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W tym roku przypada 
15 – rocznica powołania do ży-
cia Stowarzyszenia Promocji 
i  Rozwoju  Regionu Dynow-
skiego Towarzystwo Przyja-
ciół Dynowa.

Założone w 1992 r. Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Dynowa nie 
podjęło działalności statutowej.

O sukcesach i porażkach w działalności Towarzystwa, 
społeczeństwo Miasta i Gminy było informowane systema-
tycznie na łamach miesięcznika „Dynowinka”.

W tym roku, pracy Towarzystwa poświęcimy w całości 
jeden z najbliższych numerów miesięcznika.

Towarzystwo podjęło czynności dla upamiętnienia tra-
gedii Żydów dynowskich we wrześniu 1939 r., którzy zgi-
nęli z rąk hitlerowskiego okupanta w Synagodze, u zbiegu 
ulic ks. Ożoga i Podgórskiej oraz po Żurawcem.

W tym roku Towarzystwo podejmie prace nad renowa-
cją  zniszczonej  kapliczki  św.  Jakuba  przy  ul.  1-go Maja 
w Dynowie.

W dniu 27.01.2015 r. na zaproszenie prof. nadzw. dr hab. 
Wacława Wierzbieniec, uczestniczyłem w Rzeszowie w ob-
chodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu na Podkarpaciu. Na uroczystości kolejny raz przy-
była z Hajfy, pochodząca z Dynowa, Pani Lucia Retman. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Jeszcze moment i po Zapustach (Szanow-
ny Czytelnik czyta już pewnie te słowa post 
factum). Jeszcze trwa kolędowanie w karna-
wale, jeszcze wybrzmiewają w głowach stud-
niówkowe walce, jeszcze koncertują i planu-
je się koncerty. Za chwilę Popielec i, w tra-
dycji chrześcijańskiej, oczekiwanie na okrzyk  
– Alleluja! Pozostańmy jednak w sytuacji za-
bawy, śmiechu - kontekście karnawału. Ten 
motyw dominuje w styczniowo-lutowym nu-
merze  „Dynowinki”.  To, w  jaki  sposób  or-
ganizowało  się w  tym  czasie  życie  społecz-
no-kulturalne dynowian,  ilustrują nadesła-
ne do Redakcji materiały tekstowe i fotogra-
ficzne. Sporym wydarzeniem był Karnawa-
łowy Koncert Kolęd  i Pastorałek w koście-
le farnym z orkiestrą, kapelą, solistami oraz 
Koncert Noworoczny  łączący  śpiew,  taniec 
i  instrumentalne możliwości  zaproszonych 
do udziału Artystów. W nietuzinkowym sty-
lu spędzali czas Słuchacze Uniwersytetu Zło-
tej Jesieni. Ich karnawałowa dusza chwyta 
mnie za serce. A Zafascynowany muzyki two-

rzeniem – Antoni Dżuła, nasz Tońko, swoją ogromną pasją udowadnia, że 
trzeba garściami czerpać z życia to, co w nim karnawałowe. Ci zaś, którym 
Dynów sercu bliski uczciwie pukają do bram Władz Miasta, interweniu-
jąc, by swoim wizerunkiem cieszył oko nie tylko nas – mieszkańców, ale 
też wszystkich przyjezdnych. Obok tego pozycje stałe - jak na cykliczną ga-
zetę przystało - oraz reminiscencje wigilijne i opłatkowe rejestrujące życie 
szkół i ośrodków kultury. 

Udanej lektury życzy redaktor prowadząca – Zuzanna Nosal

Kolejny numer „Dynowinki” prowadzą Renata i Maciej Jurasińscy.
Materiały proszę nadsyłać na adres: rjuras@ur.edu.pl
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Rozpoczął się nowy 2015 rok, dlatego też w niniejszym 
numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu dzia-
łania, jakie Miasto planuje przeprowadzić w ciągu najbliż-
szych 12 miesięcy. 

I. Inwestycje realizowane ze środków Unii Euro-
pejskiej

1. Zakończenie projektu pn.: „Poprawa wize-
runku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku  
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont 
infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”

Dobiegają końca prace związane z rewitalizacją Dyno-
wa w ramach projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dy-
nów poprzez rewitalizacje Rynku i przyległych ulic, parku 
przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyj-
nej w obrębie Obszaru I”. 

