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Przed Wami kolejny numer naszej„Dynowinki”. Naszej, gdyż Wszy-
scy ją współtworzymy. Dzielimy się swoją wiedzą, zdolnościami literacki-
mi a także fotograficznymi i plastycznymi. Podobnie jak pozostałe, także 
i ten numer zawiera dużo informacji 
o Naszej Małej Ojczyźnie, o ludziach 
którzy ją tworzyli i tworzą. Są w nim 
Ci którzy przeżywają piękne jubile-
usze a także Ci przed którymi otwie-
ra świat swoje podwoje.

W tym numerze debiutuje Mi-
łosz, którego dziełem jest okładka, 
brawo Artysto. Mam nadzieję, że 
spodoba się Państwu ten kolorowy 
Prezent. Że każdy z Was znajdzie 
w nim coś dla siebie. Życzę Pań-
stwu miłej lektury przy świątecz-
nym stole.

Pogodnych, Zdrowych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Szczęścia 
w Nowym 2015 roku.

Piotrek Pyrcz

Drogi Czytelniku!

Po raz szósty z rzędu Towa-
rzystwo Przyjaciół Dynowa wy-
dało w grudniu kalendarz pt. 
„Dynów na starych pocztów-
kach i fotografiach”. W kalen-
darzu prezentujemy pocztów-
ki, karty pocztowe oraz zdjęcia 
w większości dotąd niepublikowa-
ne. W tym roku, obok materiałów wła-
snych, kalendarz zawiera również zdjęcia otrzymane przeze 
mnie od Pani Walentyny Świder zd. Piszczek, dotyczące pra-
cowników Poczty w Dynowie z pierwszych lat 60-tych ubie-
głego wieku oraz poświęcenia dzwonów w naszym kościele.

Zebrana podczas listopadowej zbiórki publicznej kwota 
4.502,43 zł w całości została wydana na renowacje pomni-
ków na starej części „środkowego” cmentarza w Dynowie. 
W tym roku renowacją objęto nagrobek Krysi Sikorówny, 
Józefy Śmietanowej, Anusi Antoszewskiej oraz dwa nagrob-
ki nieznanych osób.

Redakcja zamierza wydać w jednym z najbliższych nu-
merów Dynowinki kolorową wkładkę poświęconą dotych-
czas odrestaurowanym nagrobkom, osobom prowadzącym 
kwesty oraz wykonawcom prac.

Towarzystwo przystąpiło do prac związanych z opraco-
waniem drugiego numeru Rocznika historycznego Dynovia-
na, który winien ukazać się latem 2015 roku. Poświęcony 

zostanie „kolei wąskotorowej Dynów – Przeworsk”.
W związku z dużym zainteresowaniem pierwszym nu-

merem Rocznika, którego nakład się wyczerpał, kolega Ma-
ciej Jurasiński przyjmuje zamówienia na jego zakup celem 
ustalenia zapotrzebowania i ewentualnego wznowienia wy-
dania Rocznika.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dynowa oraz Re-
dakcji Dynowinki, z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, składam  wszystkim czytelni-
kom życzenia spokoju, szczęścia i pomyślności. Głośmy do-
brą nowinę a wigilijny opłatek niech symbolizuje naszą jed-
ność z Synem Bożym.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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Szanowni Państwo,

Praca dla naszego miasta to zaszczyt, a zarazem wiel-
ka odpowiedzialność, obarczona ryzykiem trudnych decy-
zji. Ciężar tej funkcji polega na wypracowaniu kompromisu 
z myślą o rozwoju Dynowa i zaspokojeniu najpilniejszych po-
trzeb przy skromnych środkach finansowych. Każde wybo-
ry niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Razem z wy-
braną Radą Miasta rozpoczynamy ważną i odpowiedzialną 
pracę dla dobra całej miejskiej wspólnoty. 

Gratuluję Paniom i Panom Radnym wyboru. Bardzo ser-
decznie dziękuję Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wy-
borczej Panu Mariuszowi Chomie i wszystkim Państwu, któ-
rzy pracowali w Miejskiej i Obwodowych Komisjach Wybor-
czych za ogromną pracę.

Do wyborów kandydowałem z Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Nasze Miejsce – Dynów”. Chcę bardzo serdecz-
nie podziękować pełnomocnikowi Komitetu Panu Adamo-
wi Wandasowi. 

Dziękuję wszystkim pełnomocnikom Komitetów Wybor-
czych, wszystkim kandydatom, którzy zgodzili się poddać 
ocenie wyborców.

Chcę serdecznie podziękować tym, którzy na mnie od-
dali swój głos, a także tym, którzy dokonali innego wybo-
ru, bo taka jest istota samorządności.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom 
z Komitetu Wyborczego Wyborców 
„Nasze Miejsce – Dynów”, którzy kan-
dydowali do Rady. To Wasze ogromne 
wsparcie i pomoc pozwoliły mi złożyć 
ślubowanie.

Dziękuję Wszystkim, którzy oddali 
głos na kandydatów na Radnych z Ko-
mitetu Wyborczego Wyborców „Nasze 
Miejsce – Dynów”. Dziękuję Wszyst-
kim Państwu, którzy poszli do głoso-
wania. 

Dziękuję również Pracownikom Urzędu Miasta na cze-
le z Sekretarzem Panią Zofią Pantoł za sprawne, rzetelne 
i uczciwe przeprowadzenie wyborów.

Jestem przekonany, że współpraca z nowo wybraną Radą 
Miasta będzie dobrze służyć Mieszkańcom Dynowa. 

W swej pracy, a właściwie służbie dla Dynowa liczę na 
współpracę ze wszystkimi, którym pomyślność mieszkań-
ców leży na sercu. Będę się starał, aby Urząd był przyjazny 
mieszkańcom. Liczę na współpracę z Gminą Dynów, Powia-
tem Rzeszowskim i Urzędem Marszałkowskim. 

Szanowni Państwo! Przed nami kolejne plany i wyzwa-
nia, polegające na kontynuowaniu rozpoczętych ważnych dla 
miasta inwestycji, takich jak: zaopatrzenie w wodę, kana-
lizacja sanitarna, remonty dróg i chodników, budowa par-
kingów oraz nowe zadania do których zaliczę: budowę ob-
wodnicy, wspólnie z sąsiednimi gminami i powiatem bu-
dowę basenu i budowę domu pogrzebowego. Mam świado-
mość, że wiele jest jeszcze braków i niezaspokojonych po-
trzeb. Jestem przekonany, że podstawą rozwoju Dynowa 
jest systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, współ-
praca i ciężka praca. 

Kończąc, zapewniam, że postaram się godnie reprezen-
tować Miasto, nie zawieść Państwa oczekiwań, działać naj-
lepiej, jak potrafię dla dobra Mieszkańców. Jestem przeko-
nany, że warto służyć Dynowowi. 

Zygmunt Frańczak 
Burmistrz Miasta Dynów 

Boże Narodzenie, 2014r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ewa Hadam

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz nadchodzącego Nowego 2015 Roku 
życzymy Państwu, 

aby ten najpiękniejszy czas napełnił wszystkich 
radością, ciepłem i życzliwością.

Niech te szczególne dni, 
będą okazją do wspólnego przeżywania 

Świąt Bożego Narodzenia, 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech kolejny rok przyniesie Państwu dużo zdrowia, 
a także niech spełnią się wszystkie marzenia.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

„To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków 
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.”

Od pokoleń święta Bożego Narodzenia 
wnoszą od naszych domów radość i nadzieję.

Najważniejszym symbolem świątecznym jest opłatek, 
którym dzielimy się na znak przyjaźni, życzliwości i szacunku.

W te najpiękniejsze z polskich Świąt 
życzę prawdziwie rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole 

i wspólnego śpiewania kolęd
oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

W Nowym Roku 2015 życzę zdrowia, pomyślności i spełnienia 
marzeń, wielu powodów do radości w życiu każdej rodziny.

Aleksander Stochmal
Radny Rady 

Powiatu Rzeszowskiego
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I sesja Rady Miasta Dynów VII ka-
dencji odbyła się 28 listopada 2014r. 
Zgodnie z ustawą nowo wybrani radni : 
1. Pan Gołąb Kazimierz
2. Pani Hadam Ewa
3. Pan Kędzierski Andrzej
4. Pan Krupa Piotr
5. Pani Mazur Krystyna
6. Pan Mikoś Józef
7. Pan Mryczko Roman
8. Pan Pawłowski Grzegorz
9. Pan Siry Marek
10. Pani Ślemp Józefa
11. Pan Śmietana Andrzej
12. Pan Toczek Wacław
13. Pan Wolański Wojciech
14. Pan Zięzio Michał 

 złożyli ślubowanie i rozpoczęli 
sprawowanie mandatu radnego. 

Dokonano wyboru Przewodniczące-
go Rady Miasta w osobie Pani Ewy Ha-
dam i Wiceprzewodniczącego, którym 
został Pan Kazimierz Gołąb. 

Podczas obrad I sesji Rady Miasta 
Dynowa odbyło się uroczyste ślubowa-
nie Pana Zygmunta Frańczaka, który 
ponownie pełni obowiązki Burmistrza 
Miasta. Życzymy Panu Burmistrzo-

Przewodnicząca 
Rady Miasta Dynowa
informuje

Ewa Hadam

wi sukcesów w pracy na rzecz miasta 
i jego mieszkańców. 

Na II sesji Rady Miasta Dynów, 
która odbyła się 5 grudnia 2014 roku, 
powołane zostały stałe Komisje Rady 
Miasta:

I. Komisja Rewizyjna w skła-
dzie: 
1. Pani Mazur Krystyna – Przewod-

nicząca komisji
2. Pan Krupa Piotr 
3. Pani Ślemp Józefa
4. Pan Toczek Wacław
5. Pan Zięzio Michał 

II. Komisja Rozwoju Gospodar-
czego, Budżetu i Finansów w skła-
dzie:
1. Pan Andrzej Śmietana – Przewod-

niczący komisji
2. Pan Gołąb Kazimierz
3. Pan Kędzierski Andrzej
4. Pan Krupa Piotr
5. Pani Mazur Krystyna
6. Pan Mikoś Józef
7. Pan Mryczko Roman
8. Pan Pawłowski Grzegorz
9. Pan Siry Marek
10. Pan Toczek Wacław
11. Pan Wolański Wojciech

Przedmiotem działania Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Fi-
nansów są w szczególności sprawy do-
tyczące: gospodarki komunalnej, ochro-
ny środowiska i przyrody, rolnictwa, fi-
nansów i budżetu, majątku gminy, bez-
pieczeństwa publicznego. 

III. Komisja Spraw Społecznych 
w składzie:

1. Pan Mryczko Roman – Przewod-
niczący komisji

2. Pan Gołąb Kazimierz
3. Pan Kędzierski Andrzej
4. Pan Mikoś Józef
5. Pan Pawłowski Grzegorz
6. Pan Siry Marek
7. Pani Ślemp Józefa
8. Pan Śmietana Andrzej
9. Pan Wolański Wojciech
10. Pan Zięzio Michał 

Przedmiotem działania Komisji 
Spraw Społecznych są w szczególno-
ści sprawy dotyczące: oświaty i kultu-
ry, zdrowia i opieki społecznej, spor-
tu i rekreacji. 

Dyżury Przewodniczącego Rady
Urząd Miejski w Dynowie

ul. Rynek 2 
36-065 Dynów

pokój 11 a (I piętro)
poniedziałek 14.00 – 15.00

środa 7.30 – 9.30 
tel. (16) 65 21 093 wew. 35

adres e-mail:
 przewodniczacy@dynow.pl 
adres strony internetowej:

 www.dynow.pl 

Biuro obsługi rady:
Joanna Jarosz, pok. 13, (II piętro)

tel. (16) 65 21 093 wew. 30
adres e-mail: rada@dynow.pl 

Rada Miasta Dynów zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do udzia-
łu w kolejnych sesjach i posiedzeniach 
poszczególnych komisji. 
Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa 

VII kadencji 2014-2018
Ewa Hadam 

16 listopada 2014 roku wybraliśmy przede wszystkim 
NOWĄ RADĘ MIASTA i BURMISTRZA MIASTA DYNOWA.

Każdy zainteresowany wynikami wyborów z pewnością 
już z nimi zapoznał na specjalnie przygotowanym serwisie 
Państwowej Komisji Wyborczej (adres www: http://wybo-
ry2014.pkw.gov.pl/) Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta (adres www: http://bip.dynow.pl/) lub „na tabli-
cy ogłoszeń” Urzędu Miejskiego, jednakże postanowiliśmy 

I PO WYBORACH…

Nr. listy
Nazwisko 
i imiona

Dane 
kandydata

Skrót nazwy komitety 
wyborczego

Mandat Liczba głosów %

19
FARA Wacław 

Wojciech
lat 57, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

49 27.84

20
DUCHNIAK 
Zbigniew Jan

lat 63, zam. Dynów
KWW Porozumienie Samorzą-

dowo-Gospodar.„Razem"
59 33.52

22
MRYCZKO 

Roman Michał
lat 49, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 68 38.64

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach są następujące: Okręg wyborczy Nr 1
Granice okręgu: Handlowa 5, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki. Łazienna 3 –10, 16-18, Podwale, Sanowa

je zamieścić również na łamach „Dynowinki”, dla wygody 
naszych Czytelników i dla podtrzymania pewnej tradycji 
(z poprzednich „wyborczych lat”)…

Dla wyboru Rady Miasta Dynowa utworzono 15 jedno-
mandatowych okręgów wyborczych, w których łącznie wy-
bierano 15 radnych. Liczba osób uprawnionych do głosowa-
nia wynosiła 5038. W głosowaniu wzięło udział 2573 oso-
by, oddając 2503 głosy ważne, co stanowiło 51,08% upraw-
nionych do głosowania. 
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Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
TYMOWICZ 

Stanisław
lat 65, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

38 28.57

20
DUDA 

Stanisław
lat 69, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

29 21.80

22
MAZUR 

Krystyna
lat 59, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 66 49.62

Okręg wyborczy Nr 2
Granice okręgu: Handlowa - parzyste 4-14, Mickiewicza nieparz. 1-41, Rynek, Zamkowa

Okręg wyborczy Nr 3
Granice okręgu: Dworska 1-38, Jana Pawła II, Ks. Józefa Ożoga 4-16 i 20 – 21, Mickiewicza parzyste 10-30, Strażac-

ka, Szkolna 1

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
JURASIŃSKI 

Maciej
lat 53, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

60 29.85

20
BŁAŻEJOWSKA 
Marzena Alina

lat 41, zam. Dynów
KWW Porozumienie Samorzą-

dowo-Gospodar.„Razem"
35 17.41

21
BANAŚ Barbara 

Magdalena
lat 27, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 17 8.46

22
FRAŃCZAK 

Zygmunt
lat 54, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 89 44.28

Okręg wyborczy Nr 4
Granice okręgu: 1 Maja nieparzyste 7-27, Grunwaldzka 1-24, Wierzbowa

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
KRUPA Piotr 

Władysław
lat 39, zam. Dynów

KWW Porozumienie Spo-
łeczne Dynów

Tak 99 44.80

20
PESZEK Bogdan 

Wincenty
lat 41, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

33 14.93

21 HESS Edward lat 45, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 11 4.98

22
BILSKA Irena 

Aniela
lat 58, zam. Dynów KWW Nasze Miejsce - Dynów 78 35.29

Okręg wyborczy Nr 5
Granice okręgu: 1 Maja 2-5, i parzyste 10-18, Grunwaldzka nieparzyste 25-29A

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
KISZKA 

Elżbieta Agata
lat 46, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

42 20.59

20 LEMIERZ Jan lat 56, zam. Dynów
KWW Porozumienie Samorzą-

dowo-Gospodar.„Razem"
21 10.29

21
SAS Bożena 

Marta
lat 36, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 28 13.73

22 ZIĘZIO Michał lat 29, zam. Dynów KWW Nasze Miejsce - Dynów Tak 113 55.39

Okręg wyborczy Nr 6
Granice okręgu: Jana III Sobieskiego, Konopnickiej, Ks. Józefa Ożoga 19 i 21A-132, Matejki, Piotra Skargi, Plebań-

ska, Podgórska 1-21, Sienkiewicza, Witosa

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

20
SIRY Zofia An-

tonina
lat 66, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

38 26.95

21
DRELINKIE-
WICZ Janusz 

Antoni
lat 56, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 33 23.40

22 ŚLEMP Józefa lat 65, zam. Dynów KWW Nasze Miejsce - Dynów Tak 70 49.65
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Okręg wyborczy Nr 7
Granice okręgu: 1 Maja parzyste: 28 – 34, 35A -47B, Gen. Sikorskiego 1-55 i nieparzyste 57-87A, Pawia 1-24A, Po-

tok, Źródlana

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
NOWAK Anna 

Józefa
lat 54, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

42 24.14

20 RADOŃ Adam lat 22, zam. Dynów
KWW Porozumienie Samorzą-

dowo-Gospodar.„Razem"
34 19.54

21
SENECZKO Sła-
womir Grzegorz

lat 28, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 6 3.45

22
GOŁĄB 

Kazimierz
lat 56, zam. Dynów KWW Nasze Miejsce - Dynów Tak 92 52.87

Okręg wyborczy Nr 8
Granice okręgu: Działowa, Gen. Sikorskiego parzyste 56-86 i 91 – 207, Graniczna, Pawia 68 – 78, Podgórska 28 – 125.

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

20
TEPLICKI 

Andrzej
lat 42, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

51 35.17

22
PAWŁOWSKI 

Grzegorz Maciej
lat 41, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 94 64.83

Okręg wyborczy Nr 9
Granice okręgu: 1 Maja parzyste: 22 – 22F, 26 A, nieparzyste 29 – 33B, Bławatkowa, Dworska 42-50,Ogrodowa, Po-

lna, Stawiska, Słoneczna

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

20
ULANOWSKI 

Jan Leon
lat 55, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

57 32.20

21 DOMIN Wojciech lat 42, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 19 10.73

22
HADAM Ewa 
Małgorzata

lat 49, zam. Dynów
KWW Nasze Miejsce - Dy-

nów
Tak 101 57.06

Nr. listy Nazwisko 
i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wy-

borczego Mandat Liczba głosów %

19
GĄSECKI 

Daniel Grzegorz
lat 39, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

22 15.83

20 KARNAS Halina lat 54, zam. Dynów
KWW Porozumienie Samorzą-

dowo-Gospodar.„Razem"
58 41.73

22
MIKOŚ Józef 

Mikołaj
lat 49, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 59 42.45

Okręg wyborczy Nr 10
Granice okręgu: Błonie, Gajowa, Grunwaldzka 34 – 82 A, Igioza, Węgierska, Zarzeki

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
ŁUKASIEWICZ 
Monika Barbara

lat 25, zam. Dynów
KWW Porozumienie Społecz-

ne Dynów
11 8.03

20
GĄSECKA 

Jolanta Jadwiga
lat 40, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

41 29.93

22
WOLAŃSKI 

Wojciech Marek
lat 59, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 85 62.04

Okręg wyborczy Nr 11
Granice okręgu: Piłsudskiego 2-54 i parzyste 56 – 138, Wąska, Wuśki 2, parzyste 8A-12, 22-26, Zielona
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Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
BILSKI Rafał 

Orfeusz
lat 40, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

15 11.54

20
POLITOWICZ 
Janusz Włady-

sław
lat 60, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

42 32.31

21
DRELINKIE-
WICZ Dawid 

Szymon
lat 21, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 14 10.77

22
KĘDZIERSKI 
Andrzej Adam

lat 65, zam. Dynów
KWW Nasze Miejsce - Dy-

nów
Tak 59 45.38

Okręg wyborczy Nr 12
Granice okręgu: Głęboka, Jaklów, Piłsudskiego nieparzyste 55-119, 140 – 218, Rogozów, Wuśki nieparzyste 1-7,8, nie-

parzyste: 9-17, 18-21

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

20
KRASNOPOL-
SKA Bożena 

Marta
lat 50, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

42 29.58

21
CHUDZIKIE-
WICZ Maciej 

Stanisław
lat 46, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 11 7.75

22
TOCZEK Wa-

cław Kazimierz
lat 55, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 89 62.68

Okręg wyborczy Nr 13
Granice okręgu: Gruntowa, Kaniowiec, Karolówka, Kolejowa, Łazienna nieparzyste 11-15 , 19-65, Plażowa, Żurawiec

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

19
SARNICKI Józef 

Michał
lat 33, zam. Dynów

KWW Porozumienie Społecz-
ne Dynów

61 33.52

20
KIEŁBASA Anna 

Agnieszka
lat 33, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

56 30.77

22 SIRY Marek lat 46, zam. Dynów KWW Nasze Miejsce - Dynów Tak 65 35.71

Okręg wyborczy Nr 14
Granice okręgu: Bartkówka 1 - 107

Nr. listy
Nazwisko i imio-

na
Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wybor-
czego

Mandat Liczba głosów %

20
HADAM Krzysz-

tof
lat 32, zam. Dynów

KWW Porozumienie Samorzą-
dowo-Gospodar.„Razem"

51 25.37

21
POLEWKA An-
drzej Wojciech

lat 34, zam. Dynów KWW Rozwój Miasta Dynów 67 33.33

22
ŚMIETANA An-

drzej Jan
lat 56, zam. Dynów

KWW Nasze Miejsce - Dy-
nów

Tak 83 41.29

Okręg wyborczy Nr 15
Granice okręgu: Bartkówka 108 - 205

W wyborach Burmistrza Miasta zgłoszono tylko jednego 
kandydata - Frańczak Zygmunta (KWW Nasze Miejsce – 
Dynów). Wybory przeprowadzono, głosując za lub przeciw, 
uznając kandydata za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzy-
skał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. (Art. 482 
§ 3 Kodeksu wyborczego) .Za wyborem Zygmunta Frańczaka 
na Burmistrza Miasta oddano 1950 głosów (76,92%) , prze-
ciw 585 głosów(23,08%). Liczba głosów stanowiąca więcej niż 
połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza 

wynosiła 1268. Spełniając powyższy warunek Burmistrzem 
Miasta Dynowa został wybrany Pan Zygmunt Frańczak.

Na podstawie protokołów głosowania opracował

Mariusz Choma
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Dynowie
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DZIÊKUJÊ
ZA UDZIA£ W WYBORACH

SK£ADAM SZCZEGÓLNE PODZIÊKOWANIA WYBORCOM ZA 

OKAZANE MI POPARCIE. WYNIK WYBORÓW (1074 G£OSÓW) JEST 

ŒWIADECTWEM, ¯E MOJA DZIA£ALNOŒÆ SAMORZ¥DOWA NA 

DYNOWSZCZY�NIE I W RADZIE POWIATU RZESZOWSKIEGO 

ZOSTA£A POZYTYWNIE OCENIONA. JEST TO RÓWNIE¯ DLA

 MNIE WYZWANIE DO DALSZEJ SKUTECZNEJ PRACY I S£U¯BY 

DLA DOBRA SPO£ECZNOŒCI GMINY DYNÓW I MIASTA 

DYNÓW W KOLEJNEJ KADENCJI RADNEGO

 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO.

      ALEKSANDER STOCHMAL
  RADNY RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

Komitet Wyborczy Wyborców 
"Nasze Miejsce Dynów" dzięku-
je wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy wzięli udział w wyborach sa-
morządowych, a w szczególności 
tym, którzy udzielili poparcia re-
prezentującym go kandydatom na 
radnych. 

Dołożymy wszelkich starań, by 
nie zawieść Państwa oczekiwań, 
a rozwój naszego Miasta będzie 
najwyższym priorytetem. Zachę-
camy do przemyśleń i do bezpo-
średnich rozmów o Mieście, moż-
liwościach realnych działań na 
rzecz Mieszkańców.