Do wykonania pozostała ostatnia warstwa nawierzchni 
na boiskach sportowych w parku przy ul. Dworskiej, i wy-
konanie urządzenia zieleni w centrum miasta, przy ul. K. 
Wielkiego, na parkingu obok dworca autobusowego. Powyż-
sze prace zostaną wykonane przez firmę Park-M do koń-
ca maja br.

Roboty budowlane, które były przedmiotem umowy z fir-
mą STRABAG (związane z drogą wojewódzką) zostały za-
kończone.    

II. Inwestycje planowane do realizacji w 2015 roku

1. Drogi
1)   Miasto czyni starania o ujęcie w planach na 2015 rok 
remontów dróg powiatowych: 
•  kontynuacja budowy chodnika przy ul. Bartkówka (od 

mostu do szkoły),
•  przebudowa ul. Plażowej,
•  budowa chodnika przy ul. Sikorskiego.
2)   drogi gminne 

 W 2015 r. zostanie rozpoczęta rozbudowa drogi gmin-
nej – ul. Karolówka, z budżetu Miasta będą wykonywane 
bieżące naprawy dróg gminnych kruszywem oraz udrażnia-
nie rowów. Planowane jest również wykonanie rowu odpro-
wadzającego wody opadowe z dróg miejskich od ul. Sano-
wej do rzeki San. 

Określenie pozostałego zakresu remontów dróg gmin-
nych  będzie możliwe  po  uzyskaniu  na  nie  środków  ze-
wnętrznych. 

2. Garaż dla OSP Bartkówka
W ciągu najbliższych 12 miesięcy kontynuowane będą 

prace związane z rozbudową budynku OSP przy ul. Bart-
kówka o garaż na samochód strażacki . 

 
3. Kaplica cmentarna
Miasto posiada dokumentację geologiczną z rozpozna-

nia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża grunto-
wego w rejonie projektowanej nowej kaplicy przy ul. Grun-
waldzkiej. W 2015  roku planuje  się  opracowanie  projek-
tu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na jej bu-
dowę. Gotowe koncepcje projektu technicznego nowej ka-

plicy  cmentarnej  przedstawione  zostaną mieszkańcom  
w celu konsultacji społecznych. Jeśli Miastu uda się opraco-
wać dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na bu-
dowę to jeszcze w tym roku przystąpi do rozpoczęcia robót 
budowlanych związanych z budową kaplicy. 

4. Remont dojścia do zabytkowej kaplicy cmen-
tarnej

W 2015 roku wykonany zostanie remont dojścia do za-
bytkowej kaplicy cmentarnej, która odrestaurowana zosta-
ła w 2014 roku. 

5. Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dy-
nowie

W 2015 roku kontynuowane będą prace związane z wy-
konaniem kolejnego odcinka nowego ogrodzenia. 

6. Remont sanitariatów i pomieszczeń w Zespole 
Szkół ul. Szkolna

W 2015 r. zostanie przeprowadzony kapitalny remont 
sanitariatów na I piętrze Szkoły Podstawowej. Dodatkowo 
zostaną wyremontowane i wyposażone dwie klasopracow-
nie językowe oraz szatnie przy sali gimnastycznej. 

7. Remont pomieszczeń na potrzeby Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Dynowie

W 2015  roku Miasto  planuje  przeprowadzić  remont 
trzech pomieszczeń, które przeznaczone zostaną na potrze-
by Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. 

8. Usuwanie azbestu 
W 2015 r. będą kontynuowane działania zmierzające do 

usuwania wyrobów zawierających azbest. Po pojawieniu się 
możliwości uzyskania dofinansowania poinformujemy zain-
teresowanych mieszkańców.

9. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Węgier-
skiej w Dynowie

W 2015 roku rozpoczną się prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego przy ul. Węgierskiej, które będą kon-
tynuowane w 2016 roku. 

10. Renowacja pomnika Jagiełły
W ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje się wykona-

nie renowacji pomnika Władysława Jagiełły. 

11. Przygotowanie dokumentacji technicznej 
W 2015 r. Miasto planuje opracowanie projektów tech-

nicznych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę na zadania 
konieczne do realizacji w latach 2015 -2016.