Komitet Wyborczy Wyborców 
"Nasze Miejsce Dynów":

• Gołąb Kazimierz, 
• Hadam Ewa, 
• Kędzierski Andrzej, 
• Mazur Krystyna, 
• Mikoś Józef, Mryczko Roman, 

Pawłowski Grzegorz, 
• Siry Marek, 
• Ślemp Józefa, 
• Śmietana Andrzej, 
• Toczek Wacław, 
• Wolański Wojciech, 
• Zięzio Michał 

Szanowni Mieszkańcy Dynowszczyzny, 

Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie za-
ufaniem i oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych na Wójta 
Gminy Dynów oraz do Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Szczególne podzięko-
wania kieruję do mojej najbliższej rodzi-
ny, przyjaciół, kolegów, koleżanek, którzy 
pomagali mi i wspierali mnie podczas ty-
godni kampanii wyborczej, a także miesz-
kańców z którymi odbyłem setki rozmów 
i każda z nich pozostała w mojej pamięci. 
Każdy z tych gestów jest dla mnie ważną 
zachętą do dalszego działania na rzecz lo-
kalnej społeczności, za co jestem Wam nie-
zmiernie wdzięczny.
  

Z wyrazami szacunku
Marek Kot

DZIÊKUJÊ
ZA UDZIA£ W WYBORACH

SK£ADAM SZCZEGÓLNE PODZIÊKOWANIA WYBORCOM ZA 

OKAZANE MI POPARCIE. WYNIK WYBORÓW (1074 G£OSÓW) JEST 

ŒWIADECTWEM, ¯E MOJA DZIA£ALNOŒÆ SAMORZ¥DOWA NA 

DYNOWSZCZY�NIE I W RADZIE POWIATU RZESZOWSKIEGO 

ZOSTA£A POZYTYWNIE OCENIONA. JEST TO RÓWNIE¯ DLA

 MNIE WYZWANIE DO DALSZEJ SKUTECZNEJ PRACY I S£U¯BY 

DLA DOBRA SPO£ECZNOŒCI GMINY DYNÓW I MIASTA 

DYNÓW W KOLEJNEJ KADENCJI RADNEGO

 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO.

      ALEKSANDER STOCHMAL
  RADNY RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO
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Początkiem XX wieku Dynów tętnił nastrojami patrio-
tycznymi. Ton życiu politycznemu nadawało Towarzystwo 
Gimnastyczne „SOKÓŁ”. Kiedy latem 1914 r. Europę ogar-
nęła I Wojna Światowa, legioniści wywodzący się z Dyno-
wa podjęli trud walki o niepodległość Ojczyzny. W ich gro-
nie znaleźli się :

• Tadeusz Biega ur. w Dynowie 1897 r./ 1898 r., podoficer, 
2 komp. I baon, 1. pp LP – poległ 23.10.1914 r. Laski,

• Ignacy Buczkowski s. Tomasza i Katarzyny ur. w Dy-
nowie 27.07.1897, absolwent Seminarium Nauczyciel-
skiego w Przemyślu, 3 pp LP,

• Edward Czubski ur. w Dynowie 1892 r., 3 komp., I baon, 
2 pp LP — poległ 25.05.1915 r. pod Przepiórowem ,

• Stanisław Iwański ur. w Dynowie 9.04.1897 r., uczeń 
Gimnazjum, 1 pp LP,

• Józef Kuś ur. w Dynowie 1896 r., krawiec,
• Antoni Łukasiewicz ur. w Dynowie 13.06.1894 r., uczeń 

Seminarium Nauczycielskiego, 3 pp Lp,
• Ignacy Stankiewicz s. Andrzeja i Heleny ur. w Dynowie 

4.10.1896 r., oddział sanitarny 3 pp LP, obrońca Lwowa,
• Jan Wandasiewicz s. Michała i Jadwigi ur. w Dynowie 

13.12.1895 r., V baon, 1 pp LP, po rozwiązaniu LP in-
ternowany.

Być może wśród czytelników, mieszkańców Dynowa są 
osoby, które mogłyby przybliżyć sylwetki dynowskich le-
gionistów. 

Redakcja oczekuje pisemnych informacji, zdjęć o wymie-
nionych legionistach.

Andrzej Stankiewicz

Dynowianie w Legionach
1914 - 1918

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 

i Redakcja „Dynowinki” 

gratulują 

Panu Burmistrzowi 
ZYGMUNTOWI FRAŃCZAKOWI

i Radzie Miasta 
oraz Pani Wójt 

KRYSTYNIE SÓWCE
i Radzie Gminy

zwycięstwa w wyborach samorządowych. 

Jednocześnie życzymy wytrwałości w pracy 

na rzecz naszej małej ojczyzny!

Gratulujemy zwycięstwa dotychczasowym

 Radnym powiatu rzeszowskiego 

oraz 

debiutującemu w tej roli 

Panu Krzysztofowi Kędzierskiemu, 

życząc jednocześnie, 

aby skutecznie reprezentowali 

Dynów i Dynowszczyznę 

w samorządzie powiatowym!

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

Redakcja Dynowinki

życzy Wójt Krystyna Sówka 
wraz z Radą Gminy

Wesołych Świąt 

Bożego Narodzenia 

i wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku 

mieszkańcom 

wszystkich sołectw 
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11 listopada to dla nas, Polaków, jeden z najważniej-
szych dni w kalendarzu. To już 96. rocznica obchodów naro-
dowego święta niepodległości. Z tej okazji ulicami polskich 
miast organizowane są parady niepodległości i marsze. Pa-
triotyczna, wzruszająca, a jednocześnie radosna, rodzinna 
atmosfera panowała tego dnia w Dynowie.

Obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości w Dynowie rozpoczęła uroczysta msza święta w inten-
cji Ojczyzny, po zakończeniu której wszyscy uczestnicy ob-
chodów udali się do Zespołu Szkół w Dynowie, przy ul. Szkol-
nej na uroczystą Sesję Rady Miasta Dynów, w której uczest-
niczyli: władze miasta - Burmistrza Miasta Zygmunt Frań-
czak, Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko, Rad-
ni Rady Miasta Dynów, Radna Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Pani Anna Kowalska, Ks. dziekan Stanisław 
Janusz, poczty sztandarowe dynowskich instytucji, organi-
zacji i szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

Po oficjalnym powitaniu uczestników uroczystości, jako 
wprowadzenie w klimat tamtych wydarzeń, okolicznościo-
wy referat przypominający czasy walki o wolność Polski, 
wygłosił Pan mgr Mariusz Choma – historyk Liceum Ogól-
nokształcącego im. KEN w Dynowie.

Kontynuacją uroczystości był montaż słowno - muzyczny 
o tematyce patriotycznej przygotowany specjalnie na uroczy-
stość 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Dynowie. Ponad-

to uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać pięknego kon-
certu pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów i nauczy-
cieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie oraz dynow-
skiej Orkiestry Dętej.  

Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach, 
a szczególnie tym, którzy przyczynili się do nadania im wy-
sokiej rangi:
• Pocztom sztandarowym szkół i Ochotniczych Straży 

Pożarnych,
• Orkiestrze Dętej z kapelmistrzem T. Podulko i Chóro-

wi Akord z dyrygentem A. Kędzierskim,
• P. Mariuszowi Chomie za wygłoszenie referatu okolicz-

nościowego,
• Dyrekcji, Nauczycielom Zespołu Szkół, Szkoły Muzycz-

nej I stopnia w Dynowie oraz dzieciom i młodzieży za 
przygotowanie programu artystycznego,

• Ks. dziekanowi Stanisławowi Januszowi,
• Wszystkim uczestniczącym w obchodach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia 
foto – relacji z uroczystości na stronie internetowej: www.
dynow.pl

Przewodniczący Rady Miasta Dynów
VI kadencji 2010-2014
mgr Roman Mryczko 

Przewodniczący Rady Miasta Dynów 
VI kadencji 2010-2014
informuje 

Obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę 
NIEPODLEGŁOŚCI  
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 ,,Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,

niezwykły dzień, doniosła chwila 
i szept nieśmiały: miły.. miła...

Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie’’ 

 /Bolesław Leśmian/

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
–ZŁOTE GODY

50 lat temu wypowiedzieli sakramentalne ,,tak’’, rozpo-
czynając wspólną drogę życia. Dziś nadal są razem, cie-
sząc się życiem rodzinnym.

W dniu 21 października 2014r. do Urzędu Miejskiego 
w Dynowie na uroczystość wręczenia medali za ,,Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie’’, nadanych przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, przyby-
ły Pary Małżeńskie z terenu Miasta i Gminy Dynów. Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczono 13 
par małżeńskich.

 Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
• Maria i Józef Banasiowie z Dylągowej
• Irena i Roman Błażejowscy z Dynowa
• Antonina i Władysław Chrapkowie z Dylągowej
• Maria i Antoni Iwańscy z Dynowa
• Stefania i Władysław Karasiowie z Dynowa
• Kazimiera i Bolesław Kusiowie z Dynowa
• Barbara i Bogdan Patorowie z Dylągowej
• Danuta i Władysław Pirogowie z Dylągowej
• Aleksandra i Józef Prokopowie z Dynowa
• Helena i Stanisław Pustelnikowie z Dylągowej
• Kazimiera i Zdzisław Szczutkowie z Harty
• Zofia i Józef Wąsowiczowie z Harty
• Anna i Władysław Wydrowie z Bachórza

Jubilatów powitały władze Miasta i Gminy Dynów oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie. Po uroczy-
stym przemówieniu nastąpiła chwila dekoracji medalami.

Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt Frańczak odznaczył 
zasłużone pary medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie’’, Wójt Gminy Dynów Adam Chrobak wręczył Jubila-
tom listy gratulacyjne.

 Oprawę muzyczną uroczystości oraz koncert na cześć 
Jubilatów przygotowali pedagodzy Szkoły Muzycznej w Dy-
nowie ,Panowie Bogusław Dulski i Kamil Łukasiewicz oraz 
Pani Bogusława Dulska /śpiew/. Uczniowie Zespołu Szkól 
Nr 1 w Dynowie pod kierunkiem Pań Moniki Mączyńskiej 
i Alicji Siekaniec oraz Pana Jakuba Trybalskiego przygoto-

wali montaż słowno- muzyczny, wprowadzając atmosferę re-
fleksji, zadumy i wspomnień. Nie zabrakło również toastów 
wzniesionych na cześć Jubilatów, za wspólnie przeżyte lata. 

 Szanowni Jubilaci 

 Odznaczenie Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

jest potwierdzeniem, że wybrana przed laty
przez Państwa droga była słuszna,

a Wasze starania, 
by stale umacniać zawarty związek
zasługują na najwyższy szacunek.

Z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego
pragniemy złożyć Państwu 

najserdeczniejsze gratulacje.
Życzymy Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, 
spokoju, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności

na dalsze lata Wspólnego Życia.

 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy okazali pomoc przy zorganizowaniu Jubile-
uszu dla zasłużonych par małżeńskich. Całość uro-
czystości zatrzymał w kadrze Pan Jan Prokop. 

  A. Nowicka-Hardulak
 Kierownik USC w Dynowie
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Pod takim hasłem w dniach 21-23 listopada br. odbyła się 
w Warszawie, w Domu Kultury „Włochy”- w okęckiej sali wi-
dowiskowej wielka ogólnopolska impreza - konkurs zespo-
łów artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
(w Dynowie ta nazwa brzmi sympatyczniej; Uniwer-
sytet Złotej Jesieni). Z całej Polski przyjechały 182 zespo-
ły, najwięcej ze stolicy, ze zrozumiałych względów, ponieważ 
uczestnicy sami pokrywali koszty przejazdu i utrzymania.

Komisja artystyczna oceniała artystów według przyjęte-
go regulaminu i w kilku kategoriach; piosenka, monodram, 

TERAZ MY
zespół folklorystyczny, taniec, recytacja, teatr, kabaret, in-
strumentaliści.

Dzięki zapewnieniu dofinansowania wyjazdu 
przez Panią Dyrektor MOK-u Anetę Pepaś Dynow-
ski UZJ zgłosił do konkursu małą formę teatralną 
pt.”Na dynowskim rynku”. Teksty piosenek to wiersze 
Panów; F.Radonia i M.Jurasińskiego z muzyką Anto-
niego Dżuły, akompaniament Lesław Majchrzak, scena-
riusz i reżyseria Krystyna Dżuła. 

Trzy obrazy dynowskiego jarmarku pod Jagiełłą przy-
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woływały zdarzenia z lat trzydziestych XX wieku, 
z lat pięćdziesiątych i współczesne. Ożyły wspo-
mnienia, kiedy pod Jagiełłą można było kupić abso-
lutnie wszystko; kurę na wyśmienity rosół, świeże 
jaja, masło, śmietanę, proziaki, podpłomyki, buty, 
ubrania i zagraniczne chustki- prosto z amerykań-
skiej lub francuskiej paczki. Młodzież nie zna już 
tamtych targów, gdy kupujący i sprzedający mieli 
czas na pogawędki, grę w karty lub piwo smakowa-
ne przy sklepowej ladzie. A żarty handlarki lekami 
z domowej apteki, wróżby Cyganki, pokazy sztuk-
mistrzów ubarwiały ten miejsko - wiejski folklor. 

Występ dynowskiego zespołu wzbudził żywio-
łową reakcję publiczności , życzliwe przyjęcie juro-
rek, jednym słowem bawili się wszyscy; i publicz-
ność, i wykonawcy.

Po udanym występie cała grupa (byli też akto-
rzy - członkowie Zespołu Teatralnego) udali się na 
turystyczny „podbój” stolicy. Organizatorką i nie-
zastąpioną przewodniczką jak zawsze była Józefa 
Ślemp, która wzbudziła podziw nie tylko wiedzą, ale i zdol-
nościami organizacyjnymi. Wieczorny spacer po warszaw-
skiej Starówce zakończył się przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, gdzie trzymający wartę poproszeni przez naszą 
przewodniczkę dali pokaz musztry. Wspaniały! Godny naj-
większego uznania!

Teatromani zdobywszy 13 biletów do Współczesnego 
poszli w tym czasie podziwiać „HAMLETA” - w roli głów-
nej - Borysa Szyca.

Przedstawienie reżyserował Maciej Englert, a sceno-
grafię opracował Marcin Stajewski, widownię wypełniła 
w większości młodzież, która wyraźnie oklaskiwała głów-
nego bohatera. Był bardzo przekonujący, szczególnie w koń-
cowych scenach dramatu, jednak słynny monolog „Być albo 
nie być’’ wygłaszany w półleżącej pozie stracił przypisywa-
ną mu powagę i wielkość pytania o sens życia. Współcze-
sne kostiumy większości postaci tragedii nie tyle wyraża-
ły aluzje do obecnej rzeczywistości, co wprowadzały niepo-
trzebny chaos znaczeniowy, tym bardziej, że para królew-
ska ubrana była stylowo.

Niedziela zaczęta nabożeństwem w kościele p.w. Św. 
Andrzeja Boboli była szczególnie udana. Wolny wstęp do 
Zamku Królewskiego i możliwość skorzystania z audiogu-
ide’ów szczególnie ucieszyły wszystkich wycieczkowiczów. 
Pierwsi w kolejce na królewskie pokoje i komnaty zachwy-
caliśmy się każdym niemalże eksponatem. To nic, że część 
detali nie tylko architektonicznych, ale i z wyposażenia to 
nie są autentyki, ale doskonałe odtworzenia budzą podziw 
oglądających. Trasa zwiedzania okazała się bardzo atrak-
cyjna, a nagrane objaśnienia i komentarze bardzo rzeczo-
we i ciekawe, nawet dla koneserów.

Popołudniowe słońce przydawało blasku zwiedzanym 
obiektom na Starówce i w Ogrodzie Saskim.

Niestety, nadszedł czas powrotu, a chciałoby się jesz-
cze wiele zobaczyć. Obiecaliśmy sobie i naszej bohaterskiej 
Warszawie, że wrócimy tu niebawem, by jak śpiewał Fogg 
„ujrzeć cię znów, nasza kochana Warszawo!’’

Droga powrotna do Dynowa okazała się krótsza jak 
w drugą stronę, bo nie zdołaliśmy wyśpiewać ani połowy 
znanych nam wycieczkowych hitów......

Zespół Teatralny i słuchacze Uniwersytetu Zło-
tej Jesieni - uczestnicy bardzo udanej wycieczki do 
stolicy - bardzo gorąco dziękują Pani Dyrektor MO-
K-u Anecie Pepaś za dofinansowanie, a Pani Prze-
wodnik Józefie Ślemp za organizację wyjazdu, poka-
zanie uroków i historii Warszawy.

Krystyna Dżuła
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Rozmowę przeprowadziła red. 
Barbara Gładysz

Materiał ukazał się drukiem 
w „Wiadomościach Brzozowskich” 
- R.XXIII Nr 9 (274), wrzesień 
2014r.

Julian Hławko urodził się 15 sierp-
nia 1935 r. w Kolonii Bałandycze, 
w ówczesnym powiecie drohiczyń-
skim województwa poleskiego (obecnie 
miejscowość ta znajduje się na Biało-
rusi). Po wojnie zajmował się głównie 
uprawą roli. Udzielał się w życiu wsi 
i gminy, działał w „Solidarności” Rol-
ników Indywidualnych. Obecnie jest 
emerytem, mieszka ze swoją rodziną 
w Hłudnie. 

Podczas II wojny światowejna Po-
lesiudziałała ukraińska konspiracyj-
na formacja tzw. Sicz Poleska. Głów-
nym jej zadaniem było zwalczanie ko-
munistycznej partyzantki, jednak od 
początku 1943 r. zaczęła ona atako-
wać także polskie wsie. Taras Boroweć 
pseud. „Taras Bulba” – ukraiński dzia-
łacz polityczny, ataman konspiracyj-
nej Siczy Poleskiej, potem gen. chor., 
w 1942 r. swoje oddziały nazwał Ukra-
ińską Powstańczą Armią. Napady tych 
oddziałów na ludność polską zmusi-
ły mieszkańców kolonii do ucieczki 
w środku zimy. Przez kilka miesięcy 
głodni, zmarznięci i wycieńczeni ucie-
kali przed frontem. Po pewnym cza-
sie działania wojenne zmusiły ucie-
kinierów do powrotu do Bałandycz. 
Brak schronienia (ponieważ wieś zo-
stała spalona przez oddziały niemiec-
kie) spowodował, że znowu wyruszyli 
w drogę, tym razem na zachód do ro-
dzinnej miejscowości. 

 
Mój dziadek – Mikołaj Hławko – 

pochodził z Rybotycz koło Kalwarii Pa-
cławskiej. Po ukończeniu szkoły pra-
cował jako gajowy w Obarzymie. Oże-
nił się w Temeszowie, postawił dom 
w Obarzymie. Mój tato – Jan Hławko 
– urodził się w 1912 r., był ochrzczony 
w Dydni. Po I wojnie światowej, w la-
tach dwudziestych dziadek kupił zie-
mię na Polesiu w Kolonii Bałandycze 
– 12 ha w jednej parceli i 18 ha w dru-
giej. Bałandycze była to wieś, a Kolo-
nia Bałandycze to majątek po wojnie 
niezamieszkały. Dopiero został za-
mieszkały przez Polaków, pochodzą-
cych z Rzeszowszczyzny i Krakowskie-
go, którzy wykupili ziemię i zbudowa-
li domy. Cała kolonia była zamieszka-
ła przez Polaków. Dziadek dał parcelę 
pod budowę kościoła i cmentarza. Naj-
pierw wybudowali kaplicę na cmenta-

rzu, w której były odprawiane msze 
święte. Ksiądz przyjeżdżał z Janowa 
Poleskiego. Kościół był wybudowa-
ny z drewna, jeszcze nie wykończony. 

Tato po zapoznaniu się z mamą, 
w 1930 r. ożenił się. Moja mama – 
Anna – pochodziła z Hłudna z rodzi-
ny Szpiechów. Wspólnie gospodarowa-
li. Siostra Janina urodziła się w 1932 
r., a ja – w 1935 r. w Kolonii Bałandy-
cze. Sąsiednie wioski były zamieszkałe 
przez Białorusinów i częściowo przez 
Ukraińców. Białorusini byli bardzo do-
brymi ludźmi na naszym terenie, od-
wiedzali nas Polaków.

Chcę nadmienić, że Odryżyn i Ba-
łandycze parę wieków wcześniej były 
parafią św. Andrzeja Boboli, który był 
zamordowany w Janowie Poleskim. 
Przed złapaniem odprawiał mszę świę-
tą na skraju lasu pod sosną, która sta-
ła jeszcze do czasów naszej ucieczki. 
Była podeschnięta, od wierzchu tylko 
parę konarów było żywych. Przy dro-
dze, gdzie został złapany, stała ka-
pliczka. Dziadek mi opowiadał i poka-
zywał to miejsce, tłumaczył wszystkie 
wydarzenia. 

Nastąpiła II wojna światowa, na-
stał duży strach początkowo od Niem-
ców, a później Rosjan. My byliśmy pod 
okupacją rosyjską. Nastały czasy cie-
miężenia Polaków i wysyłania nas na 
Sybir. Podstawili wagony na stacji 
w Janowie i mieli nas wywieźć w śro-
dę, ale w niedzielę nadleciały niemiec-
kie samoloty i zbombardowały stację, 
rozbiły wagony. Nastąpiła wielka ra-
dość, że na razie nas nie wywiozą na 
Sybir. Wtedy nastało jeszcze większe 
ciemiężenie. Siostra Janka już wte-
dy chodziła do szkoły, w której uczy-
li po rosyjsku. Na Nowy Rok (czyli na 
NowyjGod, jak oni nazywali) urządzi-
li choinkę, czyli jołoczke. W Bałandy-
czach zgromadzili dzieci z miejscowo-
ści całej gminy Odryżyn. Była przemo-
wa po rosyjsku. Wszystkie dzieci tań-
cowały wokół choinki i śpiewały „Jo-
łoczka, jołoczka”. Po wszystkim przy-
szedł taki Rosjanin, siadł sobie z wor-
kiem na środku, ustawili wszystkie 
dzieci w kolejce. Tłumaczył wcześniej, 
że „Bohaniet, Stalin jest boh. On daje 
wszystko. Mam cały worek cukier-
ków, to Stalin dał”. Na przedzie usta-
wili polskie dzieci, ja też tam byłem. 
Też miałem chodzić do szkoły, ale do 
ruskiej szkoły nie bardzo chciałem. 
W kolejce pyta się pierwszego dziec-
ka: „Jest boh?” „Jest”. To nie dosta-
ło. Aż wreszcie w tej kolejce…, bo byli 
Białorusini i Ukraińcy, jedno dziecko 
powiedziało, że „Nie ma boha”, wycią-

gnął worek cukierków, dał mu i mówi: 
„Widzicie, to jest Stalin boh, bo mu dał 
cukierka”. Znowu ustawili się, zaczął 
dawać po jednym cukierku dla wszyst-
kich. Ja też się poderwałem i dosta-
łem cukierka. Później powiedział, że 
boh nam nie daje, Stalin jest bogiem, 
bo nam daje wszystko. 

Niemcy, jak zaatakowali już Rosjan 
na wschodzie, doszli do kanału, nad 
którym był Pińsk. My zostaliśmy po 
drugiej stronie tego kanału, dalej pod 
Rosją. Niemcy weszli do nas na dwa 
miesiące. Zabrali parę krów z gospo-
darstwa. Jak się cofnęli do tego kana-
łu, z powrotem zaczęły się tworzyć ban-
dy ukraińskie bulbowców. Szli od Wo-
łynia. Zaczęli napadać w pobliżu, ale 
do nas jeszcze nie dotarli. My miesz-
kaliśmy między dwoma jeziorami, ka-
nał łączył te jeziora. Po drugiej stro-
nie była białoruska wieś o nazwie Wi-
niów. Przyszli nad ten kanał w nocy 
i nie wiedzieli, gdzie przejście, bo ka-
nał był głęboki. Wrócili się do Biało-
rusina, nazywał się Miron i pytali o to 
przejście. A ten się pyta: „Gdzie idzie-
cie? Po co?” „A idziemy Polaczków ri-
zać na kolonię”. No to ten zaczął im 
rozradzać, zaprosił ich do domu, po-
stawił wódkę. Mówił: „Chłopcy, daj-
cie spokój. Polacy dobrzy ludzie. Ni-
komu krzywdy nie robią. Tu przejścia 
nie ma. Musielibyście jeziora obejść 
z jednej strony albo z drugiej”. Zdołał 
ich przekonać i wrócili się – ta ban-
da. A jego synowie powiadomili sąsia-
dów, żeby uciekać z domów w las, bo 
bandy idą nas wyrżnąć. Cała wieś się 
dowiedziała, bo były warty tworzone 
przez Polaków tak, że do rana domy 
były puste. Rano Białorusin siadł na 
konia i przejechał przez ten kanał do 

Kresowa tułaczka Juliana Hławko
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dziadka. Nasze pole dochodziło do ka-
nału, a dalej mieszkał ten Białorusin. 
Jakby przyszli, to by pierwsze nas wy-
rżnęli. Wtedy Miron przyjechał i mówi: 
„Dzisiaj was obroniliśmy, ale musicie 
się też sami ratować, bronić. Będziemy 
was bronić, dokąd się tylko da”. Wte-
dy przez dwa miesiące, to było w lecie, 
spaliśmy, cała wieś spała po lasach, 
a warty w dzień i noc czuwały. W mię-
dzyczasie zaczyna się tworzyć party-
zantka polska pod nazwą „Kościusz-
kowcy” z ludzi, którzy uciekali przed 
bandami do naszej wioski. W naszym 
lesie robili sobie baraki. Z naszej stud-
ni wozili wodę. W naszym domu miesz-
kało trzy rodziny uciekinierów, czyli 
Rajewiczów, Makowców i Głowackich. 

Nadmienię, że jeszcze wcześniej 
miała być Pierwsza Komunia w lecie. 
Siostra miała pójść do niej. Ksiądz 
miał przyjechać z Janowa, wsiadł do 
pociągu w Janowie, ale już nie doje-
chał, bo go złapali Ukraińcy i zamordo-
wali. Dopiero za rok odbyła się Pierw-
sza Komunia Święta, w zimie, w pry-
watnym domu.

W całej wsi było tylu rozbitków, że 
nie mieścili się po domach. Ci, którzy 
się nie mieścili, robili sobie ziemian-
ki w lesie. Krokwie słomą okładali 
i tam mieszkali. W zimie z przodu pa-
lili ognisko, żeby im było ciepło. Bandy 
nacierały, ale w lesie była nasza obro-
na. Trwało to dosyć długo. Partyzanci 
dostawali zrzuty broni i żywności z sa-
molotów. Nocą rozpalali ogniska i tam 
następowały zrzuty. Od nas w stronę 
Janowa nieraz było widać te ogniska. 
Bandy zbliżały się coraz bardziej. Parę 
razy próbowali wejść do naszej wioski, 
ale partyzanci odpierali natarcia. Za-
wsze były straty. 

Pewnego razu Ukraińcy zrobili na-
pad. Walka trwała tak długo, że zgi-
nęło siedmiu polskich partyzantów. 
Chowali ich zawiniętych w przeście-
radła, na naszym cmentarzu, w mo-
gile zbiorowej. Oddali im trzy salwy. 
I tak czas płynął. Innego razu Ukra-
ińcy przebrani w polskie mundury we-
szli do małego miasteczka koło Saren. 
W biały dzień zegnali wszystkich Po-
laków do stodół, domów i podpalili. 
Jak ktoś uciekał, to strzelali. Któregoś 
dnia przywieźli do naszego domu po-
owijaną, oparzoną dziewczynkę. Miała 
siedem lat. Białorusini ją przywieźli, 
bo Ukraińcy zaatakowali to miastecz-
ko w biały dzień. Zebrali wszystkich 
Polaków do stodół, domów i podpalili 
to wszystko. Ktoś wyrzucił tę dziew-
czynkę przez okno. Ukrainiec, stojący 
z bronią, nie strzelał do tego dziecka, 
tylko uderzył kolbą w głowę. Myślał, 
że zabił to dziecko. Dziewczynka leżała 
do wieczora z opalonym bokiem. Gdy 
rosa napadała, to dziecko się ocuciło, 
podczołgało się do następnego domu do 

piwnicy. Na drugi dzień miejscowi lu-
dzie, Białorusini znaleźli ją, opatrzyli, 
zabandażowali i przywieźli do nasze-
go domu. To była córka notariusza, tyl-
ko ona pozostała żywa. Ta dziewczyn-
ka zawsze rano i wieczo-rem modliła 
się za mamusię, tatusia, siostrzyczkę, 
braciszka. Miała na imię Lila, opieko-
wała się nią Janina Makowcowa, któ-
ra była bezdzietna. Jak uciekaliśmy, 
rodzina ta wzięła to dziecko ze sobą. 
Po wojnie chcieliśmy ją odnaleźć przez 
Czerwony Krzyż, ale nie udało się. Od-
naleźliśmy drugą rodzinę Rajewiczów, 
którzy u nas mieszkali. 

Ktoś kiedyś zdradził (albo Niemcy 
już wykapowali), co jest i wtedy, jak 
ten teren namierzyli, zaczęły się na-
loty z samolotów niemieckich. Trwa-
ło to parę dni. Zaczęli bombardować 
większe partyzanckie obozowiska, ale 
naszych nie znaleźli. Siali pociskami 
po całej wsi i okolicy z karabinów ma-
szynowych i bombardowali. Partyzan-
ci rozproszyli się, a Niemcy uderzyli 
na Lasy Janowskie. A ja wtedy z sio-
strą siedzieliśmy w polu pod stertami, 
w zbożu przy lesie, bo w domu nie było 
miejsca. W razie, gdyby zboże się zapa-
liło, mieliśmy uciekać do lasu. Strzela-
li z karabinów maszynowych tak, że aż 
gałęzie z drzew leciały. Wtedy spaliło 
się dużo domów i było wielu rannych. 

Nadeszła zima, wtedy Niemcy ru-
szyli z frontem. Koło 25 lutego 1944 
r. partyzantka nie wytrzymała i za-
częła uciekać. My, gdybyśmy mieli zo-
stać, nie wiadomo, co by z nami Niem-
cy zrobili, bo to był teren partyzant-
ki. Tak więc, gdy wtedy partyzantka 
zaczęła uciekać, wieczorem dali znać: 
„My uciekamy, a wy róbcie, co chce-
cie”. Te rodziny, bo to były rodziny 
partyzanckie, zabrali. My, też musie-
liśmy uciekać, z jednej strony Niemcy 
z drugiej Ukraińcy i tak śmierć, i tak 
śmierć. Babka była bardzo chora, le-
żała w łóżku, dziadek też był nie bar-
dzo zdrowy, w podeszłym wieku. Zde-
cydował, że zostanie, wszystko mu jed-
no. Tato zaprzągł dwa konie do wozu, 
wziął nas dwoje dzieci i mamę, no 
i parę worków. Śnieg był po pas, wóz 
na żelaznych kołach. O drugiej godzi-
nie wyjechaliśmy z domu, w którym 
pozostał cały majątek, zboże, bydło 
w stajni, trzoda chlewna, a mieliśmy 
tam duże gospodarstwo tak, że do staj-
ni zimową porą wjeżdżało się wozem 
po obornik i z sianem. Siano składane 
było na łące w stogi, w zimie wożone 
było w potrzebnej ilości. Stodoła i dom 
był duży. Przed wojną dzieci uczyły 
się w naszym domu, ale to wszystko 
zostało spalone: wszystkie liturgicz-
ne kielichy, ornaty, bo to dziadek się 
tym wszystkim zajmował… miał taki 
wielki kufer i tam to trzymał. Jak się 
te wielkie rozruchy zaczęły, to nasi 

w kufrze zabezpieczyli. Zakopali to 
w lesie, ale tamci znaleźli i wykopali 
to wszystko. Nawet, była taka beczuł-
ka po piwie, załadowana kiełbasą, za-
laną smalcem i zakopana na ścieżce do 
stajni, bo podwórze było wielkie, staj-
nia była daleko, na ścieżce to było za-
kopane i też znaleźli. 

Dopiero po trzech dniach od nasze-
go wyjazdu Niemcy zajechali do naszej 
miejscowości samochodami i wywieźli, 
co było, z domów i ze stajni. W oborze 
zostało bydło. Babcię i dziadka zabra-
li w tym, w czym byli ubrani. A domy 
i wszystkie zabudowania, całą wieś 
spalili na ich oczach. Wywieźli ich do 
sąsiedniej białoruskiej wsi i tam wy-
ładowali. Babcia tam umarła, zbili ja-
kąś skrzynię i w niej pochowali ją w tej 
wiosce na cmentarzu. 

A my jechaliśmy przeszło dwa dni. 
Była jakaś żywność, bo się ładowało 
na Sybir suchary, suszone mięso, bo 
tego się spodziewało zawsze. Po dwóch 
dniach wjechaliśmy w las lub jakąś 
puszczę, nie było tam domów. Była 
z nami partyzantka na koniach z bro-
nią, cały tabor. Nad ranem zatrzymali-
śmy się w lesie, aby odpocząć. Rozpalili 
ogniska i wieszali garnki, w garnkach 
żeliwnych topiło się śnieg, bo nie było 
wody. Na wozie było trochę siana dla 
koni, a później, jak brakło siana, konie 
obgryzały gałązki. Po tym odpoczynku 
ruszyliśmy w dalszą drogę w kierunku 
wschodnim, po różnych pustkowiach 
i znów wjechaliśmy w duży las. Zapa-
dła ciemna noc i droga się skończyła. 
Partyzantka zaczęła szukać dalszego 
wyjazdu, ale dalej puszcza. Otoczyły 
nas wilki, zaczęły wyć różnymi tonami. 
Straszliwe to było. Partyzantka miała 
broń, ale co z tego, jak ciemno. Trze-
ba było robić zwrot i w drugą stronę. 

Po wyjeździe z tego lasu udali-
śmy się w kierunku południowym. 
Jechaliśmy przez szeroką rzekę; jesz-
cze lód był na tej rzece. Zajechaliśmy 
na taką wioskę, w której było tylu lu-
dzi, że trudno było wejść do jakiego-
kolwiek domu. Nie było w tej wiosce 
nawet gdzie stanąć tymi końmi. Zbli-
żał się wieczór, w domach nie było się 
gdzie podziać. My z siostrą spali pod 
ławką na siedząco, bo tak było tych 
ludzi, a mama gdzieś tam, w jakimś 
kącie przy stajni, tato na wozie przy 
koniach, w kożuchu był zawinięty. Ci 
ludzie nie znali nawet łóżek, lamp, 
kuchni z blachami, tylko piec chlebo-
wy. Domy były wielkie, na środku stał 
bardzo duży piec z kapą. W lecie spali 
na szerokich ławach dookoła, a zimą 
na piecu, na kożuchach.

Julian Hławko

Na ciąg dalszy wspomnień zapra-
szamy do kolejnego numeru.
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Datę 25 grudnia przyjęto za czas 
narodzenia pana Jezusa Chrystusa. 
Pierwsza wzmianka o publicznym ce-
lebrowania Święta Bożego Narodzenia 
pochodzi z Chronographi z 345 r. znaj-
dującej się w zbiorze Biblioteki Waty-
kańskiej. Inny pogląd mówi, że świę-
to, to zostało przyjęte przez Kościół po 
zwycięstwie cesarza Konstantego Wiel-
kiego w roku 321 lub 324.

W artykule tym przedstawię cyta-
ty i wspomnienia różnych osób (w tym 
z naszej okolicy) związane ze święto-
waniem i tradycją tak ważnego dnia 
dla katolików. 

Jan Ursyn Niemcewicz (1758 – 
1841) wybitny pisarz i historyk tak 
wspomina Boże Narodzenie z dzie-
ciństwa „Od świtu wychodzili domowi 
słudzy na ryby, robiono na rzece i to-
niach przeręby i zapuszczano niewód; 
niecierpliwie oczekiwano powrotu ry-
baków (…) Dnia tego jednakowy po ca-
łej może Polsce był obiad. Trzy zupy, 
migdałowa z rodzynkami, barszcz 
z uszkami, grzybami i śledzkiem, ku-
cja dla służących, krążki z chrzanem, 
karp do polewy, szczupak z szafra-
nem ,placuszki z makiem i miodem, 
okonie z posiekanymi jajami i oliwa 
itd. Obrus koniecznie zasłany być mu-
siał na sianie, w czterech katach izby 
jadalnej stały cztery snopy jakiegoś 
nie młócone zboża. Niecierpliwie cze-
kano pierwszej gwiazdy; gdy ta zaja-
śniała ,zbierali się goście i dzieci, ro-
dzice wychodzili z opłatkiem na tale-
rzu, a każdy z obecnych, biorąc opła-
tek, obchodził wszystkich zebranych, 
nawet służących i łamiąc go, powta-
rzał słowa” bodajbyśmy na przyszły 
rok łamali go z sobą”

Seweryn Łusakowski w „Pamiętni-
ku zdeklasowanego szlachcica” (wyda-
nie z 1952 r.) opisuje swoje Boże Na-
rodzenie. Był on wychowywany w Du-
biecku u Krasickich i w Medyce u Paw-
likowskich. Do Krasickich miał żal ,że 
jego babka została pozbawiona mająt-
ku (była krewną z Krasickimi) przez 
co jego rodzina popadła w biedę, a on 
w młodości i dzieciństwie musiał błą-
kać się po dworach kuzynów i obcych 
ludzi żyjąc w biedzie i niedostatku. 
Było to w XIX w. Oto cytat; „ Święta 
były zawsze sute u moich rodziców. 
Wilia Bożego Narodzenia z ogromny-
mi struclami plecionymi, z ogromnym 
szczupakiem przystrojonym w róż-
ne kolory i leżącym na długiej de-
sce na środku, bo półmiska tak duże-

go nigdzie nie było, żeby tak ogromny 
szczupak mógł leżeć na nim (…) i mnó-
stwo ryb drugiego gatunku. Dwana-
ście półmisków musiało być na stole: 
różne ryby, pączki, kutia, dołki, kom-
poty, tego mnóstwo być musiało. Kto 
tego chciał: czy matka, czy ojciec, nie 
wiem. Wiem, że kilka takich świąt za-
pamiętałem.”

 
Oto Boże Narodzenie opisane 

przez Noblistę Władysława. Reymon-
ta w „Chłopach” (okres XIX w.). W Wi-
gilię przed Godnymi świętami już od 
samego świtania wrzał przyspieszo-
ny, gorączkowy ruch w całych Lip-
cach (…) Okólne pola, przywalone 
śniegiem, leżały białe, roziskrzone, 
a głuche i martwe, ino czasami ptak 
jakiś łopotał wśród bielizną mienią-
cych, że ino cień jego czarny migo-
tał po zagonach (…) A w każdej cha-
łupie, u Szymonów, u Maćków, u wój-
tów, u Kłębów, i kto ich tam zliczy, 
a wypowie wszystkich, przewietrza-
no izby, myto, szorowano, posypywa-
no izby, sienie, a nawet i śnieg przed 
progami świeżym igliwiem, a gdzie-
niegdzie to i bielono poczerniałe ko-
miny; a wszędzie na gwałt pieczono 
chleby i one strucle świąteczne, opra-
wiano śledzie, wiercono w niepolewa-
nych donicach mak do klusek (…) Ja-
koż już od rana starszy organiściak, 
Jasio, ten, co był w szkołach, roznosił 
opłatki do spółki z młodszym bratem 
(…) W każdej chałupie, zarówno u bo-
gacza, jak i u komornika, jak i u tej bie-
doty ostatniej, przystrajano się i cze-
kano z namaszczeniem, a wszędy sta-
wiano w kącie od wschodu snop zbo-
ża, okrywano ławy czy stoły płótnem 
bielonym, podścielano sianem i wyglą-
dano oknami pierwszej gwiazdy (…) 
Oto gwiazda Trzech Króli, betlejem-
ska gwiazda, przy której blasku Pan 
nasz się narodził, niech będzie święte 
imię Jego pochwalone! Weszli do domu 
i zaraz też obsiedli wysoką i długa 
ławę. Boryna się przeżegnał i podzie-
lił opłatek pomiędzy wszystkich, poje-
dli go ze czcią, kieby ten chleb Pański 
(…) A chociaż głodni byli, boć to dzień 
cały o suchym chlebie, a pojadali wol-
no i godnie. Najpierw był burczany 
kwas, gotowany na grzybach z ziem-
niakami całymi, a potem przyszły śle-
dzie w mące obtaczane i smażone na 
oleju konopnym, później zaś pszenne 
kluski z makiem, a potem szła kapusta 
z grzybami, olejem również omaszczo-
na, a na ostatek podała Jagusia przy-
smak prawdziwy, bo racuszki z gry-

Boże Narodzenie w literaturze i wspomnieniach
czanej mąki z miodem zatarte i w ma-
kowym oleju uprażone, a przygryzali 
to wszystko postny chlebem, bo plac-
ka ni strucli, że z mlekiem i masłem 
były, nie godziło się jeść dnia tego (…) 
Potem Jaguś nagotowała kawy, to sło-
dzili ją suto i popijali z wolna. Aż Ro-
cho wyjął z zanadrza książkę, okręco-
ną w różaniec i zaczął z niej czytać ci-
chym a głęboko wzruszonym głosem: 
Jaka to stała się nam nowina, Panna 
porodziła Syna aż w Judejskiej ziemi 
w Betlejem (…)”. Dalej są opisy poda-
wania krowom opłatka w chlebie (był 
kolorowy przeznaczony dla zwierząt) 
oraz opisy Pasterki.

Oto opis Wigilii Litwina Edmunda 
Chłopeckiego z 1850 r. w jakiej uczest-
niczył w Paryżu w domu Adama Mic-
kiewicza „Za ukazaniem się gwiazdy 
wieczornej, wezwani przez gospodynię 
domu, sunąwszy parami z salonu do 
sali jadalnej, u przybranego z litewska 
stołu zasiedliśmy do wieczerzy. Towa-
rzystwo nasze tym razem nie było licz-
ne (…) Potrawy, z których się składała 
wieczerza, przyrządzone , zda się, pod 
wpływem gospodarza, były wiernym 
powtórzeniem dań litewskiej wilii. 
Ukazała się tam i grzybowa z uszka-
mi i szczupak po żydowsku, i śliżyki 
z makiem i miodem, i kucja złożona 
z pszenicy i grochu oblanego sytą czyli 
miodem rozprowadzonym w wodzie”.

Na naszym terenie mieszkała lud-
ność różnych nacji. Jacek Błoński 
w „Naszym Przemyślu” Nr 8/2014 
przytacza cytaty tych świąt obcho-
dzone w czasie I wojny, a to grudniu 
1914 r. oraz święta grekokatolików 
obchodzone dwa tygodnie po świę-
tach rzymskich katolików. Boże Naro-
dzenie w Przemyślu w grudniu 1914 
r.” Kościoły wszystkie wypełnione po 
brzegi, tak ludnością cywilną, jak i żoł-
nierzami. Z tej wielotysięcznej załogi 
dużo zwłaszcza starszych żołnierzy, 
którzy pozostawili daleko swe rodzi-
ny – szukało ukojenia i pociechy w ko-
ściele, modląc się szczerze jak nigdy. 
Wielu z nich tak oficerów, jak i żołnie-
rzy spędziło wilię i święto u znajomych 
cywilów w kółku rodzinnym. Niektó-
re większe kółka oficerów, żołnierzy 
i urzędników rzuconych losem do Prze-
myśla urządziło wspólną wilie i drzew-
ko, kolędując z większą lub mniejszą 
wesołością aż do pasterki (…), święta 
obchodzili również wzięci do niewoli 
jeńcy Polacy. Płakali z wielkiego roz-
rzewnienia, jak dzieci na wspomnienie 
tych świąt, choć nie dawno bez wzru-
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szenia patrzyli śmierci w oczy”. I dru-
gi cytat z 6.01.1915 r. „Rusini święcą 
Boże Narodzenie. O 9  rano ciągnęli 
żołnierze z muzyką do kościoła. Chcia-
łam się przypatrzeć ruskiemu nabo-
żeństwu w Boże Narodzenie i podąży-
łam za nimi do greko – katolickiej cer-
kwi. Orkiestra wojskowa została przed 
wejściem do katedry i po obu stronach 
ulicy stanął szpaler żołnierzy, sięgają-
cy w dół aż do kościoła garnizonowe-
go. Ciżba była tak duża, że nie można 
było myśleć o przejściu (…)”

A teraz coś z naszego podwórka. 
Wspomnienia Pani Kingi z Trzecie-
skich Moysowej, I tom lata 1902 -1907 
w oparciu o Stronę Internetową Pani 
Marychny Baranieckiej Witkowskiej 
„Adwent mijał w oczekiwaniu na Boże 
Narodzenie, które w czasach mego 
dzieciństwa było u nas obchodzone 
z zachowaniem wszystkich procedur, 
zwyczajów i tradycji wsi i dworu pol-
skiego (…) Na parę dni przed święta-
mi okna w bibliotece były zasłonięte 
płóciennymi storami, a drzwi na klucz 
zamknięte. Chodziliśmy zemocjonowa-
ni i niespokojni, czy aniołki przyniosą 
drzewko (…) W dzień wilii obiadu się 
nie jadło, tylko jakieś pieczone kar-
tofle i sardynki, a wcześnie po połu-
dniu Tekluńcia brała nas do dziecin-
nych pokoi, aby nas ubrać w odświęt-
ne sukienki (…) Przychodzili księ-
ża; Ks. Proboszcz Gabryel Sałusto-
wicz ks. Katecheta Drzewicki. O szó-
stej zbierano się w jadalni (…) rodzice 
brali opłatki i łamali się ze wszystki-
mi, a potem szli do służby, która była 
zebrana przy swoim stole wigilijnym 
w „Kredensie” (…) Wedle tradycji mu-
siało być 12 potraw, ale przeszło poło-
wa odchodziła nietknięta do Kredensu 
dla służby, która podczas wilii wielkim 
głosem kolędowała”. Dalej następują 
opisy drzewka, prezentów jakie otrzy-
mywali, kolędowania, wyjście na Pa-
sterkę. Jakież to piękne opisy trady-
cji związanych ze świętami.

Książe Leon Sapieha w „Lasach 
Ituri. Wspomnienia z Podróży” opi-
suje swoje Boże Narodzenie z okresu 
międzywojennego (lata 20 –te XX w.)” 
Lecz Wigilia Bożego Narodzenia i czas 
pogodniejszy na wysokości Gibraltaru 
kres kładą dniom szarym. W jadalni 
choinka, następnie tańce. O 12 – tej 
w nocy wśród ciszy głębokiej, przery-
wanej tylko stękaniem boazerji salo-
nu, gdy statek się wspina i opada, od-
prawia pasterkę młody misjonarz. Żar-
liwie się modli a z nim większość po-
dróżnych”.

Opis wigilii u Potockich w Łańcucie 
w oparciu o artykuł Michała Okrzew-
skiego z „Nowin 24 – 26.12.2013 r.” 
i wspomnień Romana Turka „ Kolacja 

zaczynała się prawdopodobnie o go-
dzinie 18:00. Arystokraci formowa-
li uroczysty pochód. W pierwszej pa-
rze szła matka lub babka gospodarza 
domu, która prowadziła najważniej-
szych gości, w drugiej parze szedł jej 
syn, a potem inni członkowie rodziny. 
Zapalano świece na choince i zaczy-
nano śpiewać kolędę „ Wśród nocnej 
ciszy”. Potoccy jedli wigilię ze służbą, 
łamali się opłatkiem i składali życze-
nia. Jedli barszcz z suszonych grzybów 
i zakwasu, uszka, barszcz czerwony, 
zupy rybne i migdałowe, ryby, gołąb-
ki z kaszą i grzybami, pierogi, kluski 
z makiem, kompot z szuszek i ciasta. 
Dań było dwanaście. Po wieczerzy go-
spodarz dawał służbie koperty z pie-
niędzmi – było to podziękowania za 
pracę, a równocześnie oznaczało dal-
sze pozostanie na służbie (w pracy ).