Będą to:
1.  projekt techniczny na budowę i przebudowę miejskiej 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Mia-
sta Dynów – etap III w rejonie ulic: Węgierskiej, Bło-
nie, Grunwaldzka, Sikorskiego, Działowa, Podgórska, 
Wierzbowa, Piłsudskiego, Zielona, Wąska, Głęboka, Ro-
gozów, Jaklów, Sanowa, Podwale, Kolejowa, Łazienna, 
Karolówka wraz z wykonaniem przejścia rurociągiem 
magistralnym przez rzekę San. 

2.  projekt techniczny na modernizację oczyszczalni ście-
ków w Dynowie  oraz  przejście  kolektorem  sanitar-
nym przez  rzekę  San. Wraz  ze wzrostem wymagań 
unijnych co do stopnia oczyszczania ścieków powsta-
je obowiązek uzyskania III stopnia oczyszczania ście-
ków w naszej  oczyszczalni.  Celem  głównym moder-
nizacji  jest wyeliminowanie  azotu  zawartego w wo-
dach  odprowadzanych  z  oczyszczalni  do  Sanu.  Po-
nadto  urządzenia w  oczyszczalni  są  już  przestarza-
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Przewodnicząca 
Rady Miasta Dynowa
informuje

Ewa Hadam

łe  i  wymagają wymiany. Opracowanie  dokumenta-
cji  pozwoli  na  przystąpienie  do modernizacji  oczysz-
czalni  w  latach  następnych  i  umożliwi  starania  
o pozyskanie środków zewnętrznych na jej realizację. 

3.  projekt techniczny na oświetlenie uliczne przy ul. Po-
lnej do ul. Węgierskiej

Powyżej przedstawiłem główne zadania planowane do 
realizacji w 2015 r. Ich realizacja będzie zależała także od 

możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Środki budżetu 
Miasta są niewystarczające na ich pełną realizację. Dlatego 
cały czas Miasto prowadzi działania zmierzające do zwięk-
szenia dochodów, pozyskania dotacji z zewnątrz. 

Liczę, że Miastu uda się, jak w latach ubiegłych zdobyć 
dofinansowanie  środkami  zewnętrznymi  tak,  aby można 
było zrealizować przedstawione wyżej zadania bardzo waż-
ne dla mieszkańców Dynowa. 

Burmistrz Miasta Dynów 
Zygmunt Frańczak

„Choćbym odszedł poza rzeki 
Poza góry hen ogromne,
Choćbym błądził całe wieki,
Naszej Gwiazdki nie zapomnę”
                          (A.Oppman)

Dochowując wierności najpiękniej-
szej polskiej tradycji bożonarodzenio-
wej udało sie po raz kolejny zorgani-
zować Miejskie Spotkanie Opłatkowe 
wokół  szopki  na  dynowskim Rynku. 
Oprócz mieszkańców włodarze miasta, 
który byli inicjatorami spotkania, za-
prosili przedstawicieli różnych insty-
tucji. Wysiłek organizacyjny leżał tak-
że po stronie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury,  Zakładu Gospodarki Komunal-
nej oraz pracowników Urzędu Miasta.

Uroczystość rozpoczął ks. dziekan 
Stanisław  Janusz  zaproszeniem  do 
wspólnej modlitwy.

Na część oficjalną składały się rów-
nież  życzenia Burmistrza  Zygmunta 
Frańczka i Przewodniczącej Rady Mia-
sta. Dynowscy harcerze przekazali Be-
tlejemskie Światło Pokoju, które wraz 
z  życzeniami  trafiło do mieszkańców 
oraz instytucji. Przy dźwiękach kolęd 
w wykonaniu  przedszkolaków  oraz 
uczniów dynowskich szkół łamano się 
opłatkiem i składano życzenia. Nie za-
brakło św. Mikołaja w asyście aniołków 
z suto zaopatrzonym koszem słodyczy. 