I bliższy nam teren – opis Boże-
go Narodzenia dokonany przez Pa-
nią Małgorzatę Baraniecką z okresu 
II wojny światowej z Jej strony Inter-
netowej http://www.marychna.wit-
kowscy. Opis dotyczy świąt we Lwo-
wie „ Pierwsze wojenne Boże Naro-
dzenie upłynęło smutno, ale spokoj-
nie. Dziękowaliśmy Bogu, że jesteśmy 
wszyscy razem. Na wilii była też Cio-
cia Amelka Łączyńska z trzema cór-
kami i ich dawną nauczycielką fran-
cuskiego, Blanche Perot. Wszyscy zo-
stali obdarowani symbolicznymi pre-
zencikami, które wymyśliłyśmy z Te-
reską. Śpiewaliśmy też kolędy. Byli-
śmy i na pasterce w kościele parafial-
nym św. Mikołaja.” Jakże to były cięż-
kie i trudne święta dla wielu polskich 
rodzin w tamtych czasach.

I jeszcze jeden cytat z okresu II 
wojny. Joseph S. Kutrzeba to Żyd, 
który dzięki pomocy Polaków i księ-
ży przeżył wojnę ukrywając się, zmie-
nił też religię z judaizmu nas rzym-
sko – katolicką i został księdzem. Opis 
zawarty jest w książce: „Kontrakt ży-
cie za życie”, „Nadchodziło Boże Na-
rodzenie. Kobiety sprzątały i szorowa-
ły domy; mężczyźni rąbali drewno na 
święta, wędzili mięso i doglądali do-
mowego piwa skapującego do dzba-
nów w oczekiwaniu na czas radości. 
Od czasu do czasu ksiądz Falkowski 
objaśniał mi zagadkę narodzin Chry-
stusa, a także tajemnicę Trójcy Świę-
tej. Mniej więcej tydzień przed Bożym 
Narodzeniem miałem sen. Stałem na 
zewnątrz, patrząc na księżyc w peł-
ni. Było jasno jak w dzień, a księżyc 
nagle zamienił się w sześcioramien-
ną żydowską gwiazdę. Potem gwiaz-
da znikała kawałek po kawałku, jak-
by wycierana wskazówkami zega-
ra. Jej miejsce zajął chrześcijański 
krzyż, wysoki, błyszczący, emanują-

cy oślepiającym światłem”. Ten cytat 
świadczy o tym jak przeszedł na reli-
gię katolicką

Oto opis świąt Pani Baranieckiej 
Witkowskiej w „Nasz dynowski dwór 
(moje wspomnienia z lat 1951 – 2006) 
”opublikowanych w Internecie na stro-
nie podanej wyżej „Oprócz wakacji, 
których tylko w 1956 i 57 nie spędzili-
śmy we dworze, ale nad morzem, uro-
czym wspomnieniem tamtych lat były 
wigilie Bożego Narodzenia (...) Przy-
chodziliśmy zaśnieżeni, okutani, a tu 
w pokoju Orłosiów, czyli u „taty”, cie-
pło, wielki stół ozdobiony kandelabra-
mi, olbrzymią struclą na środku, świe-
cąca choinką na biurku pani Orłosio-
wej, snopami 4-ch zbóż w czterech ka-
tach. To było to!!. Niezapomniana at-
mosfera, z niczym nie porównywalna. 
Nigdy i nigdzie nie przeżywałam tak 
nastroju świąt jak we dworze, w poko-
ju „taty”. Prezentów nie było za wie-
le. Dostawały je dzieci en pasant, do-
rośli nawet o tym nie myśleli. Mówi-
ło się i przeżywało coś innego znacz-
nie poważniejszego. Naturalnie pod-
czas tych kaw mrożonych wspomina-
no dawne czasy, i Sidorów i Rudniki 
i dawne wilie w starym dynowskim 
dworze. Chłonęliśmy te opowieści (…) 
ciocia Jańcia piskliwie rozpoczynała 
kolędowanie…Przy stole siedzieli rów-
nież i księża z plebani (…) Marzyłam 
o pasterce i byłam na niej już jako 7 
czy 8 letnie dziecko. Zachwycona słu-
chałam „Wśród nocnej ciszy…” któ-
ra nabożeństwo rozpoczynała, raz po 
raz spoglądając na babcię Józię, któ-
ra śpiewała, odmawiała różaniec i spo-
glądała do mszalnika (…) W kościele 
wszystko było stare, szacowne, takie 
same od zawsze. Pachniało kadzidłem 
i woskiem, świece skwierczały. Stal-
le były powycierane, na herbach leżał 
wieloletni, swojski kurz(…) Kościół był 
ubity, w ogromnej części „Bartkowsz-
czanami”. Zważywszy jaka drogę mu-
sieli ci ludzie przebyć, w trzaskają-
cym mrozie, pokonując zamarznięty 
San ? Nie dodam komentarza. Nabo-
żeństwo powoli kończyło się. Głosy już 
lekko schrypiały od kolęd, nogi bola-
ły…Pomimo to wszyscy myśleli zapew-
ne co i ja:” jaka szkoda”. Na pasterki 
do kościoła dynowskiego przychodzili 
mieszkańcy tej wtedy wsi Bartkówka 
do lat 80 – tych XX w. bo później wy-
budowali własny kościół.

Cytaty te świadczą o wielowieko-
wej tradycji świętowania w Polsce Bo-
żego Narodzenia. kultywujmy je i za-
chowujmy nadal. Na te Godnie świę-
ta wszystkiego najlepszego życzą au-
torzy.

mgr Karolina Rozmus
mgr inż. Edward Rozmus
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Szanowni czytelnicy 
i miłośnicy muzyki ludowej!

Minął kolejny rok działalności Kapeli „Dyno-
wianie”.

Naszą wędrówkę „na ludową nutę” rozpoczęli-
śmy w br. od występów na Wojewódzkim Spotka-
niu Kapel Ludowych w Błażowej, skąd powrócili-
śmy z wyróżnieniem. Przypadł nam również za-
szczyt uświetnienia Międzynarodowego Dnia Spół-
dzielczości w Rzeszowie, a już w następny tygo-
dniu gościliśmy w Krakowie, gdzie wśród grona 
kapel z całej Polski i świata mieliśmy możli-
wość występu na Rynku Głównym w presti-
żowych Jarmarkach „Cepeliada” corocznie 
organizowanych przez Fundację Międzyna-
rodowych Targów Sztuki Ludowej. 

Na łamach Dynowinki chcemy serdecz-
nie podziękować naszej koleżance Jolan-
cie Krajewskiej za nieocenioną współpracę. 
Przez wiele lat była filarem naszej kapeli, ko-
bieta – kontrabasistka budziła bardzo pozytyw-
ne emocje. Dziękując Pani Joli, witamy nowego kontrabasi-
stę Pana Jacka Marszałka i kolejnego członka kapeli, grają-
cego na trąbce Pana Jana Kędzierskiego - utalentowanych 
muzyków dynowskich. Cieszymy się, że dołączyli do nasze-
go grona, świadczy to o rozwoju i możliwości kontynuowa-
nia naszej działalność. 

A w roku bieżącym jest się czym pochwalić. Z nieskry-
waną radością dzielimy się z Państwem naszym sukcesem. 
Otóż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej za całokształt działalności nadał Kape-
li Ludowej „Dynowianie” odznakę honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Laudacje odbieraliśmy w Warsza-
wie z rąk Ministra Kultury.

W miesiącu sierpniu zostaliśmy zaproszeni na Między-
narodowe Targi Spółdzielczości Mazowieckiej zorganizo-
wane w Warszawie, w których udział brali przedstawicie-
le najwyższych urzędów państwowych m. 
in. wicepremier Janusz Piechociński, 
wicemister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zo-
fia Szalczyk itd.

Było to wyjątkowe wyróżnienie dla 
kapeli dynowskiej, ponieważ byliśmy 
jedynym zespołem, który uświetniał tę 
imprezę.

Uczestnictwo w tak wielu znako-
mitych spotkaniach Spółdzielczych za-
wdzięczamy m.in. naszej Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Dynowie, a szczególnie jej Prezeso-
wi Panu mgr inż. Janowi Nosalowi, 
który od wielu lat wspiera działal-
ność kulturalną na dynowszczyźnie. 
Składamy na ręce Pana Prezesa wyrazy 
wdzięczności. 

Dalekie wyjazdy są dla kapeli bardzo 
ważnym doświadczeniem, ale nie mniej 
ważne są spotkania lokalne, ponieważ 
stąd się wywodzimy, bo tutaj są nasze 
korzenie i istniejemy m. innymi dzięki 
Lokalnym Władzom. Dlatego zaszczy-
tem dla nas było uczestnictwo w Dniach 

Pogórza Dynowskiego, Dożynkach Dynowskich , Zjeździe 
Absolwentów z okazji 70 Lecia Liceum Ogólnokształcące-
go, Balu Andrzejkowym w Domu Pogodnej Starości. Nasze 
dynowskie tradycje przedstawiliśmy na Dożynkach Powia-
towych w Tyniowicach-Więckowicach i już na dzień dzisiej-
szy mamy tam kolejne zaproszenie.

Koniec sezonu chcemy poświęcić na nagranie kolejnej 
płyty. 

Za wszystkie dowody uznania, słowa otuchy, oddane gło-
sy na naszą kapelą w Plebiscycie Kapel składamy serdecz-
ne podziękowania. 

A korzystając z Okazji zbliżających się
 Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku 
prosimy przyjąć moc najserdeczniejszych życzeń.... 

„Aby się Wam Drodzy Czytelnicy i Słuchacze 
dobrze żyło i wszystko w życie spełniło”.

Z wyrazami szacunku
Kapela Ludowa „Dynowianie”

Kapela „Dynowianie”
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Z dumą informujemy czytelników Dynowinki i swoich fa-
nów, że w dniach 27-30 września 2014 roku Kapela TOŃ-
KO koncertowała na Międzynarodowych Targach POLA-
GRA w Poznaniu. 

Znaleźliśmy się na targach zaproszeni przez Firmę eco-
TRADE z Gliwic - Polskiego Producenta Profesjonalnych 
Wyrobów dla Piekarnictwa i Cukiernictwa.

Przypomnę, że dzięki wsparciu finansowemu tej Firmy 
mogliśmy nagrać i wydać 2 płyty. W jubileuszowym roku 
10-lecia działalności artystnej zespołu zostaliśmy zaprosze-
ni przez Sponsora na POLAGRĘ do Poznania, by promować 
nie tylko naszą drugą płytę, lecz także wyroby piekarnicze 
i cukiernicze firmy ecoTRADE.

Warto poinformować, że Chleb Krajan /wypiek firmy/ zo-
stał doceniony i nagrodzony złotym medalem na Targach 
w Poznaniu. Zapraszamy do jego degustacji i zakupu na sto-
iskach z pieczywem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska w Dynowie. ”Krajan” wypiekany jest w dynowskiej pie-
karni G.S. według nagrodzonej receptury.

Mieliśmy również przyjemność brać udział w promowa-
niu nowego wypieku Firmy pod nazwą /Uwaga!!!/: „Chleb 
Dynowski”. Nowe pieczywo, jego oryginalny smak i wygląd, 
zachęcały do degustacji, tym bardziej, że obok grała Kape-
la z… Dynowa.

Oprócz naszych codziennych koncertów na targowym 
stoisku mieliśmy również przyjemność koncertować w pięk-
nym zajeździe podczas wieczornego spotkania pracowni-
ków firmy.

Była to dla zespołu niezapomniana podróż, która zaowo-
cowała serią dobrych, mobilizujących zespół 
koncertów dla międzynarodowej publiczno-
ści. Niewątpliwie zdobyliśmy nowe doświad-
czenia, mogliśmy bliżej poznać naszych dar-
czyńców, zawarliśmy nowe znajomości, a na-
sze płyty powędrowały do różnych krajów.

„TOŃKO” NA TARGACH POLAGRA 
W POZNANIU

Serdecznie dziękujemy właścicielom Firmy ecoTRADE z Gliwic, państwu 
Elżbiecie i Wacławowi Szafran za okazane zaufanie i zaproszenie Kapeli 
TOŃKO do wypełnienia odpowiedzialnej misji. DZIĘKUJEMY!!!

Kierownik kapeli TOŃKO
Antoni Dżuła
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Pierwsze lata powojenne obfitują w szereg wydarzeń, które wpły-
wają na kształt dalszej historii orkiestry. Wiosną 1947 roku powraca 
ze Wschodu do Harty dyrygent, Jan Smyczyński. Dzieląc dramatycz-
ne losy wielu Polaków, cudem uniknął śmierci, jednak tułaczka nie 
pozostała bez wpływu na jego zdrowie. Być może Opatrzność czuwa-
ła nad nim także i dlatego, by mógł powrócić do Harty i reaktywować 
działalność orkiestry. W tym samym roku, kiedy umiera jeden z fun-

Piękny Jubileusz
datorów, Michał Duplaga, dyrygent Smy-
czyński wraz z członkami orkiestry postana-
wiają publicznie wystąpić na jego pogrzebie. 
Precedensowe w historii orkiestry wydarze-
nie daje początek licznym występom podczas 
uroczystości o różnym charakterze. Repertu-
ar wykonywanych przez orkiestrę utworów 
został znacznie rozbudowany i urozmaico-
ny, wzbogacił się między innymi o Poloneza 
A-dur Ogińskiego, uwertury ,,Moja Królowa”, 
,,Lekka kawaleria”, wiązanki walców, mazur-
ki, natomiast w ostatniej drodze towarzyszy-
ły marsze Chopina i Beethovena.

W czerwcu 1948 roku odbywają się elimi-
nacje orkiestr dętych w Brzozowie, na któ-
rych orkiestra dęta z Harty zdobyła pierw-
sze miejsce za utwór „Kawaleria rusticana” 
(Opera - Rycerskość wieśniacza). Nagrody 
jednak nie otrzymuje, ponieważ nie jest zrze-
szona w szeregach Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Akces taki składa bezpośrednio po 
tym wydarzeniu. Na sukces składa się ilość 
odbywanych prób, zapał i ustawiczne posze-
rzanie kręgu instrumentalistów. We wspo-
mnianym okresie w skład orkiestry wchodzą 
:- Smyczyński Jan – dyrygent, Wrona Broni-
sław - klarnet, Hołdys Władysław - klarnet, 
Piłat Ignacy - klarnet, Sowa Feliks - klar-
net, Domin Stanisław - klarnet, Nowak Jó-
zef - klarnet, Hołdys Roman - flet, Hołdys Sta-
nisław - kornet, Kośmider Stanisław - kor-
net, Ciećko Stanisław - kornet, Kuś Jan - kor-
net, Szeremeta Wawrzyniec - kornet II, Ska-
łuba Władysław - kornet II, Skałuba Stani-
sław - alt Es, Hołdys Franciszek - alt Es, Błoń-
ski Tadeusz - alt, Nowak Feliks - alt, Sieńko 
Marian - alt, Kośmider Józef - tenor, Sierant 
Wojciech - tenor, Lichota Józef - tenor, Pęka-
la Józef - baryton, Wieszczyk Stanisław - bas 
B, Kiełbasa Antoni - bas B, Sierant Stanisław 
- bas Es, Martowski Stanisław - bas Es, Pę-
kala Józef - czynele, Pękala Ignacy - bęben, 
Kuś Tadeusz - perkusja.

W lipcu 1955 roku umiera dyrygent, Jan 
Smyczyński, a jego następca, Antoni Kiełba-
sa, ma za sobą trzyletni staż w orkiestrze woj-
skowej. Niewątpliwym utrudnieniem w dzia-
łalności orkiestry dętej jest brak miejsca na 
próby zespołu. Inicjatywa budowy Domu Stra-
żaka pojawiła sie w latach 60., natomiast od-
danie do użytku miało miejsce w roku 1976. 
Również członkowie orkiestry nie szczę-
dzą czasu i sił, by wesprzeć wznoszenie bu-
dowli. Do orkiestry dętej dołączają:- Błoński 
Ignacy - baryton;- Domin Eugeniusz - kor-
net;- Drewniak Jan - alt;- Domin Józef - klar-
net;- Chruszcz Franciszek - bęben;- Kuc Jan 
- saksofon;- Pękala Władysław - kornet;- Kar-
nas Jan - klarnet.

Występy orkiestry uświetniające uroczy-
stości kościelne spotykają się w okresie pierw-
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szych lat PRL-u z szykanami ze strony ów-
czesnej władzy (jak w przypadku wizytacji 
duszpasterskiej biskupa przemyskiego w pa-
rafii Harta). Lata 80. zaczynają upływać pod 
znakiem regresu i stagnacji. Próby odbywają 
się tylko przed występami. Jak wspomina dh 
Antoni Kiełbasa i dh Feliks Nowak „orkie-
stra w tym czasie była w bardzo słabej kon-
dycji, liczyła 13 członków, a średni wiek wy-
nosił około 50 lat”. Występy orkiestry ogra-
niczają się tylko do kilku występów w roku 
(3-4 razy). Po zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym w roku 1991 zostają wybrane nowe 
władze OSP – prezesem zarządu zostaje dh 
Jan Drewniak. Prezes Drewniak, wspiera-
ny przez starszych członków orkiestry, Fe-
liksa Nowaka, Antoniego Kiełbasę, Tadeusza 
Błońskiego i Tadeusza Kusia, organizuje na-
bór do orkiestry i jednocześnie czyni stara-
nia o zatrudnienie nowego kapelmistrza. 
Pierwszymi chętnymi, którzy się zgłosili, aby 
wstąpić w szeregi orkiestry są: Marek Śliwa, 
Artur Szczutek, Wiesław Potoczny, Janusz 
Nowak. Ciągły brak kapelmistrza powodu-
je, że adepci tej sztuki lekcje muzyki pobie-
rają w domach starszych muzyków. Wiosną 
1992 roku funkcję kapelmistrza obejmuje 
Edward Ryba z Harty, z wykształcenia orga-
nista, a szefem orkiestry jest Jan Drewniak. 
W szeregi orkiestry wstępują kolejni młodzi 
chłopcy: Krzysztof Pilch, Maciej Pilch, Grze-
gorz Szczutek, Paweł Mierzwiński, Mariusz 
Wróbel, Krzysztof Nowak, Tomasz Gudyka, 
Waldemar Wielgos, Witold Pleśniak, Adam 
Kocaj. Próby poszerzonego zespołu upływa-
ją pod znakiem zorganizowanej i systema-
tycznej pracy. Determinacja, by doskonalić 
kondycję muzyczną zespołu jest na tyle sil-
na, że nie zniechęcają nawet trudności loka-
lowe. W roku 1993, z nieznanych przyczyn, 
Zarząd OSP oddaje salę prób orkiestry na 
użytek biblioteki publicznej. To niefortunne 
posunięcie zmusiło do zaadaptowania boksu 
garażowego na salę prób. 

W połowie lat 90. orkiestra liczy 30 mu-
zyków: Kiełbasa Antoni – bas B, Sierant 
Krzysztof – klarnet, Wielgos Waldemar – 
klarnet, Potoczny Grzegorz – klarnet, Wąso-
wicz Marek – klarnet, Pilch Krzysztof – klar-
net, Pilch Maciej – kornet I, Szczutek Artur 
- kornet I, Kośmider Piotr - kornet I, Zelwach 
Paweł - kornet II, Pleśniak Witold - kornet 
II, Dziura Tomasz – kornet I, Ciećko Stani-
sław - kornet II, Pękala Władysław - kornet 
I, Kośmider Stanisław – tenor I, Szczutek 
Grzegorz – baryton I, Gudyka Tomasz – alt 
Es III, Wróbel Mariusz – alt Es I, Błoński 
Tadeusz – alt Es II, Nowak Feliks – alt Es I, 
Potoczny Andrzej – alt , Kaszycki Grzegorz 
– tenor I, Kośmider Paweł – tenor I, Skra-
balak Maciej – baryton, Pyś Grzegorz – ba-
ryton, Wieszczyk Andrzej – sax Alt, Mierz-
wiński Paweł – bas Es, Kuś Tadeusz – czy-
nele, Nowak Krzysztof – sax tenor, Nowak 
Janusz – sax alt, Potoczny Wiesłąw - bęben.

W okresie od 1994 do 1995 roku pomoc-
niczym nauczycielem gry na instrumentach 
dętych drewnianych zostaje Stanisław Ko-

Orkiestra Dęta OSP w Harcie, lata osiemdziesiąte

Występ Orkiestry OSP Harta w Żurawicy u ks. Stanisława Śliwy

Orkiestra Dęta OSP Harta, lata osiemdziesiąte

stur, który pełni jednocześnie funkcję kapelmistrza orkiestry dętej 
OSP w Bachórzu. W roku 1995 roku orkiestra koncertuje w Przemyślu 
z okazji Światowych Dni Ochrony Środowiska. Kapelmistrz, Edward 
Ryba, zostaje organistą w Bachowie, co stwarza okazję do udziału 
w we wszystkich większych świętach kościelnych, także w gminach 
ościennych: Dubiecku, Krzywczy, Żurawicy, Nozdrzcu. Niezapomnia-
nym przeżyciem, a zarazem wielkim wydarzeniem jest udział orkie-
stry w uświetnieniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie 
w czerwcu 1997 roku. Podczas koncertu łączonego orkiestr dętych 
i chórów z całego Podkarpacia występuje ok. 3,5 tysiąca instrumenta-
listów. Również w roku 1997 odbywa się ostatni przegląd orkiestr dę-
tych w Kańczudze w realiach dotychczasowego podziału administra-
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Orkiestra Dęta OSP Harta, lata osiemdziesiąte

Orkiestra Dęta OSP Harta 1998 r.

Przemarsz Orkiestry OSP do Kościoła Parafialnego - prymicje rok 1978

cyjnego, tj. w województwie przemyskim. 
Połowa lat 90. to okres prosperity; młodzi członkowie organizują za-

bawy i festyny, które stają się słynne w okolicy, a dochody z nich prze-
znaczają na funkcjonowanie orkiestry i straży, także szef orkiestry, Pre-
zes Jan Drewniak, jest mocno zaangażowany w rozwój i działalność or-
kiestry. Kres przejściowym trudnościom natury organizacyjnej i szko-
leniowej kładzie ponowne roczne zaangażowanie Antoniego Kiełbasy 
do pracy z zespołem oraz zatrudnienie Andrzeja Sowy, nauczyciela mu-
zyki w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej w Dynowie 

(później także w Harcie). Już po kilku mie-
siącach są widoczne efekty pracy, sytuacja 
stabilizuje się, ponownie napływają młodzi 
członkowie. Kapelmistrz Sowa wprowadza 
nowe utwory i zmienia częściowo repertuar, 
w skład którego wchodzą utwory koncertowe. 
Próby orkiestry odbywają się dwa razy w ty-
godniu – w poniedziałki młodzież początku-
jąca, a w piątki cała orkiestra. W roku jubi-
leuszowym 2000 orkiestra dobrze funkcjonu-
je i koncertuje około 30 razy. Na przestrzeni 
kolejnych 3-4 lat udaje się doposażyć orkie-
strę w instrumenty muzyczne. Wydarzeniu 
pośredniczy rodak z Harty, organista w Tar-
nowskich Górach, Marek Błoński. Dzięki jego 
inicjatywie nabywane są instrumenty od or-
kiestr górniczych. Po nagłej śmierci Prezesa, 
Jana Drewniaka, w 2002 roku funkcję preze-
sa OSP i szefa orkiestry przejmuje dh Artur 
Szczutek. Dzięki jego staraniom oraz przy-
chylności wójta, Adama Chrobaka, bibliote-
ka publiczna zostaje przeniesiona do Zespołu 
Szkół i orkiestra ponownie wraca do swojej 
sali prób.W roku 2004 kapelmistrz Andrzej 
Sowa zakłada kapelę ludową „Młoda Harta”. 
Kapela bardzo szybko się rozwija i zdobywa 
popularność. Bardzo duża liczba koncertów 
i wyjazdów nie pozwala kapelmistrzowi na 
poświęcanie dostatecznej ilości czasu tym 
obu inicjatywom. Nieoczekiwane, podykto-
wane zaistniałymi okolicznościami pojawie-
nie się pana Edwarda Laski, byłego muzy-
ka zawodowego orkiestry wojskowej i kapel-
mistrza orkiestry Szałamaistek działającej 
przy WDK w Rzeszowie, zaowocowało chęcią 
podjęcia współpracy, która staje sie faktem 
z dniem 1.01.2009roku. Wprowadzone zmia-
ny dotyczą utworów koncertowych, powięk-
sza się biblioteka muzyczna oraz zmienia 
wygląd książeczek marszowych i koncerto-
wych. Kapelmistrz Laska wprowadza dyrygo-
wanie buławą, kładzie duży nacisk na musz-
trę i dyscyplinę. W 2010 roku orkiestra wy-
jeżdża na Węgry do miasta Ujfeherto, gdzie 
daje kilka koncertów. W 2012 roku orkiestra 
brała udział w uroczystościach prymicyjnych 
w Górnie, uświetniała obchody 100-lecia po-
wstania OSP w Stobiernej. Największym wy-
darzeniem roku 2012 były obchody 100-le-
cia OSP Harta i 88-lecie działalności orkie-
stry dętej. Z tej okazji Polski Związek Chó-
rów i Orkiestr odznaczył orkiestrę złotą od-
znaką PZCHO za działalność, jak również 
członków orkiestry brązowymi, srebrnymi 
i złotymi odznakami PZCHO. Odznaki wrę-
czał dyrektor PZCHO w Rzeszowie, pan Ta-
deusz Chlebek w asyście kapelmistrza pana 
Edwarda Laski. Obchody uświetniło przyby-
cie delegacji węgierskiej, w której składzie 
był szef orkiestry dętej z Ujfeherto. 

Pięknym przeżyciem okazał sie udział 
w Zlocie Orkiestr Dętych w Licheniu w ubie-
głym roku. 90 lat historii pokazuje, że wspól-
ne zamiłowanie do muzyki i pracy społecz-
nej, daje efekty w postaci uznania społecz-
nego, szacunku oraz zadowolenia z doskona-
lenia umiejętności.
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Orkiestra Dęta OSP Harta w czasie wizytacji duszpasterskiej w Kościelew Harcie 
Górnej w 1987 r.

Młodzi adepci Orkiestry Dętej OSP w Harcie z długoletnim członkiem tej Orkiestry druhem Ta-
deuszem Błońskim

Orkiestra Dęta OSP Harta, lata osiemdziesiąte

Tekst Ewa Hadam 
Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych OSP Harta 

Wyrazy głębokiego współczucia

dla Pani Dyrektor Marii Biernasz
z powodu śmierci

SIOSTRY

składają
Pracownicy Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2015 Rok 
 pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy
składamy życzenia: 

zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów 

Rada Nadzorcza, Zarząd i  Pracownicy
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie

 Jest taki dom we wsi Krzywe gmina Dydnia, który słynie 
na okolicę i przyciąga ludzi poszukujących ciekawych wrażeń. 
Dom należy do Pani Bogusławy Krzywonos, animatorki kul-
tury, która w 2012r zdobyła tytuł „Kobiety Przedsiębiorczej” 
w plebiscycie „Nowin”.

Dlaczego „Salonik w Krzywem Zwierciadle” ma „Duszę”?.
 
I. ,,Salonik” jako przestrzeń i miejsce dla zebranych 

dzieł, wyrobów artystycznych i przedmiotów codzien-
nego użytku.

W dwóch pokojach tworzących całość przestrzenną zosta-
ły zgromadzone różne dobra kultury według zasady: ,, mini-
mum miejsca, maksimum eksponatów”.

Pani Bogusława ułożyła wszystko w sposób przejrzysty, lo-
giczny i zachęcający do oglądania.

Gdy przekroczyłam próg domu i weszłam w świat prezento-
wanej tu sztuki, moje problemy umknęły gdzieś, a mnie ogar-
nęło wielkie napięcie i zaciekawienie.

Równocześnie poczułam się wyciszona i odprężona, goto-
wa na przyjęcie nowej porcji wiedzy i doznań. 

II. ,,Salonik” jako prezentacja czasowych wystaw 
prac różnych artystów amatorów.

„Galeria pod Chmurką” ,jak sama nazwa wskazuje, swoje 
zbiory eksponuje na zewnątrz, w ogrodzie i jest dostępna do 
zwiedzania w pogodne dni.

Każdy podążający drogą może tutaj wstąpić na chwilę i na-
sycić swoje oczy pięknem, a przy okazji odbyć miłą pogawęd-
kę z Panią Bogusławą na różne tematy.

Być może właśnie tu i w tym momencie otrzyma niespo-
dziewanie odpowiedź na pytanie, które go od dawna nurtowa-
ło .Artystom zaś „Galeria” umożliwia upowszechnianie ich do-
robku i zachęca do dalszego tworzenia.

III. ,,Salonik” jako miejsce spotkań ludzi kultury 
i różnych pasjonatów.

Pani Bogusława ma wielką umiejętność nawiązywania kon-
taktów z różnymi ludźmi i pozyskiwania ich dla upowszech-
niania kultury.

W ,,Saloniku” prezentowane są: poezja, muzyka, taniec, te-
atr, sztuka. Goszczą tu amatorskie zespoły artystyczne, cieka-
wi twórcy, wykonawcy i hobbyści. A wszystko to, robione jest 
po to, aby ubogacić wnętrze człowieka i zaspokoić jego dążenie 
do bliższego kontaktu ze sztuką i zjawiskami artystycznymi.

„Dom pod Modrzewiami”, „Salonik w Krzywem 
Zwierciadle” i „Galeria pod Chmurką’’

Piernikowa szopka - Warsztaty dla dzieci 15.11.2014 r.

Uważam, że trafnie określi tę działalność poszerzone prze-
ze mnie znane porzekadło:

„Dla każdego coś mądrego, coś dobrego, coś miłego, coś 
pięknego”.

IV. ,,Salonik” jako organ kształcenia oraz wychowy-
wania dzieci i młodzieży.

Pani Bogusława angażuje do współpracy również dzieci 
i młodzież. Podobnie jak w szkole, odbywa się w ,,Saloniku” 
proces dydaktyczny i wychowawczy.

Temperament młodych i chwilowy nastrój wykorzystywane 
są tu do tworzenia rzeczy pięknych, wzniosłych i szlachetnych.

W ,,Saloniku” mile widziana jest zarówno młodzież ruchli-
wa i energiczna, jak też cicha i lękliwa. Zajęcia z Panią Bo-
gusławą odgrywają w pewnym sensie rolę kompensacyjną, co 
pozwala młodym na zachowanie wiary w siebie i wpływa ko-
rzystnie na pozycję w grupie rówieśniczej.

Pani Bogusława wykazuje kreatywne podejście do spraw 
kultury, swoją osobowością przyciąga ludzi i ożywia środo-
wisko. Za tym wszystkim kryje się ogrom pracy i wielkie po-
święcenie, sił, czasu i środków materialnych. Nagrodą zaś jest 
świadomość, że dziedzictwo narodowe zostaje przekazywane 
następnym pokoleniom.

 Anna Warchał
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WARSZTATY

Dzięki współpracy z Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Har-
ta nasi uczestnicy wzięli udział w projekcie „Spójrzmy szerzej”. Był 
to cykl warsztatów promujących zdrowy i aktywny tryb życia osób 
niepełnosprawnych.

Cykl warsztatów artystycznych i prozdrowotnych realizowa-
ny był w terminie od 18.08.2014 do 15.11.2014. Braliśmy udział 
w różnego rodzaju zajęciach mających na celu wyrównanie szans 
osób niepełnosprawnych terenu województwa podkarpackiego i dal-
sze przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Warsztaty zosta-
ły podzielone tematycznie: spotkanie z dietetykiem, warsztaty ple-
cionkarstwa z siana (sianowyje), warsztaty florystyczne, warszta-
ty tworzenia biżuterii w technice soutache, warsztaty wędkarskie, 
warsztaty tworzenia biżuterii metodą wire-wrappingu, scrapbo-
oking. Wszystkie zajęcia były niezwykle ciekawe i interesujące. 
Każdy z uczestników miał możliwość wzięcia udziału w wybranych 
przez siebie warsztatach. Praktyczny sposób prowadzenia zajęć po-

CZYLI CO NOWEGO PODZIAŁO SIĘ 
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY 

W DYNOWIE

O NAS! 

zwalał na szybkie przyswajanie nowych umiejętno-
ści, dostarczając dużo satysfakcji i zadowolenia z sa-
modzielnie wykonanych prac. Sposób przekazywania 
wiedzy przez prowadzących zajęcia był bardzo dobry, 
za co bardzo dziękujemy. 

Projekt dofinansowany był ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych będących w dyspozycji Samorządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej w Rzeszowie”.

Dziękujemy Prezesowi Towarzystwa pani Marii 
Pałac i pozostałym członkom zarządu Towarzystwa 
za współpracę i zaangażowanie w realizację projektu.

Warsztaty techniką soutache

Warsztaty florystyczne

Nasze prace wire-wrappingNasze prace scrapbooking



Nr  12/232 DYNOWINKA 29

Staropolskim obyczajem czas zabawy zakończyliśmy An-
drzejkowymi spotkaniami; wróżby, lanie wosku, układanie 
butów, dobra muzyka i nieodzowny dobry nastrój towarzy-
szyły Naszym uczestnikom w trakcie zabaw.

Do Nas na Andrzejkowe Lanie Wosku zaprosiliśmy za-
przyjaźnione Domy z Wolicy, Izdebek, Birczy i Kąkolówki. 
Uczestnicy mieli okazje odnowić stare przyjaźnie, wspól-
nie potańczyć, wziąć udział w konkursach i wróżbach an-
drzejkowych.

Artykuł: Bożena Tadla

ZABAWA ANDRZEJKOWA 
w Wolicy i Birczy

W dniu 20 oraz 25 listopada 2014r uczestnicy Naszego 
Domu w odpowiedzi na zaproszenia wzięli udział w zaba-
wie andrzejkowej w Wolicy i Birczy. Podczas imprezy za-
bawom i tańcom końca nie było i tylko nogi trochę niektó-
rych potem bolały. Nie zabrakło również wróżb i zabaw to-
warzyszącym andrzejkowym zwyczajom. Wszyscy uczestni-
cy zabawy wrócili do swych domów zadowoleni.

Zabawa andrzejkowa w DynowieZabawa andrzejkowa w Dynowie

Zabawa andrzejkowa w Wolicy

Zabawa andrzejkowa w Wolicy

Zabawa andrzejkowa w Birczy

Zabawa andrzejkowa w Birczy

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 
w Dynowie
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Dynowianie już po raz trzeci „śpiewająco” odpowiedzieli 
na zaproszenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, MOK 
i LO w Dynowie przybywając całymi rodzinami na szcze-
gólny wieczór. Wieczór nawiązujący do patriotycznych tra-
dycji Polskiego Domu, w którym rocznice Odzyskania Nie-
podległości w dniu 11 listopada obchodzono bardzo uroczy-
ście. Na to wieczorne spotkanie do auli LO przybyła wielo-
pokoleniowa dynowska rodzina. Z montażem wierszy i pio-
senek wystąpiły dzieci naszego Przedszkola i uczniowie Li-

VIII DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA 
z muzyką w tle

„DYNÓW JEDNą ŚPIEWAJąCą RODZINą”
ceum Ogólnokształcącego. I Ci mali i Ci trochę więksi wzru-
szyli tych już bardzo dorosłych. Z pięknym koncertem wy-
stąpił także zespół TRIO CONCERTANTE w składzie Bo-
gusław Dulski skrzypce, Piotr Dżuła kontrabas i Kamil Łu-
kasiewicz akordeon. Z muzykami gościnnie wystąpiła sopra-
nistka Bogusława Dulska. Wieczór był ciepły bo rodzinny, 
wypełniony pięknym słowem i muzyką a przede wszystkim 
donośnym, wspólnym śpiewaniem. 

zdjęcia A. Iwański
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Pod takim właśnie hasłem w dniu 19 listopada br. MOK 
w Dynowie zorganizował XXII Dynowski Młodzieżowy Kon-
kurs Recytatorski. W konkursie wzięło udział 20 uczestni-
ków z gimnazjów i szkół średnich Dynowa, Łubna, Rzeszo-
wa, Błażowej i Przeworska.

Komisja Konkursowa w składzie P. Krystyna Dżuła Pre-
zes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie ,P. Ja-
dwiga Orzechowska instruktor Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Rzeszowie i P. Aneta Pepaś Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Dynowie przyznała następujące miejsca:

Kategoria gimnazja:
I miejsce Martyna Kłyż uczennica dynowskiego gim-

nazjum
II miejsce Weronika Polewka uczennica dynowskie-

go gimnazjum
III miejsce Kajetan Blama uczeń dynowskiego gim-

nazjum.
Wyróżnienia otrzymały Natalia Mikrut uczennica gim-

nazjum im. Anny Jenke w Błażowej i Nikola Mędzela 
uczennica gimnazjum w Dynowie.

Kategoria szkoły średnie:
I miejsce Aneta Garduła uczennica Liceum Ogólno-

kształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej 
II miejsce Karolina Sowa uczennica Zespołu Szkół Za-

wodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce Joanna Mac uczennica Zespołu Szkół Ogól-

„Aby stać się lepszym 
nie musisz czekać na lepszy świat”

nokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagieł-
ły w Przeworsku.

Wyróżnienia otrzymały Barbara Stachniewicz uczen-
nica Liceum Ogólnokształcącego i Zawodowego w Przewor-
sku, Magdalena Niemiec uczennica Zespołu Szkół Gospo-
darczych im. Mikołaja Spytki Ligęzy w Rzeszowie i Laura 
Kilon uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Dynowie. Podczas konkursu recy-
towano także wiersze współczesnych, bardzo młodych po-
etów. Jednym z nich był wiersz pt. „Pamiętam” Agaty Sy-
kała uczennicy I klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Przeworsku recytowany przez laureatkę 
konkursu Joannę Mac. 

Pamiętam, jak babcia próbowała mi wytłumaczyć świat
Powiedziała, że „Ziemia i Niebo kochają się wzajemnie, 

ale nie mają rąk,
mają natomiast deszcz. Tak trzymają się razem”

Wiem jak ziemia i niebo potrzebują siebie nawzajem
Ale myślę teraz o nas, ludziach
Którym puzzlem my jesteśmy?

Jak konstelacje gwiazd, układamy się w linie 
i tworzymy obrazy

Jesteśmy Atlasem, trzymającym na ramionach Ziemię
Odpowiedzialni za to, co tworzymy, 

niszczymy czy budujemy
Nasza mała niebieska planeta, to wszystko co mamy

zdjęcia  D. Gąsecki
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Nie będzie żadnego przycisku resetu
Nie będzie instalowania nowego systemu

Nie dostaniemy nowego świata
Leżymy w naszych łóżkach i zastanawiamy się

Co możemy zrobić?
Gdzie mamy zacząć?
Jak uratujemy świat?

Z tysiąca szans, została nam jedna
Nadzieja, jest jedynym klejem w tym rozpadającym się na 

fragmenty świecie
Ale możemy to zrobić

To jest nasz dom
To są nasze historię, które rozpoczęły się i zakończą tutaj

Woda jak krew, grunt jak skóra, kości jak granit
Stoimy twarzą w twarz z kryzysem

Jest na to lek
Jeden, najcudowniejszy.

Komisja dziękując uczestnikom konkursu, podkreśliła 
dobry poziom prezentacji szczególnie wśród uczniów szkół 
średnich, zachęcając ich młodszych kolegów do lepszego wy-
boru tekstów i ich własnej interpretacji. 

 Nagrody książkowe wręczone laureatom Konkursu ufun-
dował MOK w Dynowie.

W ostatni piątkowy  wieczór listopada, Ci co odpo-
wiedzieli na  zaproszenie organizatorów VIII Dynow-
skiej Jesieni Teatralnej/T.G. „Sokół”, MOK i LO Dy-
nów/, mieli okazję  obejrzeć dobry spektakl. Jeden ak-
tor Marek Pyś - a kilka postaci,  interesująca scenogra-
fia i muzyka, a publiczność zainteresowana i reagująca 
na to co się dzieje na scenie. Szwejk Marka Pysia budził  
śmiech /ten przez łzy także/, politowanie, ale też reflek-
sję i zadumę, którą widzowie zabrali ze sobą do domów.

Zgromadzona publiczność przez godzinę, która minę-
ła bardzo szybko, z uwagą wsłuchiwała się w anegdoty 
Szwejka, przeżywała różne perypetie w kolejnych odsło-
nach i postaciach granych przez  Marka.

Gratulujemy Marku udanego spekta-
klu, dobrej aktorskiej kondycji, życzymy 
kolejnych przedstawień z pełną widow-
nią,  zdrowia najlepszego i wszelkiej po-
myślności na Święta i Nowy Rok.

W imieniu widzów
G. Malawska

zdjęcia Ewa Hadam

„Byłem .... Szwejk” - tłumaczenie 
i adaptacja: Adam Miklasz, reżyseria: 
Maciej Ferlak, scenografia: Grzegorz 
Hardulak, muzyka Andrzej Szal

MAREK PYŚ – „BYŁEM…..SZWEJK”

Jest nim wiara, wiara w siebie, 
wiara w swoje umiejętności

Jest nim  nadzieja, nadzieja że wszystko się uda, 
że uratujemy siebie samych

Jest nim  miłość, miłość, która tworzy ten świat, 
która jest początkiem wszystkiego
Gdyby zabrakło jednej gwiazdy 

czymże by była konstelacja?
Gdyby zabrakło jednego puzzla, czymże byłby obraz?

Gdyby zabrakło jednej jednostki, czy życie miałoby sens?



Nr  12/232 DYNOWINKA 33

Jeżeli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych i kultu-
ralnych ludzi, zadbajmy o to, by codzienne, głośne czyta-
nie stało się priorytetem w każdym domu i w szkole. Nikt 
nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować, 
codziennie czytając dziecku dla przyjemności. 29 września 
obchodzony jest „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”. 
Dzień ten jest okazją do podkreślenia licznych zalet głośne-
go czytania. Święto to ma w naszym kraju już 14-letnią tra-
dycję. Zostało ogłoszone bowiem w 2001 roku z inicjatywy 
Polskiej Izby Książki. 

 29 września 2014 r. naszej szkole odbył się „Dzień Gło-
śnego Czytania”. Program ten realizowany jest w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jest to kampania spo-
łeczna prowadzona przez Fundację „ABC XXI”, której ce-
lem jest zachęcanie rodziców, wychowawców i innych doro-
słych do codziennego, co najmniej 20 minutowego czytania 
dzieciom. Fundacja przypomniała jednocześnie o potrzebie 
kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz 
gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współcze-
snego dziecka zajmują więcej czasu niż obowiązki związane 
z życiem szkolnym. Współczesne dzieci dorastają w ubogim 
językowo środowisku. Rodzice coraz mniej czasu poświęcają 
swoim dzieciom, mało z nimi rozmawiają i mało im czytają, 
dlatego dzieci posiadają coraz mniejszy zasób słownictwa, 
a problemy z gramatyką i ortografią dokuczają coraz więk-
szej ilości uczniów. Mając na uwadze ów problem i szukając 
alternatywnych rozwiązań – należy zachęcić dzieci do czy-
tania. Psychologowie podkreślają, że dziecko, któremu się 
czyta, uczy się słuchać, rozwija też zdolności koncentracji, 
chęć poznawania świata oraz zainteresowania. Czytanie to 
również doskonała forma kontaktu z dzieckiem, znakomi-
ty sposób zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych. Dziec-
ko słucha wówczas głosu zaangażowanego w czytanie ro-
dzica lub nauczyciela, może obserwować jego mimikę i ge-
sty. Jest to świetny czas do wspólnej zabawy i śmiechu, ale 
też do prowadzenia rozmów. Czytanie powinno się dziecku 
kojarzyć z radością, nigdy z przymusem, karą czy nudą!!!

Myślą przewodnią naszej akcji były słowa Wisławy Szym-

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie

„Naród, który mało czyta, mało wie.
Naród, który mało wie – 

podejmuje złe decyzje”.
Jim Trelease

borskiej „Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludz-
kość wymyśliła”. Do uczestnictwa w tej akcji przyjęli zapro-
szenie Burmistrz Miasta Pan Zygmunt Frańczak, Przewod-
niczący Rady Rodziców Pan Marek Siry, mama jednego z na-
szych uczniów Pani Beata Dąbrowska oraz nauczyciel Pan 
Wojciech Piech. Uczniowie mogli wsłuchać się w teksty li-
terackie z cennymi wskazówkami według których należy 
postępować w życiu codziennym, a także obejrzeli wspól-
nie z dorosłymi spoty reklamowe zachęcające do codzien-
nego czytania książek.

 Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczyło zarówno dzie-
ciom jak i dorosłym sporo wrażeń, a akcja zachęcająca 
uczniów do codziennego czytania będzie stałym punktem 
w harmonogramie uroczystości szkolnych. 
 Renata Pyś
 Katarzyna Dziopak
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie odwie-
dzili fabrykę bombek choinkowych „ROMEX” w Rzeszowie. 
Byli bardzo ciekawi jak powstają rękodzieła, które co roku 
zdobią drzewka choinkowe i tworzą tę niepowtarzalną at-
mosferę świąt w każdym domu. W fabryce przywitały nas 
Panie, które w skrócie objaśnił punkty wycieczki. Najpierw 
weszliśmy do hali, gdzie pod wpływem bardzo gorącej tem-
peratury pracownicy nadają pożądany kształt bombkom. 
Każdy pracownik dostaje szklaną rurkę, następnie za po-
mocą ognia rozgrzewa szkło do temperatury ok.600 stopni 
Celsjusza i wdmuchuje do środka powietrze, które rozpycha 
rurkę i tworzy się kształt kuli. To ważny mo-
ment produkcji, gdyż na otrzymanym kształ-
cie będą pracować pozostali członkowie załogi. 
Drugim etapem produkcji bombek jest nadanie 
im koloru. W tym celu umieszcza się ok. 15 kul 
w specjalnej maszynie, która przez ok. 10 minut 
wlewa do środka barwnik tj. związek azotanu 
srebra za pomocą bombki robią się srebrne. Na 
koniec ufarbowane kule się hartuje w zimnej 
wodzie aby utrwalić kolor. Trzeci etap to zdo-
bienie, i to właśnie interesowało uczniów naj-
bardziej. Okazało się ,że technik zdobienia jest 
wiele: zdobienie brokatem, malowanie ręczne, 
tworzenia napisów. W specjalnym pomieszcze-
niu stoi wiele dużych stołów, na których znaj-
dują się potrzebne do zdobienia bombek akce-
soriów: miski z sypkim brokatem, sitka (do po-

Wycieczka do fabryki bombek choinkowych
sypywania bombek), klej, pędzelki, tubki z płynnym bro-
katem do tworzenia napisów. Tu powstają prawdziwe dzie-
ła: cukierki, samochody, bałwanki, no i oczywiście bombki 
z imionami, które można sobie wcześniej zamówić. Ostat-
nim punktem zwiedzania fabryki było odwiedzenie sklepi-
ku, w którym sprzedawane są ozdoby wykonane przez pra-
cowników. Każdy mógł zakupić sobie jakiś drobiazg na pa-
miątkę. Radośni i pełni wrażeń z magią świąt Bożego Na-
rodzenia wróciliśmy do Dynowa.