Wszystkim uczestnikom było dane posmakować wigilij-
nych wspaniałości, a ich unoszący się w powietrzu aromat 
świadczył o tym, że nasi restauratorzy serwują potrawy 
których smak towarzyszy Polakom od dzieciństwa. Dzię-
ki ich hojności spotkanie zyskało znakomitą oprawę kuli-
narną. Wszystko, co złożyło się na wizerunek tego spotka-
nia stało się możliwe dzięki naszym sponsorom oraz dar-
czyńcom. O przyjęcie naszych podziękowań i wdzięczno-
ści za wszelkie formy wsparcia proszeni są:
•  Pan Adam Sochacki  - Dom Pogodnej Starości
•  Pan Tadeusz Święs - Zespół Szkół w Dynowie 
•  Pan Jerzy Makarski - Sklep wielobranżowy „Robot”
•  Pani Krystyna Anna Gudyka - „Agropol”
•  Pani Katarzyna Makarska  -  Sklep wielobranżowy 

„Robot”
•  Panie Maria Mnich – Nowak i Małgorzata Sieńko - 

PHUP „KUSTRA” s.c
•  Państwo Ewa i Zbigniew Kośmidrowie - „Zajazd na 

Rozdrożu”
•  Pan Józef Sówka - PHU „SÓW-POL”
•  Pani Elżbieta Domin - Piekarnia – Cukiernia 
•  Pan Jan Nosal  - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska"
•  Pan Wojciech Sarnicki - Owoce Warzywa Hurt Detal, 

Handel Stały i Obwoźny
•  Pan Stanisław Baran, Pan Adam Ryba- Bank Spół-

dzielczy w Dynowie
•  Pan Antoni Balawejder - PPHU „WOODSTYLE”
•  Pan Janusz Derda - PHU „Cafe Bar Paradise”
•  Pani Elżbieta Piskorek - Ciastkarnia „PAULA”
•  Państwo Małgorzata i Stanisław Krupowie - Piekarnia
•  Pan Janusz Jarosz, Pan  Bolesław Kopacki - „Karcz-

ma pod Semaforem”
•  Pan Zdzisław Pończocha - FHU „TO I OWO” s.c.
•  Pan Adam Pilch - Nadleśnictwo Dynów
•  Państwo Małgorzata  i Zdzisław Szafranowie  - Cen-

trum Medyczne „Dynmed”
Takie spotkania pokazują, że każdy z nas potrzebu-

je bliskości i wsparcia innych. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do stworzenia tej wspaniałej atmosfery.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ewa Hadam 



Nr  1-2/233-234DYNOWINKA6

1.  Członkowie OSP zorganizowali  zebranie sprawozdaw-
cze.

2.  Członkowie Towarzystwa Rozwoju i Kultury Wsi 
Harta podsumowali działalność na zebraniu sprawoz-
dawczym.

3.  Został  zorganizowany  gminny  turniej  piłki  siatkowej 
o nagrodę Radnego Powiatu Rzeszowskiego Aleksan-
dra Stochmala.

4.  Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka odbył się Piknik 
Rodzinny.

5.  Przeprowadzono VI Regionalną Akcję Krwiodastwa „Ra-
tuj życie, żyj bezpiecznie“ -zebrano 29,5 litrów krwi.

6.  Strażacy wzięli  udział w Podkarpackiej  Pielgrzymce 
Straży Pożarnych.

7.  W Domu Strażaka zainstalowano urządzenia klima-
tyzacyjne.

8.  Orkiestra Dęta OSP obchodziła Jubileusz 90-lecia.
9.  Na boisku Klubu Sportowego  „Orzeł Harta“ odbyły się 

Miejsko  - Gminne Zawody Pożarnicze.
10.  Jednostka OSP dwukrotnie gościła strażaków z węgier-

skiego miasta Újfehértó.
11.  Wymieniono pokrycie dachu na dzwonnicy kościoła 

pw. Św. Mikołaja Bpa.
12.  Drużyna piłki nożnej „Orzeł Harta“ brała udział w roz-

grywkach ligi regionalnej rozgrywając mecze już na wła-
snym boisku klubowym.

13.  Obchody 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości.

14.  Wyniki wyborów samorządowych
•  radnymi Rady Gminy Dynów zostali wybrani: Banaś 

Zygmunt – 172 głosy, Domin Franciszek – 115 głosy, 
Śliwa Piotr – 84 głosy, Stochmal Jacek – 137 głosy.

•  radnymi Rady Powiatu Rzeszowskiego zostali wybra-
ni: Sieńko Jan – 524 głosy, Stochmal  Aleksan-
der – 1074 głosy.

• Wójtem Gminy Dynów została wybrana -  Sówka 
Krystyna – 1165 głosy.

15.  Wykonano częściowe remonty dróg gminnych – zada-
nie finansowane z budżetu Gminy Dynów w wy-
sokości 2.497,00 zł.

16.  Wydatki związane z  funkcjonowaniem jednostki OSP  
- zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów 
w wysokości 40.507,00 zł.