Renata Pyś
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„W kraju fantazji jest tak pięknie”, wszyscy się z tym zgo-
dzimy. Baśnie mają w sobie coś magicznego, coś co sprawia, 
że świat staje się lepszy. Lubimy je przede wszystkim dla-
tego, że dobro zawsze zwycięża zło, a każda historia kończy 
się szczęśliwie. Rozumiejąc potrzebę stałego kontaktu dzie-
ci z książką dlatego już po raz drugi, w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Dynowie odbył się 20 listopada Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Baśniach „W KRAINIE BAŚNI”. Pomysł zor-
ganizowania tego konkursu zrodził się dzięki realizowane-
mu w naszej szkole wspólnie z Miejską Biblioteką Publicz-
ną w Dynowie Programowi Biblioteki Narodowej – Zakup 
Nowości Wydawniczych do Bibliotek Szkolnych które współ-
pracują z Bibliotekami Publicznymi. 

Konkurs adresowany był do uczniów klas 0 – III, którym 
świat baśni jest bardzo bliski. Jego celem jego było rozbu-
dzenie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja baśni, 
umożliwienie zaprezentowania pasji czytelniczych i zdoby-
tej wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy placów-
kami. Wystrój sali konkursowej uświetniły wystawa prac 
plastycznych „Bohaterowie baśni” oraz wystawka książek. 
W turnieju rywalizowało pięć zespołów z następujących 

szkół: z Zespołu Szkół z Łubna, Zespołu Szkół z Pawłoko-
my, Zespołu Szkół z Dylągowej, Szkoły Podstawowej z Dą-
brówki Starzeńskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Dy-
nowie. Trzyosobowe drużyny miały niełatwe zadania. Dzie-

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Baśniach
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie
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ci wykazały się wspaniałą znajomością baśni. Z łatwością 
przeszły przez osiem rund: układały puzzle, rozwiązywały 
baśniowe krzyżówki i zagadki, odpowiadały na pytania do-
tyczące bohaterów różnych baśni i ich przygód, odgadywa-
ły tytuły baśni na podstawie rekwizytu pochodzącego z da-
nej baśni, wcieliły się w role Kopciuszka i musiały oddzie-
lić ryż od pszenicy. Poziom był bardzo wyrównany, towarzy-
szyła mu miła, ale także pełna zdrowej rywalizacji atmos-
fera. Na koniec podsumowano punkty, wręczono pamiątko-
we dyplomy, „słodkie co nie co” i nagrody w postaci książek 
dla wszystkich uczestników. Dyplomy oraz nagrody zosta-
ły wręczone przez gości, którzy pełnili funkcję jury – Panią 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Graży-
nę Paździorny, Panią Prezes Amatorskiego Teatru w Dyno-
wie Krystynę Dżułę oraz Pana Adama Wandasa. 

Najlepszymi znawcami baśni okazali się:

I miejsce: Zespół Szkół w Łubnie i Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Dynowie

II miejsce: Zespół Szkół w Pawłokomie,
III miejsce: Zespół Szkół w Dylągowej i Szkoła Podsta-

wowa w Dąbrówce Starzeńskiej.

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się ogromne 
gratulacje z posiadania tak wspaniałej wiedzy o baśniach, 
a ich opiekunom za rzetelne przygotowanie uczniów do tur-
nieju.

Tego typu konkursy czy imprezy szkolne są nie tylko do-
brą zabawą, ale przede wszystkim ogromnym przeżyciem 
osobistym dla każdego uczestnika; aktywizują wszystkie 
dzieci do czytania baśni dostarczających wrażeń, a te z ko-
lei pozostają w ich pamięci na długie lata.

Renata Pyś
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Szkoła Podstawowa Laskówce 
– kalejdoskop wydarzeń w skrócie

Pasowanie

Ślubowanie

Z rodzicami

Święto Niepodległości Polski – uczczono 7 listopada 2014 r.

„Katechizm Polskiego Dziecka” „Mazurek Dąbrowskiego”

Dzień Praw Dziecka - 20 listopada

Ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej 

– 15 października 2014 r.

Mam prawo do…”
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25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia

Historia Pluszowego Misia

Gimnastyka i zabawy z Misiami

(prezentacja M. Ruchlewicz)

Andrzejki – 28 listopada 2014 r.

 „Hokus-pokus, czary mary ,
niech się spełnią andrzejkowe czary”

„Mistrz tańca” – Piotr Dubis kl. III
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Alicja Banaś

Mikołaj – 6 grudnia 2014 r.

Czekamy na Mikołaja Nareszcie!

Dziękujemy „Mikołajowi” za prezenty i zapraszamy w przyszłym roku 
– na pewno będziemy grzeczni!

Dzień Górnika - 4 grudnia 2014 r.
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Zdrowie jest postrzegane przez współczesnego człowie-
ka jako jedna z najbardziej znaczących wartości w jego ży-
ciu. Umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, a więc    
i te, które dotyczą zdrowia kształtują się we wczesnym okre-
sie życia.

W dniach od 20.11 do 03.12.2014 roku w Szkole Podsta-
wowej w Laskówce przeprowadzono KONKURS WIEDZY 
O ZDROWIU I ZDROWYM ODŻYWIANIU pod patronatem 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Proble-
mów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy Dynów.

Organizatorem konkursu pt. „Wyścig po zdrowie” był 
Urząd Gminy Dynów i Szkoła Podstawowa w Laskówce. 

KONKURS
WIEDZY O ZDROWIU I ZDROWYM 

ODŻYWIANIU
Celem konkursu było kształtowanie u uczniów nawy-

ków zdrowego odżywiania się, poszerzenie wiedzy na te-
mat składników znajdujących się w żywności, nabywanie 
prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, zainteresowa-
nie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia, inspirowanie 
uczniów klas 0, I-III do podejmowania na terenie szkoły lub 
poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Zdrowiu
i Zdrowym Odżywianiu

Prezentacja multimedialna 
przygotowana przez p. Magda-
lenę Ruchlewicz

Piosenka promująca zdrowie w wykonaniu uczniów z kl.0 i I Owocowo-warzywne szaszłyki
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Sponsorem nagród była Gminna Komisja ds. Profi-
laktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dy-
nowie. Dziękujemy!

Alicja Banaś

Zagadki i zadania o tematyce prozdrowotnej

Prace plastyczne „Moje zdrowe śniadanie”

Wręczenie nagród i dyplomów

 Konkurs składał się z kilku etapów: 
• praca plastyczna o tematyce „Moje zdrowe śniadanie”
• piosenka i hasło promujące zdrowie
• konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu
• zagadki i zabawy o tematyce prozdrowotnej
• konkurs warzywno-owocowe szaszłyki

 Regulamin konkursu opracowała p. Magdalena Ruchlewicz.
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Poruszeni historią chłopczyka po-
stanowiliśmy, na tyle ile to możliwe, po-
móc. W tym celu została zorganizowana 
loteria fantowa w naszej Szkole. Mło-
dzież wraz z Rodzicami, Nauczyciele,  
p. Wojciech Szaruga oraz p. Anna Ha-
dam podarowali rzeczy, które można 
było wygrać podczas losowania. Lote-
ria trwała dwa dni, ponieważ cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Wszyst-
kie losy zostały wykupione! Po podli-
czeniu pieniążków okazało się, że ze-
braliśmy 1.180,83! Poza tym Szkol-

POTĘGA DOBRYCH SERC… 
- POMOC KUBUSIOWI SZCZEPAŃSKIEMU 

Z RZESZOWA
Malutki Kubuś stracił jedno 

oczko w wyniku raka. Zagrożo-
ne jest też drugie. Chcąc je urato-
wać, Rodzina Kubusia stara się po-
zyskać pieniądze na bardzo kosz-
towne leczenie. 
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„XXII DYNOWSKI KONKURS RECYTA-
TORSKI” pod hasłem: „Aby stać się lepszym, 
nie musisz czekać na lepszy świat ” zorgani-
zowany przez MOK w Dynowie zakończył się 
dla nas wielkim sukcesem. 

Spośród 10 recytatorów, prawie wszyscy nasi 
uczniowie zostali docenieni! Celestyna Blama, 
Martyna Kłyż, Nikola Mędzela, Weronika Po-
lewka, Kajetan Blama ze względu na dobór tek-
stów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny nie 
mieli sobie równych!

Oto wyniki:
I miejsce - Martyna Kłyż
II miejsce – Weronika Polewka
III miejsce – Kajetan Blama
Wyróżnienie – Nikola Mędzela

Cieszymy się, że są uczniowie, którzy potrafią 
świadomie wędrować po świecie poezji oraz dbają 

GIMNAZJALIŚCI Z DYNOWA 
MISTRZAMI RECYTACJI!!!

ny Caritas zorganizował zbiórkę pieniędzy oraz dyskote-
kę, z której dochód także zostanie przeznaczony na lecze-
nie Kubusia! Caritas łącznie zebrał 1.673,63 zł, 1 forint 
i 20 hrywien. Mamy nadzieję, że zebrane pieniążki będą 
istotną kroplą w morzu potrzeb i ułatwią tą trudną drogę  
w procesie leczenia. Najmłodsza grupa uczniów też chcia-
ła dodatkowo włączyć się w akcję na rzecz Kubusia, więc 

wykonała piękny, pełen ciepłych uczuć plakat, aby okazać 
Mu wsparcie. 

Cały Zespół Szkół w Dynowie życzy Kubusiowi 
owocnego leczenia, cierpliwości, pogody ducha! Trzy-
mamy kciuki i cały czas jesteśmy z Nim! Wierzymy, 
że wszystko skończy się pomyślnie!!!

MM 

o kulturę słowa. Wszystkim recytatorom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! Jesteśmy z Was dumni!
Opiekunowie: Jolanta Bielec, Monika Mączyńska, Alicja Siekaniec 
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Wydawać by się mogło, że szkoła zawodowa i jej ucznio-
wie to tylko ścisłe umysły o zainteresowaniach technicznych, 
logistycznych, handlowych, informatycznych, a o mniejszej 
wrażliwości na sztukę i kulturę. Wystawiając taką opinię 
można popełnić duży błąd, bowiem uczniom dynowskiego 
technikum czy szkoły zasadniczej, towarzyszy tak samo jak 
i innym, zainteresowanie kulturą, sztuką, teatrem, fotogra-
fia, filmem …… czy poezją. Oto kilka przykładów obrazują-
cych to co uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  „w duszy gra”:  

*19 listopada 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Dynowie odbył się XXII Dy-
nowski Konkurs Recytator-
ski pod hasłem: „Aby stać się 
lepszym nie musisz czekać na 
lepszy świat”, w którym Karo-
lina Sowa z klasy 1THL (uczen-
nica 4 – letniego Technikum w za-
wodzie technik logistyk z inno-
wacją pedagogiczną: Edukacja 
transgraniczna – administracja 
celna i bezpieczeństwo wewnętrz-
ne”), zdobyła II miejsce, a którą 
do konkursu przygotowała Pani 
Anna Mol. Laureatka otrzymała 
piękny dyplom podpisany przez 
Szanowne Jury w składzie: Pani 
Jadwiga Orzechowska – instruk-
tor w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie, Pani Krysty-
na Dżuła - prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Dyno-
wie, Pani Aneta Pepaś - dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

*Kolejnym potwierdzeniem 
wrażliwości uczniowskiej,  jest 
zdobycie III miejsca w III edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Li-
terackiego „Dom, rodzina, miłość – utrata tych warto-
ści to bezdomność” zorganizowanego przez Zarząd Głów-
ny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocła-
wiu. Podczas uroczystej akademii w dniu 7 listopada 2014r. 
z okazji 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 13. roczni-
cy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskie-

ZAWODOWCY 
Z WRAŻLIWą DUSZą

go, Prezes Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Dynowie 
Pan Jan Aleksander Gerula i Kierownik Domu Pogodnej 
Starości w Dynowie Pan Adam Sochacki wręczyli naszemu 
uczniowi Grzegorzowi Boroniowi z kl. 2TI (4 – letnie-
go technikum w zawodzie technik informatyk) dyplom i na-
grody za zdobycie III miejsca w III edycji tego konkursu. 
Podziękowania za przygotowanie ucznia do w/w konkursu 
otrzymała także Pani Beata Irzyk.  

* 25 listopada 2014 r. w Archidiecezjalnym Domu Ka-
tolickim Ośrodku Młodzieżowym „ROMA” w Przemyślu od-

był się finał IX edycji konkursu „Moje wzrastanie ku peł-
ni człowieczeństwa” ,, Świętość Jana Pawła II – moją 
drogą do świętości”. W tym konkursie, w kategorii: prace 
multimedialne „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” 
,,Świętość Jana Pawła II – moją drogą do świętości” w gru-
pie szkół ponadgimnazjalnych został nagrodzony Mirosław 
Potoczny, uczeń klasy 2TI (technik informatyk) zajmu-
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jąc I miejsce w tej kategorii i gru-
pie – opiekun Pani Beata Irzyk, 
a w kategorii prac plastycznych wy-
różnienie otrzymała Klaudia Ska-
łuba z klasy 3TI (technik informa-
tyk)– opiekun Pani Halina Ryba. 

* Poprzedniego dnia, też w Prze-
myślu, w siedzibie Zespołu Parków 
Krajobrazowych miało miejsce uro-
czyste podsumowanie konkursu fo-
tograficznego zatytułowanego „Kra-
jobrazy wokół nas”,  zorganizo-
wanego przez tę właśnie instytu-
cję. Jury, w skład którego wchodzi-
li przedstawiciele Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu oraz 
profesjonalni fotograficy, w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych przy-
znało I miejsce Justynie Bednar-
czyk uczennicy klasy 3TI (tech-
nik informatyk) zaś wyróżnienie 
Klaudii Skałubie z klasy 3TI 
(technik informatyk).  Prace obydwu 
uczestniczek konkursu zostały przy-
gotowane pod kierunkiem Pani Bo-
gusławy Pinkowicz.

Osiągnięcia uczniów są po-
twierdzeniem ich pracowitości i zainteresowań. 
Świadczą też o świetnie wyszkolonej kadrze, która 

stawia na wszechstronny roz-
wój młodzieży. Uczniowie mogą 
rozwijać swoje zdolności i talen-
ty poprzez udział w różnych for-
mach działalności pozalekcyjnej, 
które szkoła im oferuje. 

Wszystkie inicjatywy szkolne i po-
zaszkolne wspiera Pani Dyrektor 
Szkoły Halina Cygan. Warto za-
znaczyć, że jest ona koordynatorem 
projektu Leonardo da Vinci, w ra-
mach którego młodzież naszej szko-
ły już 6 razy odbywała staż za gra-
nicą. Taka forma edukacji wychodzi 
naprzeciw zapotrzebowaniom współ-
czesnego rynku pracy i dla młodzieży 
jest okazją na zdobycie doświadczenia 
zawodowego, a także poznania kultu-
ry krajów Unii Europejskiej. 

To wszystko oferujemy naszym 
uczniom, ale także gimnazjalistom, 
którzy zdecydują się zdobywać wie-
dzę i rozwijać swoje pasje w mu-
rach Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie. Polecam wszystkim na-

szą szkołę! 
Beata Irzyk

ZSzZ w Dynowie 

„Jestem”
ale zanim dotknęłam jego boskiej sukni

rozsypał się w tysiące klocków
rozlał się kałużą

popłyną małą łódką
odleciał różowym balonem

zanim zdążyłam mu pomachać
stał się moją dłonią 

                           (Aneta Pepaś)

Tym wierszem pragnę przekazać Państwu 
świąteczne życzenia w imieniu całego zespołu 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie.
Obyśmy umieli okazywać sobie wzajemnie więcej 

życzliwości, cierpliwości i przyjaźni. 

Życzymy Państwu radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Pracownicy i dyrektor MOK w Dynowie
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Minął już ponad miesiąc, a ja nadal 
czuję zapach croissantów na Chans de 
Lise oraz poranną kawę w urokliwym 
hoteliku na obrzeżach Paryża. Wciąż 
mam przed oczami to piękne miasto, 
podczas wieczornego rejsu po Sekwanie 
Ahhh, był to niewątpliwe jeden z naj-
przyjemniejszych wyjazdów, który dłu-
go będę wspominał.

Warto zacząć od początku, by 
przedstawić pełny obraz tej wycieczki 
i nieco przybliżyć wam, czytelnikom, 
moje odczucia z wyjazdu. Podróż – to 
pierwszy poważny element i chyba 
dający najbardziej w kość; 25 godzin 
w autobusie to istny surviwal i szkoła 
przetrwania. Już po 10 godzinach jaz-
dy każdy szukał części ciała, na której 
mógłby się położyć lub usiąść, a któ-
ra go jeszcze nie boli. Jednak, dramat 
zaczął się wtedy, kiedy zaczęły pa-
dać baterie w telefonach i tabletach, 
a w ustach zasychało od ciągłych kon-
wersacji z kolegami. Takie wielogo-
dzinne autokarowe wyjazdy to swoista 
próba koleżeńskich więzi. Albo spędzi 
się z kimś mile wiele godzin, albo oka-
że się, że czyjaś niewidoczna dotąd ce-
cha, urasta do rangi osobistego drama-

tu i potrafi irytować wiele godzin. Jed-
nak to tylko mała dygresja. Ja miałem 
to szczęście, że towarzystwo było wy-
borne i każdy każdemu umilał podróż. 

Przybycie do stolicy mody wyobra-
żałem sobie pompatycznie i wzniośle 
- najpierw majestatyczny przejazd koło 
łuku triumfalnego i wysiadka z auto-
busu na placu z widokiem na wieżę Eif-
fla. Było zgoła inaczej. Paryż powitał 
nas „bouchon”, czyli korkiem. 

Po wjeździe do centrum z zamia-
rów majestatycznego wyjścia z auto-
busu zostały strzępki. Wyskakiwali-
śmy w pośpiechu na zatłoczoną ulicę, 
niczym uchodźcy z Czeczeni popędzani 
przez przewodnika - swoją drogą bar-
dzo miłego pana. Stanęliśmy w końcu 
na ziemi jednego z najpiękniejszych 
miast świata. Dokoła poranny gwar; 
widok tłumów ludzi śpieszących się 
do pracy przeplatał się z tymi, któ-
rzy w pełnym relaksie popijali kawkę 
w przydrożnej kawiarence i zagryzali 
croissantem. Jednak nie kawiarniana 
woń, jako pierwsza podrażniła nasze 
nozdrza, lecz przenikliwy zapach ka-
nalizacji. Niestety, jeśli ktoś sądził, że 
Paryż pachnie drogimi perfumami był 

w błędzie. Pospiesznie przeszliśmy koło 
fontanny Medyceuszy i przez ogród 
Luksemburski, by mieć chwilę czasu 
na zwiedzenie okolicy i zapoznanie się 
z asortymentem przydrożnych sklepi-
karzy. Próżno było tam szukać pamią-
tek „made in France”; wszędzie kró-
lowała chińszczyzna, co więcej, mało 
gdzie zdało się słyszeć francuski. Jed-
nak ten moment podróży zapamięta-
łem dobrze dzięki moim dwom koleżan-
kom, które za życiowy cel obrały sobie 
zakup kosmetyków we francuskiej Se-
phorze. Na nic zdały się tłumaczenia, 
że jest to „sieciówka” i ten sam asor-
tyment jest w rzeszowskim sklepie tej 
marki. Nasze argumenty przegrywa-
ły z ich stwierdzeniem, że ta francu-
ska Sephora jest francuska, więc jest 
lepsza. Zbiórka była nieopodal Luwru. 
Stamtąd wyruszyliśmy dalej by już po 
chwili stanąć przed jedną z pereł Pa-
ryża - katedrą Notre Dame. Niewątpli-
wie jej widok zapiera dech w piersiach, 
jednak muszę dodać, że na zdjęciach 
wygląda na wyższą i większą a pod 
względem „pierwszego wrażenia” ustę-
puje katedrze Najświętszej Marii Pan-
ny w Strasburgu. Notre Dame rekom-

Europrzygoda

Mateusz Chorążykiewicz, Amelia Myćka przed debatą

Paweł Kustra, Karol Piejko, Norbert Pinkowicz, Damian Pielak - w oczekiwaniu na  debatę

Karolina Nowak, Krzysztof Słupczyński w przerwie obrad

Justyna Socha, Damian Pielak, HubertSkiba - przygotowanie do debaty
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pensuje sobie to jednak ujmującym i niezwykle 
klimatycznym gotyckim wnętrzem. Wszechobec-
ny półmrok, sam z siebie skłania do refleksji, jeśli 
nie nad życiem to przynajmniej nad kunsztem jej 
budowniczych. Kolejne było muzeum Orsay, peł-
ne twórczości impresjonistów. Nie będę się tu roz-
pisywał, gdyż nie posiadam odpowiedniej wrażli-
wości by zrozumieć ten nurt w sztuce. Następnie 
powędrowaliśmy na grób Napoleona Bonaparte. 
Droga tam nie była łatwa. Wręcz przeciwnie, na 
każdym skrzyżowaniu ryzykowaliśmy zdrowie, 
a nawet i życie, chwilami dopadały nas myśli, że 
będąc już o włos od celu możemy go nie osiągnąć 
i jak Napoleon zdobywając Moskwę, mimo zwy-

Adam Stolarczyk, Amelia Piątkowska, Karolina Domin, Michał Szmul pod-
czas debaty

Debata zakończona, żegnamy Europarlament Dominik Bachurski podczas prezentacji szkoły 
w Europarlamencie

Michał Szmul podczas obrad w Europarla-
mencie

Pieszo po ulicach Paryża
Robert Zelwach, Dominik Bachurski, Mateusz Chorążykiewicz - gdzie ta 
Mona Lisa, Luwr

cięstwa, przegrać. Skąd ten dramatyzm ? Ruch drogowy we Francji 
rządzi się swoimi prawami i nie są to bynajmniej prawa ruchu drogo-
wego. W Polsce na czerwonym świetle pieszy stoi. Tam idzie, o ile nic 
nie jedzie, jest daleko lub nie grozi pewnym potrąceniem. Równie do-
brze świateł mogłoby tam w ogóle nie być, a piesi i ci zmotoryzowani 
nie odczuliby większej różnicy. Po trudach i bez ofiar dotarliśmy do 
pięknego grobowca cesarza. Wnętrze jak i sam sarkofag władcy robi 
wrażenie. Składa się on z sześciu trumien włożonych jedna w drugą 
tak, że ta ostatnia nie zmieścił aby się w przeciętnym pokoju.

Pierwszy dzień zakończyliśmy wspomnianym rejsem po Sekwa-
nie. To właśnie wtedy połknąłem paryskiego bakcyla.

Drugi dzień był klasą samą w sobie. Wieża Eiffla, Luwr, Plac La 
Concorde. Te nazwy mówią wszystko; nic dodać nic ująć. Paryż że-
gnaliśmy z nadzieją powrotu. Panie, które francuską magię czuły 
jeszcze na parkingu w Dynowie ,szeptały cicho „au revoir”; panowie 
natomiast musieli jeszcze w sobie rozpalić płomień francuskiego ro-
mantyzmu. Ostatni dzień to w zasadzie to, po co przyjechaliśmy, czy-
li Europarlament. 

Elegancko ubrani i głodni doświadczeń wchodzimy to tego ogrom-
nego szklanego przybytku, który jeden z bardziej znanych polskich 
polityków żartobliwie nazywa domem publicznym. Możliwość poroz-
mawiania z rówieśnikami z całej Europy była szalenie ciekawa i po-
uczająca, lecz ukazywała smutną rzeczywistość współczesnej Europy. 
Rozmowy toczyły się wokół takich tematów jak Ukraina, bezrobocie 
w Unii oraz konflikt miedzy Cyprem a Turcją. Po tych doświadcze-
niach mogę śmiało powiedzieć, że nastroje w Europie są mało opty-
mistyczne, szczególnie wśród ludzi młodych. Czas jednak pokaże, 
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Delegaci z dynowskiego liceum po zakończeniu obrad

Les Invalides

Pod Brzydulą

W oczekiwaniu na wejście do Muzeum Orsay

jaki będzie finał teatrzyku pod tytułem „Pu-
tin i problemy Europy”. Po zakończonym spo-
tkaniu w EU mieliśmy jeszcze chwilę czasu na 
zwiedzenie Strasburga. Miasto jest przepięk-
ne i polecam zobaczyć je każdemu, szczegól-
nie nocą. Pełni wrażeń, wspomnień oraz do-
brego jedzenia opuściliśmy Francję. Tytułem 
podsumowania przytoczę pewną refleksję, któ-
rą w pełni zrozumieją tylko ci, co byli ze mną 
na tym wyjeździe. Mianowice, jak się okazało, 
myjnia samochodowa służy nie tylko do my-
cia samochodów.

  K.S – Krzysztof Słupczyński
Zdjęcia: Jakub Czyżyk, 

Karolina Nowak, Hubert Skiba 
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Dynowie 

PODZĘKOWANIE 

Pobyt w Europarlamencie w Strasburgu 
był nagrodą za czołowe miejsce w Ogólnopol-
skim Quizie Wiedzy o Unii Europejskiej i zo-
stał sfinansowany ze środków projektu „Eu-
roscola”. Dzięki hojności rodzimych przedsię-
biorców oraz instytucji uczestnicy projektu 
zwiedzili dodatkowo ważne pod względem tu-
rystycznym i edukacyjnym miejsca. Naszymi 
sponsorami byli:
• Adam Szybiak - Przedsiębiorstwo Pro-

dukcyjno - Handlowe 
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” Dynów
• Iwona Kocaj „Grako F.P.T”
• Jan Dziura - Zakład Przeróbki Drewna 
• Nadleśnictwo Dynów

Serdecznie Państwu dziękujemy!!!!!!
Uczestnicy projektu oraz opiekunowie gru-

py: Ewa Hadam, Michał Piestrak 
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Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zaprosił młodzież 
z Dynowa (Polska) i Łucka (Ukraina) do projektu „Łączy 
nas teatr i taniec” w ramach Programu „Polsko-Ukraińska 
Wymiana Młodzieży” finansowanego przez Narodowego 
Centrum Kultury. Działanie było realizowane w terminie  
20 – 27 października 2014 r. 

 Nasza inicjatywa zakładała, że 40 osobowa grupa mło-
dzieży z Ukrainy spędzi siedem dni na wspólnych zajęciach 
teatralno-tanecznych z 40 osobową grupą młodzieży z Pol-
ski, a dokładnie z Dynowa. W projekcie uczestniczyli rów-
nież instruktorzy tańca i opiekunowie młodzieży z Ukra-
iny oraz instruktorzy zajęć teatralnych i opiekunowie mło-
dzieży z Dynowa. Aby czas pobytu dla młodzieży był atrak-
cyjny i służył pracy edukacyjnej i integracji - zaplanowa-
no, że zajęcia będą odbywały się w Ośrodku Turystycznym 
„Czardworek” w Przysietnicy koło Brzozowa oraz wiele in-
nych atrakcji m.in. wycieczki po regionie.

„ŁąCZY NAS TEATR I TANIEC”: 
PROJEKT POLSKO-UKRAIŃSKA 

WYMIANA MŁODZIEŻY
Relacja młodzieży z projektu w formie dziennika: 
Prolog….
Po kilku tygodniach ciężkich przygotowań, zbieraniu 

chętnych, papierkowej roboty i nieprzespanych nocach, 
wczesnym popołudniem, w poniedziałek 20 października, 
nareszcie byliśmy gotowili. Gdy zebraliśmy ekipę przed 
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie, wyruszyliśmy 
w naszą pierwszą podróż teatralną do Ośrodka „Czardwo-
rek” w Przysietnicy (około 33 km od Dynowa). Wyprawa 
miała na celu poznanie tajników gry aktorskiej, szlifowa-
nie swoich umiejętności tanecznych, a także poznanie kul-
tury ukraińskiej i polskiej. 

I nastał dzień pierwszy…
Po zakwaterowaniu rozpoczęliśmy rozpoznanie tere-

nu. Ośrodek posiada obserwatorium astronomiczne, ba-
sen. Ponadto dowiedzieliśmy się od obsługi, że budynek 

jest nawiedzony… Wkrótce po naszym re-
konesansie przyjechał autokar wypełnio-
ny młodzieżą zza wschodniej granicy. Gdy 
wszyscy już znaleźli swoje pokoje, przy-
szedł czas na kolację. Wieczorem rozpo-
częła się dyskoteka zapoznawcza, na któ-
rej bawiliśmy się przy dźwiękach polskiej  
i ukraińskiej muzyki tanecznej.

I nastał dzień drugi…
Rano wyruszyliśmy do Sanoka i tam 

zwiedziliśmy skansen, w którym zaintereso-
wał nas rynek miasta z początku XX w. Mło-
dzież z Ukrainy z uwagą słuchała o trady-
cjach łemkowskich i polskiej kulturze ludo-
wej. Następnym punktem była Zapora Soliń-
ska. Miejsce to zrobiło na zagranicznych go-
ściach ogromne wrażenie. Gigantyczna elek-
trownia wodna wzniesiona ponad 50 lat temu 
sprawiła, że można było się poczuć jak w fil-
mie science-fiction. Po powrocie do Ośrod-
ka pracowaliśmy nad naszym przedstawie-
niem, które zaprezentujemy w ostatnim dniu 
naszych warsztatów, czyli 26 października 
w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Przysietnicy. Wieczorem odbyła się wiel-
ka prezentacja młodzieży: z Ukrainy, która 
wchodzi w skład zespołu tańca „Wołynianocz-
ka” z Łucka, gimnazjum z Przysietnicy oraz 
grupy teatralnej „Granda”, która łączy mło-
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dzież Gimnazjum, LO i ZSZ z Dynowa. Ukraińcy przedsta-
wili nam swoje przecudowne tańce, uczniowie z Przysietnicy 
opowiedzieli o swojej szkole i okolicy, a my przedstawiliśmy 
historię Dynowa oraz odbyła się projekcja filmów o dynow-
skim teatrze plenerowym Stowarzyszenia De-Novo. Warto 
też wspomnieć o Kubie Miśniakiewiczu i Ewie Gajewskiej, 
którzy swoim tańcem hip-hopowym zaczarowali widownię.

I nastał dzień trzeci…
Pojechaliśmy do Dynowa razem z ukraińskim gośćmi, 

aby pokazać im nasze miasto. Dzięki kolejce „Strzała Połu-
dnia” – atrakcji Ośrodka „Czardworek” promowaliśmy nasze 
warsztaty na terenie miasta. Mknęliśmy dynowskimi ulica-
mi, wzdłuż rzeki San, odwiedziliśmy dynowskie szkoły śred-
nie. Wreszcie kolejka z „piskiem opon” zaparkowała przed 
dynowskim Gimnazjum, gdzie ukraińska grupa taneczna 
„Wołynianoczka” miała pokazać tutejszym uczniom swo-
je tańce. Dodatkowo swoja obecnością zaszczyciła nas mło-
dzieżowa kapela ludowa „Pogórzanie” działająca przy MO-
K-u. Wszyscy jak zahipnotyzowani oglądali występ, a salę 
wypełniła magiczna aura. Jeszcze 
długo po koncercie wspominaliśmy 
to niesamowite spotkanie. 

Po powrocie do Ośrodka mieli-
śmy chwilę przerwy, po której roz-
poczęliśmy intensywną pracę na 
warsztatach teatralnych razem 
z młodzieżą z Przysietnicy. Warsz-
taty prowadził pan Marek Pyś – ak-
tor teatralny i filmowy wraz z pa-
nią Moniką Mączyńską, opiekun-
ką koła teatralnego z dynowskiego 
Gimnazjum. Po zapoznaniu się ze 
scenariuszem i podzieleniu się ro-
lami rozpoczęliśmy pierwsze pró-
by. Zabawa była przednia. 

I nastał dzień czwarty…
Czwartek rozpoczęliśmy na lu-

zie. Przedpołudnie spędziliśmy la-
tając na miotle ! ! ! Pisków i wrza-
sków nie było końca, ponieważ loty 
odbywały się na wysokości kilku-

dziesięciu metrów. Popołudnie natomiast polegało na in-
tensywnych próbach podczas warsztatów. Mimo zmęczenia, 
mieliśmy dużo zapału do tego, aby pracować nad przedsta-
wieniem „Nasze bajki”. 

A teraz coś o samym przedstawieniu. Mieliśmy za-
prezentować scenariusz, który w ogólnym znaczeniu miał 
„ZŁU MÓWIĆ: NIE !”. na podstawie tekstów znanych baj-
kopisarzy. Chcieliśmy pokazać, gdzie i jak można się spo-
tkać ze złem i w jaki sposób można mu się przeciwsta-
wić. „Daliśmy radę w jakieś trzy dni przygotować te baj-
ki (stworzyć nawet własne) i później je wystawić. Było to 
bardzo motywujące, również atmosfera świetna ”- powie-
działa Aleksandra Błotnicka, uczestniczka projektu. Pra-
ce trwały do ostatniego dnia po kilka godzin dziennie.  
Z warsztatów wróciliśmy o wiele bardziej doświadczeni. 

Wieczorem odbyła się dyskoteka, na której bawiliśmy się 
razem z młodzieżą z Przysietnicy i Ukrainy. Impreza była 
doskonałą okazją do podzielenia się gustami muzycznymi 
i zapoznania się z ukraińską muzyką taneczną.

I nastał dzień piąty…
Piąteczek, piątunio wykorzysta-

liśmy na szlifowanie ról. Zrozumie-
liśmy, jak dużo pracy muszą włożyć 
aktorzy w wykreowanie dobrej roli. 
Cała mimika, gestykulacja i ruch sce-
niczny nie są łatwe do opanowania. 
Najważniejsze okazują się szczegó-
ły, bo „diabeł tkwi w szczegółach”. 
Im poświęciliśmy najwięcej czasu. 
Ćwiczyliśmy ciężko, ponieważ już na-
stępnego dnia mieliśmy zaprezento-
wać nasz spektakl młodzieży z Ukra-
iny. Ukoronowaniem intensywne-
go dnia było odwiedzenie, znajdują-
cego się w Ośrodku, obserwatorium 
astronomicznego poprzedzone cie-
kawym wykładem. Gwiazdy świeci-
ły i my również…

I nastał dzień przedostatni…
Sobota, dzień przed występem… 

Mieliśmy trochę roboty. Ostatecz-
ne poprawki przed próbą generalną, 
nowe sugestie i pomysły pojawia-
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ły się co chwilę, więc zamie-
szanie było duże. Tego same-
go dnia, wieczorem planowa-
na była prapremiera nasze-
go przedstawienia. Na rozluź-
nienie atmosfery „W SAMO 
POŁUDNIE” mieliśmy oka-
zję poczuć się jak kowboje 
i dosiąść końskie siodła. Mu-
szę przyznać, że jazda nie 
była taka trudna jak się wy-
dawało.

Wieczór upłynął nam 
w atmosferze prezentacji 
zdjęć z pobytu. Później przed-
stawiliśmy swoje „dzieło”. 
Zrobiliśmy wszystko jak na-
leży, a publiczność bawiła się 
razem z nami, co dawało nam 
niesamowitą energię i satys-
fakcję. Odwiedziła nas rów-
nież kapela ludowa „Młoda 
Harta”, którą prowadzi pan 
Andrzej Sowa. Przy jej wtórze 
śpiewaliśmy polskie i ukraiń-
skie piosenki biesiadne. Póź-
niej zaproszono nas na ognisko, a po nim odbyła się 
dyskoteka. Dzień zdecydowanie należał do udanych.

Nastał dzień ostatni… 
Od rana chodziliśmy przygnębieni, bo zdaliśmy 

sobie sprawę, że wkrótce będziemy musieli się roz-
stać. Jednak trzeba było się skupić na przygotowa-
niach do przedstawienia. Podczas śniadania ustalili-
śmy ostatnie szczegóły dotyczące charakteryzacji. Na-
stępnie przeprowadziliśmy jeszcze jedną próbę. Po po-
łudniu pojechaliśmy do Gimnazjum w Przysietnicy, 
gdzie mieliśmy przedstawiać program. Uroczystości 
rozpoczął dyrektor szkoły, a po nim zaprezentowa-
ła się grupa z Ukrainy, następnie wystąpiliśmy my. 
Występ udał się, o czym świadczyły gromkie brawa 
i pozytywne komentarze publiczności. Po wszystkim 
pożegnaliśmy się już ostatecznie z kolegami z Przy-
sietnicy i wróciliśmy do Ośrodka. 

Niestety przyszedł czas rozstania. Tej chwili oba-
wialiśmy się chyba najbardziej. Łzom i pożegnalnym 
uściskom nie było końca. Wymienialiśmy się pamiąt-
kami, obiecywaliśmy sobie, że kiedyś jeszcze się spo-
tkamy i robiliśmy ostatnie zdjęcia. Było nam napraw-
dę szkoda, bo bardzo się zżyliśmy. Ten kilkudniowy 
pobyt sprawił, że znikały między nami wszelkie ba-
riery językowe, kulturowe. 

Epilog…
Takie wyjazdy to naprawdę świetna sprawa 

i jesteśmy jak najbardziej za tym, aby brać udział  
w tego typu projektach. Nie tylko spędzamy przy-
jemnie i kreatywnie czas, ale też uczymy się, nabie-
ramy doświadczenia oraz romansujemy z kulturą. 
Chcemy więcej!

Autor dziennika: Dominik Pabiański

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum 
Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wy-
miana Młodzieży”. 

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Dyno-
wie www.mok.dynow.pl 

Partnerzy: 
Gimnazjum w Dynowie http://www.zs.dynow.pl/

Zdjęcia D. Gąsecki

tytul/tytul.html, 
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Zespół Szkół Zawodo-

wych w Dynowie
Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad
Kadra:
Kierownik Zespołu „Wołynianoczka” - Olena Kozachuk http://

www.dance.volyn.ua/co.php, 
Tetiana Lets, Kozachuk Iwan, Uliana Tomchuk, Evelina 

Mjkharlovska, Marek Pyś, Monika Mączyńska z dynowskiego 
gimnazjum.

Koordynatorem, który zawsze nad nami czuwał i wspierał 
była Aneta Pepaś
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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie znane 
jest naszym czytelnikom ze świetnie prowadzonego zespo-
łu teatralnego. Jednak już trzeci rok w V lidze Rzeszow-
skiej działa drużyna tenisa stołowego, która odnosi coraz 
większe sukcesy. Sekcja prowadzona jest przez kierowni-
ka i zarazem trenera – w jednej osobie - Henryka Sawcza-
ka. Drużyna radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze, zaj-
muje obecnie trzecie miejsce w swojej grupie, odnosząc 4 
zwycięstwa i notując zaledwie 2 porażki.

 Zespół prowadzony przez Henryka Sawczaka swoje me-
cze rozgrywa w małej hali w Zespole Szkół przy ul. Szkol-
nej 11 w Dynowie. Pojedynki dynowskich Sokołów oglą-
da publiczność, dla której przewidziano specjalną widow-
nię na balkonie. Wstęp na mecze jest wolny. Klub gra obec-
nie w V lidze Rzeszowskiej. „Każdy młody chłopak marzy, 
żeby zagrać w drużynie i reprezentować barwy klubowe, 
tak szlachetnego klubu jakim jest ’TG Sokół’ w Dynowie” 
– mówi trener Sawczak. Na uwagę zasługuje fakt, że druży-

Sekcja tenisa stołowego TG Sokół Dynów
na funkcjonuje na całkowicie amatorskich zasadach, a na-
wet zawodnicy pokrywają dodatkowo z własnej kieszeni 
część kosztów związanych z funkcjonowaniem klubu. „Ro-
bimy to przede wszystkim dla młodzieży. Po to, żeby mia-
ła wartościowe zajęcie. Chcemy, żeby młodzi ludzie mogli 
spędzić swój czas aktywnie i wartościowo, co nie jest ła-
twe, ponieważ coraz trudniej odciągnąć młodych ludzi od 
komputera, ale jakoś sobie radzimy” – mówi Henryk Saw-
czak. Trener zapytany o powody powstania sekcji odpowia-
da – „Chęć rozwijania zdolności sportowych i wychowania 
sportowego, utrzymywania ducha sportowego, głównym za-
łożenie jest to, aby odciągnąć młodzież do złego. Często mło-
dzież z braku zajęcia gubi się i schodzi na niewłaściwą dro-
gę, a rywalizacja zmusza do wysiłku, treningu, dzięki cze-
mu młodzież nie myśli o używkach, tylko skupia się na ry-
walizacji, na przyjściu na trening. Skupia się na tym, żeby 
oszczędzić trochę pieniędzy na lepszy sprzęt i strój sporto-
wy. Najważniejsze to trzeba chcieć, a chęci naszym zawod-

Celem konkursu jest:
• Popularyzowanie i podtrzymanie pięknej tradycji 

śpiewania kolęd.
• Stworzenie szansy do zaprezentowania się widowni.
• Podwyższenie poziomu tzw. „domowego kolędo-

wania”.

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszyst-
kich klas szkół średnich oraz uczniowie gimnazjów, któ-
rzy zaprezentują dwie kolędy (w tym jedną tradycyjną) 
wykonane indywidualnie lub zbiorowo. Każda szkoła 
może zgłosić maksymalnie trzech uczestników (zespoły).

Kryteria oceny:
• dobór repertuaru,
• aranżacja,
• interpretacja
• ogólny wyraz artystyczny

Laureaci trzech pierwszych miejsc
otrzymają nagrody symboliczne w postaci Złotej, 

Srebrnej i Brązowej Bombki oraz kolędowe sakiew-
ki i nagrody rzeczowe.

Poza tym przyznane zostaną wyróżnienia.

Zgłoszenia udziału w konkursie zawierające tytuł 
utworu, imię i nazwisko wykonawcy oraz nazwę szko-
ły i klasę lub inne dane prosimy składać do 10 stycz-
nia 2015 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
ul. Ks.J.Ożoga 10 
36 – 065 Dynów   

Tel./fax 16-65-21-806 lub
mok@dynow.pl , g.malawska@dynow.pl

Konkurs odbędzie się w auli LO w Dynowie w
dniu 17 stycznia 2015 roku o godz.15.00.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w DYNOWIE 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DYNOWA 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
w DYNOWIE

zapraszają wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w

w
XVIII MŁODZIEŻOWYM

KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK
oraz wszystkich piosenek, 

którym punktem wyjścia jest Betlejem
Dynów 2015 r.

Kolęda od wieków średnich wyrażała sobą wiele charakte-
rystycznych elementów duszy narodowej. Jest w niej dostojność 
i skupienie duchowe, jest bujny temperament sarmacki, słowiań-
ska zaduma i tęsknota, naiwność i czułość. Jest humor i weso-
łość, jest zamaszystość kontuszowego szlachcica i krakowskie-
go chłopa.

Kolęda stała się więc jakoby odbiciem prostaka i mędrca, 
dziecka i dorosłego człowieka; przemawia zatem do wszystkich.

Nigdzie więc na świecie pieśń na Boże Narodzenie, pieśń ko-
ścielna i świecka zarazem – nie stała się tak ogólnie przyjętą tak 
ukochaną pieśnią jak w Polsce...
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nikom nie brakuje. Na treningi i na nasze mecze przychodzą także 
inne osoby, ponieważ każdy może ubiegać się o miejsce w klubie. Ze-
spół jest otwarty dla wszystkich”.

 Wsparcia powstającej sekcji udzieliły władze TG „Sokół” w Dy-
nowie, w ramach którego klub funkcjonuje, zakupując 2 profesjonal-
ne stoły do tenisa stołowego. W ostatnim okresie „Sokół” sfinanso-
wał też zakup kilku „okładzin” do rakietek tenisowych oraz piłeczki. 
W tym sezonie ”Sokół” wynajął także busa na mecze wyjazdowe. Drob-
ne opłaty związane z bieżąca działalnością klubu zawodnicy pokrywa-
ją sami. Od samego początku sekcję prowadzi Henryk Sawczak, któ-
rego wspiera Bronisław Wojnarowicz – najbardziej doświadczony za-
wodnik klubu. Dobrym duchem zespołu jest Adam Świder, który gra 
w drużynie razem ze swym synem Michałem. Ponadto członkami klu-

bu są: Adam Sawczak, Dariusz Karnas i Ka-
rol Barański. „Mecze TG ‚Sokół’ Dynów są 
bardzo zacięte. Zawodnicy walczą o każdy 
punkt. Każdemu zależy na jak najlepszym 
wyniku” - mówi trener Sawczak, który do-
daje, że o awans w tym roku będzie trudno, 
ale nie wyklucza walki o zwycięstwo w lidze 
już w przyszłym roku.

Przygotował Adam Świder na pod-
stawie artykułu autorstwa Damiana 
Małeckiego zamieszczonego na porta-
lu: wSokole.pl

Turniej w tenisa stołowego o Puchar 
Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Dynowie

 25 października b.r. zorganizowany zo-
stał turniej o Puchar prezesa TG „Sokół” 
w Dynowie. Cieszył się on bardzo dużym za-
interesowaniem, gdyż wzięło w nim udział 
25 zawodników i zawodniczek reprezentujących 6 okolicz-
nych Gmin! Reprezentowane było Miasto Dynów oraz Gmi-
ny: Dynów, Dubiecko, Nozdrzec, Hyżne i Dydnia! W kate-
gorii junior, co bardzo ucieszyło organizatorów, wystarto-
wało też wiele dziewcząt. Prezes TG „Sokół” Dynów druh-
na Krystyna Dżuła ufundowała dla pierwszej trójki zawod-
ników w każdej kategorii wspaniałe Puchary i pamiątkowe 
dyplomy, a oto czołowi zawodnicy turnieju:

Kategoria „Junior” (zawodnicy i zawodniczki do 18 
lat) – 19 uczestników
1.   Adam Sawczak (Dynów)
2.   Piotr Front (Dubiecko)
3.   Karol Barański (Dynów)
4.   Monika Antosiak (Dubiecko)
5.   Michał Świder (Dynów)

 Kategoria „Senior” (zawodnicy powyżej 18 lat) 
 – 6 uczestników

1.   Dariusz Karnas (Hyżne) 
2.   Jacek Szajnik (Dynów) 
3.   Adam Świder (Dynów) 
4.   Henryk Sawczak (Niewistka) 
5.   Marek Paściak (Dynów) 
6.   Bartłomiej Świder (Dynów)

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dyno-
wie i sekcja tenisa stołowego wyraża podziękowania Panu 
Adrianowi Siwulcowi za profesjonalną obsługę fotograficz-
ną turnieju.