17.  Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Ludowe-
go – Ośrodka Zdrowia - zadanie finansowane z bu-
dżetu Gminy Dynów w wysokości 25.441,00 zł.

18.  W Zespole Szkół Nr 2 uczy się 145 uczniów. Wydatki 
związane z funkcjonowaniem szkoły wynoszą za 

HARTA W 2014 ROKU
(WAŻNIEJSZE INFORMACJE, WYDARZENIA, INWESTYCJE, REMONTY)

III kwartały 2014 r.  - 1.283.970,00 zł – zadanie fi-
nansowane z budżetu Gminy Dynów.

19.  W  Szkole  Podstawowej Nr  2  im.Ks.B.Markiewicza 
uczy się 47 uczniów. Wydatki związane z funkcjo-
nowaniem szkoły wynoszą za III kwartały 2014 r.  
- 558.932,00 zł – zadanie finansowane z budżetu 
Gminy Dynów.

20.  Pani Anna Potoczna obroniła na Uniwersytecie Rze-
szowskim pracę dyplomową nt.“Ocalić od zapomnie-
nia – historia i rozwój wsi Harta ze szczególnym 
uwzględnieniem niemieckich śladów w przeszło-
ści miejscowości“.

21.  Realizowano budowę dróg poscaleniowych
• drogi o nawierzchni bitumicznej : 32, 095 km
• drogi o nawierzchni z geokraty z kruszywem: 36, 

690 km
• drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego: 7, 030 

km
zadanie finansowane z budżetu Powiatu Rzeszowskie-
go w wysokości 9.300.000,00 zł.
22.  Statystyka mieszkańcow według wieku i płci na dzień 

02.12.2014 r.

Wiek Kobiet Mężczyzn Razem
0-2 29 37 66
3 10 17 27

4    5 17 21 38
6 12 12 24
7 9 13 22

8    12 46 60 106
13  - 15 30 36 66
16  - 17 21 32 53

18 18 13 31
19  - 60 602 602

19  - 65 712 712

> 60 242 242

> 65 114 114

Ogółem 1036 1067 2103

Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

Szanowni Państwo
Decyzja o starcie w wyborach była jedną z najtrudniejszych, ale również najlepszych, jakie do tej pory podjąłem. 

Wiara w konieczność zmian i zbiorowy wysiłek wszystkich kandydatów KWW Porozumienia Samorządowo-Gospo-
darczego „RAZEM” zjednało nam poparcie wielu Mieszkańców Pogórza Dynowskiego. Zapewniam, że będę wpro-
wadzał nową jakość do pracy samorządu powiatowego – będę aktywnie wspierał inicjatywy dotyczącego naszego 
terenu i głośno mówił o problemach naszych Mieszkańców.

Dziękuję za Państwa zaufanie i oddane głosy!  Krzysztof Kędzierski
Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego
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Panie Burmistrzu, oddaliśmy na Pana głos w wyborach wierząc, że zrobi Pan wszystko, żeby dobrze nam się  żyło 
w Dynowie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie ma Pan czas rzucić okiem dlatego w Pana imieniu spacerujemy po 
miasteczku szukając „dziury w całym”.  Na początek znalazło się kilka. Opiszemy je, żeby mógł Pan niezwłocznie zare-
agować, jak na dobrego gospodarza przystało.

Słówko do Burmistrza

1. Dziura pierwsza
W drugiej połowie roku realizacja jednej z prywatnych 

inicjatyw w Dynowie weszła w fazę wykopywania funda-
mentów, w związku z czym rozpoczęto wywożenie dużych 
ilości ziemi nad San. Wysypywano  ją na nieużytki „pod 
laskiem”. 

Zrodziła się nadzieja, że z czasem pojawi się tam jakiś 
spychacz i wyrówna plac, przez co poprawi się jego dotych-
czasowy, marny wygląd. Były tam doły porośnięte chwa-
stami, które wywożona ziemia mogła przeobrazić w ładny 
kawałek plaży. Nawet jeśli nie do użytku publicznego(bo 
to pewnie teren prywatny), to przynajmniej do patrzenia. 

Niestety tak się nie stało. Większą część ziemi wywie-
ziono później w inne miejsca, pozostałości nikt nie wyrów-
nał a teraz pojawiają się tam tajemnicze transporty z gru-
zem, które wysypywane są byle jak i byle gdzie.  I to już nie 
jest inicjatywa wyżej wspomnianego inwestora tylko przed-
siębiorczość Dynowian, których trud właściwego sprzątnię-
cia gruzu stanowczo przerasta. 

Okropnie to wygląda! Właśnie jest najlepszy czas, żeby 
zrobić porządek, bo lada moment powróci wiosna i miłosier-
nie  zakryje  zielonością  rozgrzebaną  ziemię.  Jeśli  pokryje 
równy teren będzie pięknie a jeśli obecną grandę, to nic tyl-
ko siąść i płakać nad marnością tego świata.

2. Dziura druga
Wszyscy  płacimy  za wywóz  śmieci  i mogło-

by się wydawać że już nikt nie będzie miał z tym 
problemu, ale tak nie jest o czym łatwo się prze-
konać spacerując brzegiem Sanu. 

Jacyś oszczędni mieszkańcy wywożą nad rze-
kę wory śmieci i porzucają je w krzakach. Pewnie 
mają nadzieję, że przyjdzie wielka woda i zabie-
rze problem dalej. Nic z tego! Zwierzęta wory tar-
gają a wiatr roznosi świństwo po polach. 

Wiemy, że to jeszcze nie czas wiośnianych spa-
cerów ani tym bardziej letniej kanikuły, ale może 
by tam mimo wszystko czasami posprzątać. Jak 
widać ludzi porządku nauczyć ciężko, ale służby 
porządkowe zmobilizować nie tak trudno. 

Pewien mieszkaniec Rzeszowa, który upodo-
bał sobie San jako miejsce na łowienie ryb strasz-
nie ubolewa, że coraz brudniej mamy w Dynowie 
– „Ludzie, co się tu dzieje, że taki syf macie! 
A taki był przyjemny teren na ryby!”

Oby to nie był głos wołającego na puszczy.

3. Dziura trzecia
Kilka miesięcy temu udzielił Pan wyczerpują-

cej odpowiedzi na pytanie a raczej prośbę o utwar-
dzenie ścieżki do sklepu „Biedronka”. Tyle, że od-
powiedź, choć wyczerpująca, ani trochę nie popra-
wiła stanu błotka jakie tam obecnie obrzydza ży-
cie mieszkańcom. 

Wystarczy kilkadziesiąt starych płytek z rewi-

talizowanego tak pięknie Rynku Dynowa i ścieżka też się zrewitalizuje. 
To przecież nie wymaga uzgodnień budowlanych a Zarząd Dróg nie 

oszaleje z rozpaczy za włażenie w jego kompetencje, podobnie zresz-
tą jak zarząd „Biedronki”. 

O ile łatwiej by się nam żyło gdyby zamiast błotnej ślizgawki była 
wąziutka ścieżka ze starych płytek. Taka na jedną stopę. Panie Bur-
mistrzu, bardzo prosimy!

Mieszkańcy Dynowa
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Pierwszą wymarzoną gitarę kupił 
Mu brat Janek, a marzenie o jej po-
siadaniu zrodziło się wtedy, gdy naj-
starszy z braci - Andrzej - kupił ada-
pter  „Bambino”.  I  tak  to  się  zaczę-
ło… słuchanie nagrań z płyt winylo-
wych, a wcześniej wieczornych pieśni rodziców, bo zarówno 
Marian jak i Władysława Dżułowie chętnie i często śpiewa-
li. (Mama nadal, mimo swoich 95 lat rozpoczyna i podtrzy-
muje każde rodzinne kolędowanie).

Rozpocząwszy naukę gry na gitarze u Lesława Majchrza-
ka, w soboty bądź niedziele przemierzał z gitarą szlak: Ka-
rolówka – Przedmieście.

Chętnie korzystał z porad nauczyciela, ale i sam bardzo 
dużo  ćwiczył,  nawet  podczas  obowiązującego Go pasienia 
krów. Wtedy równie dobrze można było ćwiczyć i na flecie, 
i na gitarze. W ogóle ciągnęło go na scenę. Szczerze przyznaje, 
że tę znowu fascynację zawdzięcza niezapomnianej dla wielu 
uczniów polonistce - Pani J. Kossanowskiej. To Ona nauczy-
ła swoich podopiecznych kultury mówienia, zachowania się 
podczas publicznych występów, nawet przekonania, 
że strój na scenie jest równie ważny jak sam popis.