Zapraszamy na nasz fanpage na FB:
https://www.facebook.com/sokol.dynow

Strona ze statystykami i szczegółowymi wynikami me-
czów:

ligi.pozts.pl/liga/5/43/5-liga-rzeszowska-gr-a/

zdjecia A. Siwulec
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W dniu 11 listopada drużyna seniorów Dynovii Dynów meczem wyjazdowym z drużyną 
Orła Wólka Niedźwiedzka zakończyła zmagania w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015. Piłka-
rze prowadzeni przez trenera Jana Rocheckiego, który przed rozpoczęciem sezonu zastąpił na 
tym stanowisku Pawła Gierulę, jak co roku dostarczyli wszystkim swoim kibicom wielu spor-
towych emocji.

www.dynovia.futbolowo.pl

Przed rozpoczęciem rundy jesiennej w drużynie Dyno-
vii zaszły niewielkie zmiany kadrowe. Do pracy za grani-
cę wyjechał Tomasz Hadam, do drużyny Brzozovii wypo-
życzony został Tomasz Mnich, a treningów nie podjęli Da-
riusz Kucab i Krystian Pudysz. Do drużyny dołączyli zaś 
młodzieżowiec Wojciech Szybiak z A-klasowego Pogórza 
Dubiecko oraz Paweł Tarnawski, który wznowił treningi 
po rocznej przerwie. Cel, jaki sobie postawili dynowscy za-
wodnicy wraz z trenerem przed nowym sezonem 2014/2015 
to ambitna gra całej drużyny w każdym meczu o zwy-
cięstwo. W czasie trwającej ponad 3 miesiące rundy jesien-
nej, seniorzy rozegrali 15 ligowych spotkań, z czego 6 wy-
grali (Jedność Niechobrz, Sokół Sokołów, Grodziszczanka, 
KP Zabajka, Start Brzóza St. Resovia II), 4 przegrali (Ja-
wor Krzemienica, Bratek Bratkowice, Stal II Rzeszów, Trze-
bownisko) i w 5 spotkaniach podzielili się punktami z druży-
ną przeciwną (KS Dąbrówki, Wisłok Strzyżów, Astra Medy-
nia Gł. KS Stobierna, Orzeł Wólka Niedz.). Dało to łącznie 5 
miejsce w tabeli i 23 punkty (rok temu 28), z czego 16 zdo-

byli w meczach przed własną publicznością, a 7 w meczach 
wyjazdowych. Najlepszym strzelcem Dynovii w rundzie je-
siennej został już tradycyjnie nasz etatowy napastnik Paweł 
Rebizak, który zdobył 10 bramek z wszystkich 24 strzelo-
nych przez pozostałych zawodników naszej drużyny. Warto 
również zaznaczyć, iż przez prawie połowę rundy popular-
ny „Rebiz” był osamotniony w dynowskim ataku, gdyż jego 
imiennik Paweł Mielniczek zmagał się z kontuzją i zdołał 
strzelić zaledwie dwa gole. Średnia ze strzelonych 24 goli to 
1,6 bramki na mecz. Nieźle spisała się także dynowska de-
fensywa, która pozwoliła na strzelenie drużynom przeciwnym 
18 bramek, co daje 4 miejsce pod względem liczby straconych 
goli w całej rundzie jesiennej naszej drużynie i średnią straty 
1,2 gola na mecz . Najwyższe zwycięstwo podopieczni trenera 
Rocheckiego odnieśli w Rzeszowie, gdzie na sztucznym bo-
isku pokonali rezerwy Resovii 5:0. Najwyższej porażki na-
tomiast Dynovia doznała na boisku w Bratkowicach, gdzie 
uległa miejscowej drużynie Bratka 1:4. 

Podsumowując: zarówno wszyscy kibice Dynovii, jak 
i sami zawodnicy wiedzą, iż 
stać naszą drużynę na dużo 
więcej, niż osiągnięty wynik 
w rundzie jesiennej i zajmowa-
na obecnie piąta lokata w ligo-
wej tabeli. Kilka meczy nasi za-
wodnicy wygrali zasłużenie bę-
dąc przy tym o klasę lepszym 
zespołem od przeciwnika (me-
cze z Jednością Niechobrz czy 
Resovią II), ale zdarzyły się 
również mecze, o których chcia-
łoby się jak najszybciej zapo-
mnieć (pojedynek w Bratko-
wicach czy ze Stalą Rzeszów 
i Trzebowniskiem na własnym 

TOWARZYSTWO SPORTOWE 
„DYNOVIA” DYNÓW

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO TG SOKÓŁ DYNÓW
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boisku). Każdy, kto bliżej interesuje się drużyną to wie, iż 
przeplatanie lepszych meczy z gorszymi z niczego się nie bra-
ło, tylko składało się na to wiele czynników, takich jak: wy-
muszona, ciągła rotacja w składzie, spowodowana bra-
kiem poszczególnych zawodników w meczowej kadrze 

zaledwie dwóch porażek (Sokół So-
kołów, Izolator Boguchwała). Naj-
lepszym strzelcem w zespole pro-
wadzonym przez trenera Chudzi-
kiewicza jest Paweł Kulon, któ-
ry zdobył w 12 meczach aż 19 bra-
mek! Duży wpływ na osiągnięcie 
tak dobrego wyniku przez zespół 
juniorów młodszych miała wzo-
rowa atmosfera i prawie 100% 
frekwencja młodych zawodni-
ków na wszystkich meczach oraz 
treningach! Zawodnicy junio-
rów starszych i seniorów mogą 
brać z nich przykład, jak należy 
profesjonalnie i poważnie pod-

chodzić do gry w piłkę, a jaki może być tego końcowy 
efekt to pokazuje ligowa tabela!

Więcej i bardziej szczegółowych informacji, dotyczących 
naszych drużyn młodzieżowych można dowiedzieć się klika-
jąc w zakładkę: juniorzy starsi lub juniorzy młodsi na 

oficjalnej stronie internetowej 
naszego klubu.

Zarząd Towarzystwa Spor-
towego „Dynovia” pragnie bar-
dzo gorąco podziękować 
wszystkim zawodnikom senio-
rów, zawodnikom drużyn 
młodzieżowych oraz trene-
rom, którzy godnie reprezen-
towali zarówno klub, jak i całe 
miasto Dynów w rozgrywkach 
sportowych w rundzie jesiennej 
i całym 2014 roku. Największe 
podziękowania należą się kibi-
com, którzy prawie w każdym 

meczu byli 12 zawodnikiem Dynovii i przede wszystkim 
naszym SPONSOROM, bez których nasz klub nie mógłby 
funkcjonować. DZIĘKUJEMY!

      Zarząd T.S. „Dynovia” Dynów

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą niezapomnianym czasem spędzonym w ciepłym,
rodzinnym gronie, bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

a nadchodzący rok 2015 niech będzie wypełniony
sukcesami w życiu osobistym, sportowym i zawodowym.
Tego wszystkim naszym zawodnikom, trenerom, działa-

czom, kibicom, sponsorom i ludziom związanym    
z dynowskim sportem życzy:

Zarząd Towarzystwa Sportowego
„DYNOVIA” Dynów

z różnych powodów, wąska kadra, plaga kontuzji, cho-
roba, wyjazdy, praca, brak chęci itd. (punkt kulminacyj-
ny nastąpił w przegranym 1:4 meczu w Bratkowicach, gdzie 
nie mogło zagrać aż 6 podstawowych graczy). A jak do tego 
doszła niska frekwencja na treningach, to o ustabilizowaniu 
składu i formy można było tylko pomarzyć. Jakby tego było 
mało, to w trakcie trwania rundy do pracy za granicę wyje-
chali dwaj podstawowi zawodnicy Krystian Migut, Janusz 
Winiarz i w ostatnich kilku meczach ligowych trener Ro-
checki miał do dyspozycji tylko 12-13 graczy, co takiej dru-
żynie jak Dynovia na pewno chluby nie przynosi!

Dobrze w rundzie jesiennej w swoich ligach radziły sobie 
również drużyny młodzieżowe Dynovii. Juniorzy star-
si, prowadzeni przez trenera Roberta Hryckę zajmują po 
13 rozegranych kolejkach 7 miejsce z 17 punktami w tabe-
li i bilansem bramkowym 32-34. Na ten dorobek punktowy 
złożyło się 5 zwycięstw, 2 remisy i 6 porażek. Drużyna junio-
rów starszych zdecydowanie czuje się lepiej na własnym bo-
isku, co pokazuje ilość zdobytych punktów (13 na własnym 
boisku, a tylko 4 punkty w meczach wyjazdowych). Najlep-
szym strzelcem w zespole Roberta Hrycki jest Kamil Pin-
dak, który zdobył 8 bramek. Z pewnością osiągnięty wy-
nik mógłby być dużo lepszy, gdyby niektórzy zawod-
nicy podchodzili poważnie do swojej gry w drużynie 
juniorów i zdecydowanie poprawili swoją obecność 
na zajęciach treningowych! 

Najlepiej ze wszystkich naszych drużyn w rundzie jesien-
nej zaprezentowała się już tradycyjnie drużyna juniorów 
młodszych, trenująca pod okiem trenera Damiana Chu-
dzikiewicza. Nasi najmłodsi adepci piłki nożnej zajmują 2 
miejsce z dorobkiem 30 punktów (bilans bramkowy: 53-17) 
ustępując tylko drużynie Sokoła Sokołów Młp. gorszym bi-
lansem w bezpośrednim pojedynku. Juniorzy młodsi doznali 
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Logogryf: 
TYLKO MNIE KOCHAJ
Krzyżówka z poetą: 
GRÓB AGAMEMNONA
Wirówka: 
ULEWA
Jolka: 
HETMAN
Jolka:
OPONY ZIMOWE

Ciężko wyobrazić sobie Wigilię i Święta 
Bożego Narodzenia bez CHOINKI. Zwyczaj 
dekorowania świątecznego drzewka jest 
stosunkowo młody – w Polsce choinkę ubie-
ra się dopiero od ok. 200 lat. Jaka jest histo-
ria tej najpopularniejszej bożonarodzenio-
wej dekoracji? 

Jest wiele teorii na temat genezy zwycza-
ju dekorowania choinek. Najstarsze informacje 
o drzewku przyozdabianym na Boże Narodze-
nie pochodzą z XV-i XVI-wiecznych kazań ko-
ścielnych. W tamtych czasach mieszkańcy Alza-
cji ustawiali w domach drzewka iglaste i przy-
ozdabiali je naturalnymi ozdobami (jabłkami, 
ciasteczkami czy ozdobami wykonanymi z pa-
pieru). Wiadomo, że jeszcze w XVI w. ustrojo-
na choinka była rzadkością, widywaną jedynie 
w bogatszych domach. Poza tym choinka była 
wówczas krytykowana jako zwyczaj pogański. 

Niektórzy uważają, że historia choinki sięga 
jeszcze czasów antycznych. W starożytnym Rzy-
mie mieszkańcy podczas obrzędów ku czci boga 
urodzaju, ozdabiali drzewa liściaste bluszczem 
i laurem. Celtowie z kolei upodobali sobie jemio-
łę. Egipcjanie świętując najkrótszy dzień w roku 
– przesilenie zimowe, znosili liście palm dakty-
lowych do swoich domów 
jako symbol „triumfu ży-
cia nad śmiercią”. Dla dru-
idów żywe gałązki ostro-
krzewu oznaczały wiecz-
ne życie, a w mitologii 
nordyckiej symbolizowały 
odrodzenie boga światła 
i piękna – Baldera. Cho-
inki, głównie świerki i jo-
dły pojawiły się znacznie 
później jednak prawdzi-
wą popularność choinka 
zyskała dzięki świętemu 
Bonifacemu, angielskie-
mu mnichowi, który w VIII wieku nawracał po-
gan żyjących na terenie dzisiejszych środkowych 
i wschodnich Niemiec. Jak głosi legenda św. Boni-
facy nawracając na chrześcijaństwo pogańskich 
Franków ściął potężny dąb, który dla Germanów 
był drzewem świętym. Upadający dąb zniszczył 
wszystkie rosnące wokół niego drzewa za wy-
jątkiem małej jodełki. „Widzicie, ta mała jodeł-
ka jest potężniejsza od waszego dębu. I jest za-
wsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg dający nam 
wieczne życie. Niech ona przypomina wam Chry-
stusa” – miał powiedzieć w trakcie kazania mi-
sjonarz. Czy tak było naprawdę – nie wiadomo. 
Trudno jest ustalić ten fakt, bo w każdej religii 
choinka była symbolem czegoś innego, dlatego 
brak jest jednoznacznych potwierdzeń z historii. 

Z kolei góralska legenda głosi, że pomysło-
dawcą świątecznej choinki był… niedźwiedź. 
W dniu narodzin Chrystusa zwierzęta postano-
wiły obdarować Dzieciątko Jezus. Niedźwiedź 

niestety nie miał żadnego prezentu, więc wymy-
ślił, że podaruje małą jodełkę. W trakcie wędrów-
ki do miejsca narodzin Chrystusa drzewko namo-
kło i utworzyły się na nim sople, które w blasku 
księżyca pięknie się mieniły i tak według góral-
skiej legendy pięknie przystrojona choinka sta-
ła się symbolem narodzin Pana. 

W Europie zwyczaj strojenia choinki, symbo-
lu świąt Bożego Narodzenia, jest wbrew pozorom 
stosunkowo młody. Do Polski tradycja ta zawitała 
dosyć późno, a na dobre zadomowiał się u nas na 
przełomie XIX i XX wieku. Tradycję bożonarodze-
niowego drzewka „zawdzięczamy” kolonistom 
niemieckim, którzy pojawili się u nas w podczas 
zaborów. Początkowo choinkę można było spo-
tkać głównie w domach warszawskiego miesz-
czaństwa. Stamtąd zwyczaj przeniósł się do do-
mów polskiej szlachty i magnaterii. Drzewkiem 
była najczęściej jodła, którą gospodarz przyno-
sił w wigilijny poranek. O choince mówiono, że 
jest „ukradziona” innemu światu, bowiem za 
taki uważano las i miała przynieść „złodziejo-
wi” szczęście. Dla wierzących stała się chrze-
ścijańskim symbolem drzewa rajskiego. Przez 
swoją zieleń zachowywaną nawet w zimie sta-
ła się symbolem Chrystusa, jako „drzewa życia”.

Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okre-
sie międzywojennym (głównie rejony Polski po-
łudniowej i centralnej), wypierając tradycyjną 
polską ozdobę, jaką była podłaźniczka – okre-
ślana mianem bożego lub rajskiego drzewka. 

W zależności od re-
gionu Polski podłaź-
niczka była różnie 
nazywana – w San-
domierskim i Lubel-
skim była to wiecha, 
na Rzeszowszczyźnie 
jutka, z kolei na War-
mii i Mazurach sad. 
Podłaźniczka wyko-
nywana była z obrę-
czy sit owiniętych so-
snowymi gałązkami 
lub słomianych tar-
czy przyozdobionych 

zieleniną. Dzieci w wigilijny wieczór wieszały na 
nich ciastka domowej roboty, czekoladki, owoce, 
jabłka, kolorowe opłatki i słomiany łańcuch. Wie-
rzono, że podłaźniczka ma magiczną moc i uchro-
ni dom od chorób i nieszczęść. Wyschniętej ozdo-
by nigdy nie wyrzucano, a jego pokruszone ga-
łązki dodawano do zwierzęcej karmy lub zako-
pywano w polu, wierząc, że przyniesie urodzaj.  

Początkowo choinkę przystrajano ozdobami 
naturalnymi: jabłkami, piernikami, orzechami, 
zabawkami ze słomy i papieru. Ich dobór nie był 
przypadkowy – takie ozdoby miały zapewnić ro-
dzinie pomyślność w nadchodzącym roku. Każda 
z ozdób pojawiająca się na choince miała swoje 
znaczenie. Jabłuszka nawiązywały do rajskiego 
owocu. Dzwoneczki miały symbolizować dobre 
nowiny, a aniołki – bożą opiekę. Łańcuchy mia-
ły przypominać o zniewoleniu ludzi grzechem, 
z drugiej strony wierzono, że cementują więzi ro-
dzinne. Oczywiście najważniejsza była gwiazda 

betlejemska, która zaczęła pojawiać się na szczy-
cie drzewka dopiero pod koniec XIX wieku. Mia-
ła pomagać zbłądzonym wędrowcom, w szczęśli-
wym powrocie do domu. Oprócz tego na drzew-
ku pojawiały się pierniczki, piórka, wydmuszki, 
słoma i wiele innych rzeczy, a strojeniem choin-
ki zajmowały się głownie dziewczęta. 

Chyba nikt dziś nie wyobraża sobie Świąt 
Bożego Narodzenia bez przystrojonego drzew-
ka. Pomimo tego, iż tradycja ubierania choin-
ki znacznie ewoluowała, to w trakcie przyozda-
biania drzewka nadal powracamy do bajkowe-
go świata Bożego Narodzenia, który pamiętamy 
z dzieciństwa.
(RJ, na podstawie artykułu ze strony ekologia.pl)

W imieniu swoim i współpra-
cowników kącika rozrywkowego  
życzę Państwu spokojnych, radosnych 
i rodzinnych Świąt, wymarzonych pre-
zentów pod choinką, a także wszel-
kich sukcesów - również w rozwią-
zywaniu naszych zadań –  
w Nowym Roku!

Renata Jurasińska

Na świateczne wieczory nasi współ-
pracownicy przygotowali dla Państwa 
ciekawe (jak zwykle) zadania, w dodat-
ku związane z tematyką Rozrywki ;-) 
I tak, pan Bogdan Witek zaprasza do 
zmierzenia się z Gwiazdą świątecz-
ną, Wirówką choinkową i Krzy-
żówką, a pan Leszek Grzywacz po-
leca tym razem Jolkę z filmem oraz 
Jolkę – choinkę.
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1) błogi nastrój panujący w rodzinnym gronie podczas wigilii. 
2) ustępuje zimie 21 grudnia 2014 r.
3) podpórka pod choinkę. 
4) okres czterech tygodni przed Bożym Narodzeniem.
5) spotykają się na wieczerzy wigilijnej.
6) chęć na wigilijne potrawy, szczególnie spożywane tylko 
    z okazji świąt.
7) z rzeczami osób przyjeżdżających na święta z bardzo odle-

głych stron.
8) dodawany do mąki, aby urosło ciasto.

GWIAZDA świąteczna
Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwią-

zanie końcowe. Bogdan Witek

WIróWkA choinkowa
Odgadnięte wyrazy 5-literowe należy wpisać rozpoczy-

nając od pola środkowego z liczbą, a następnie przez pole 
ze strzałką, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierw-
sze litery wyrazów w ostatnim rzędzie  utworzą rozwiąza-
nie zadania. Bogdan Witek

Określenia wyrazów:

1) wyłapuje bezpańskie psy. 2) łaźnia parowa.
3) nadaje włosom kasztanową barwę.  4) starożytny 
okres w dziejach. 5) Julian, autor wierszy dla dzieci.
6) złość, wzburzenie. 7) sklep z fatałaszkami.
8) piknikowy rożen. 9) podpora mostu. 
10) rzemienie do kierowania koniem, lejce. 
11) zachodni harcerz. 12) szklana rurka do palenia pa-
pierosów. 13) ruch ciała wokół własnej osi. 14) dał po-
czątek pierwszej polskiej dynastii królewskiej. 15) na-
klejana ma dziurę w dętce. 16) szpieg. 17) miejsce pra-
cy aktorów.
18) wynik, rezultat. 19) plama atramentu.

Poziomo:
1) miejsce zawodnika na mecie. 
4) kuchenny z brudnymi naczyniami.
8) wytwarza skupioną wiązkę mikrofal. 
9) szata kapłana odprawiającego mszę.
10) efekt diety ubogiej w owoce i warzywa.
11) rozwiązanie zadania.
17) szafa pancerna.
18) atrybut dyrygenta.
19) Władysław, dowódca polskich sił zbrojnych na zachodzie.
20) świadczą o szybko zbliżającym się momencie porodu.
21) obłuda osoby dwulicowej.
22) pociągany za sznurek porusza nóżkami i rączkami.
Pionowo:
1) pożycza pieniądze pod zastaw. 
2) przebranie na bal.
3) silny, gwałtowny wir powietrzny.
5) Abraham, jeden z najbardziej znanych prezydentów USA.
6) pseudonim artystyczny Stanisława Ignacego Witkiewicza.
7) największa planeta Układu Słonecznego.
12) wysepki w sąsiedztwie Australii.
13) odbicie światła.
14) z werblem w orkiestrze wojskowej. 
15) ośrodek sportów zimowych w Beskidzie Śląskim.
16) krem czekoladowy z orzechami do smarowania pieczywa.

krZyżóWkA Litery w zaznaczonym rzędzie, 
odczytane kolejno, utworzą rozwią-
zanie końcowe zadania.

Bogdan Witek
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W kolejności alfabetycznej:
♦ zawartość kruszcu w monetach
♦ willowa dzielnica Warszawy
♦ lek przeciwbólowy
♦ zabytkowa ulica starej Moskwy  
♦ rynsztunek, oręż  
♦ pierwiastek chemiczny (Zr) 
♦ miasto z Jasną Górą  
♦ postępek  
♦ drugie po zupie  
♦ fochy, grymasy
♦ obok liryki i dramatu  
♦ odcinek  czasu w dziejach Ziemi 
♦ arkusz kalkulacyjny Microsoftu  
♦ potrawa z przedżołądków wołowych  
♦ był nim Grigorij Saakaszwili 
   z „Rudego”  
♦ kubański taniec ludowy  
♦ narkotyk z konopi  
♦ surowiec na kawior  
♦ skóra do czyszczenia okularów  
♦ pochyłe pismo, kursywa  
♦ ciemne piwo karmelizowane  
♦ Włodzimierz, kompozytor i dyrygent  
♦ gatunek bekasa  
♦ drzewo (jak blaga)  
♦ Piotr Marzec na estradzie  
♦ kaguan 
♦ stolica Słowenii  
♦ małe na sawannie
♦ faszysta z NSDAP  
♦ corsa lub tigra na drodze  
♦ leczy narząd słuchu  
♦ jest nim np. ornament  
♦ rodzaj żyrandola  
♦ trawiasto-krzewiasta formacja ro-

ślinna w Andach 
♦ prawo wyłączności wynalazcy  
♦ podpłomyk neapolitański  
♦ ojciec literatury polskiej  
♦ pociąg osobowy przewozów regio-

nalnych  
♦ słynna rola Sylvestra Stallone 
♦ widowisko rewiowe  

JOLkA - choinka Ujawniono wszystkie spółgłoski  P. Litery w polach z kwadracikiem, czytane  ko-
lumnami, utworzą rozwiązanie. 
                    Leszek Grzywacz

♦ Templar  zw. Świętym 
♦ tor do uprawiania sportów ekstre-

malnych  
♦ zaszczyt, honor 
♦ naczelne bóstwo Ranów z ośrod-

kiem w Arkonie na Rugii  
♦ inna nazwa jamnika  
♦ rzeka w Indiach (anagram: 

PATTI)  
♦ tytułowy Miś z amerykań-

skiego filmu (2012)  
♦ model fiata  
♦ umowa międzynarodowa 
♦ wędrowiec, obieżyświat  
♦ taniec towarzyski  
♦ pasuje do dybla 
♦ prototyp, model 
♦ pojazd wraz z ko-

niem  
♦ zjazd np. harcerzy

W diagramie ujawniono wszystkie samogłoski Ą i Ę. W  pola z kwadra-
cikiem wpisujemy po dwie litery, które odczytane rzędami, utworzą roz-
wiązanie – tytuł filmu Renato Castellaniego.  Leszek Grzywacz

JOLkA z filmem

W kolejności przypadkowej:
*potocznie: szkoda, uszczerbek (narazić kogoś na 
…)  *ślad po zagojonej ranie  *lekka łódź Eskimo-
sów  *rozruchy, zamieszki  *zmartwienie, zgryzota  *uni-
wersyteckie miasto w Boliwii (palindrom)  *dwuskrzy-
dłowe wrota do stodoły  *durszlak kuchenny  *otwór 
wyrąbany w pokrywie lodowej jeziora  *parzenica na 
spodniach góralskich  *górniczo-hutnicze miasto na pn.
-zach. od Pragi  *ekskomunika  *cofanie się w rozwoju  
*nie zidentyfikowany latający to UFO  *miękki wapnio-
wiec barwiący płomień na czerwono (Sr).
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