ANTONI DŻUŁA-„Chłopiec z gitarą” - śpiewała 

kiedyś Karin Stanek - szybko znalazł miejsce 
w zespole muzycznym działającym przy Zasad-
niczej Szkole Zawodowej. 

Posługując się w dalszym ciągu cytatami, 
stwierdzam, że „To były piękne dni, po prostu 
piękne dni…”

Grek - wprawdzie nie Zorba, ale utalento-
wany Bogdos Kostas wyśpiewywał najpiękniej-
sze greckie przeboje, a TOSIEK razem z Nim. 

I tak stali się przyjaciółmi na całe życie, a przebój „Mi-
lisemu”, czy „Gitonica” potrafił w Dynowie zanucić pra-
wie każdy. 

Nauka w ZSZ nie była wymarzonym kierunkiem przy-
szłego TWÓRCY kapeli TOŃKO, ale dawała zawód, który 
w latach 70- tych gwarantował pracę, a ta - samodzielność.

„Chłopiec z gitarą z Kaniowca” po dalszą naukę za-
wodu i maturę zawędrował do Technikum Mechaniczne-
go w Sanoku, a równocześnie ćwiczył umiejętności gitaro-
we w Społecznym Ognisku Muzycznym pod okiem Pana 
Lesława Cesarczyka. Wtedy materialnie bywało bardzo 
trudno,  bo Rodzice niewiele mogli  pomóc,  (małe  gospo-
darstwo nigdy nie przynosiło wielkich dochodów), więc do-

rabiał w warsztacie stolarskim kuzyna szlifując podeszwy 
do drewniaków, a później muzykował na weselach. To była 
prawdziwa szkoła życia! 

Po maturze powrócił do swojej szkoły, by pracować za-
wodowo jako instruktor muzyki i technik oprzyrządowania 
w warsztatach szkolnych ZSZ. Równocześnie doskonalił swo-
je umiejętności muzyczne w Państwowej Szkole Muzycznej 
II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie, w kla-
sie gitary u Pana Witolda Żebrowskiego.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa podlegała wówczas WSK 
Rzeszów, której Dyrekcja finansowała zajęcia pozalekcyjne. 
Ówczesny Dyr. ZSZ Franciszek Kiszka był  autentycznym 
pasjonatem muzyki, wspierał także inne formy kulturalnej 
działalności uczniów. 

Szkolny  zespół wokalno  -  instrumentalny prowadzony 
przez Antoniego Dżułę uświetniał wszystkie akademie, uro-
czystości państwowe i lokalne. „Zawsze mogłam liczyć na od-
powiedzialną współpracę, na ciekawą aranżację, na dobrą 
oprawę muzyczną swoich najwymyślniejszych programów po-
etycko - literackich, spektakli szkolnego teatru”.

W obowiązujących wtedy Przeglądach Dorobku Kultural-
nego Szkół, prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Prze-
myślu, zespoły Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobywały wy-
różnienia i nagrody, rywalizując z reprezentacjami pełnych 
szkół średnich. Coraz bardziej oczywiste stawało się przeko-
nanie, że na bazie zawodówki powinno powstać technikum. 
Oczekiwali tego i rodzice, i uczniowie.

Tymczasem „Chłopiec z gitarą” włączył się w tworzenie 
w Dynowie Społecznego Ogniska Muzycznego, które w okre-
sie ZRYWU SOLIDARNOŚCI powstało przy Szkole Podsta-

Zafascynowany 
muZyki 
tworZeniem…
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Pracy coraz więcej, ale  i sukcesy przychodzą: prawdzi-
wym motorem był nieżyjący już Henryk Koryto, występy na 
liczących się przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Na-
grana została płyta kapeli, audycje w PR Rzeszów, program 
w TVP Rzeszów, zorganizowano uroczyste obchody 15- lecia 
istnienia zespołu. 

Oczywiście dwójkę swoich dzieci /a wcześniej żonę - Ire-
nę/ też zauroczył muzyką: Monika jest nauczycielem akade-
mickim w klasie gitary w Gdańsku na Akademii Muzycz-
nej, a Piotr, skończywszy Akademię Muzyczną we Wrocła-
wiu uczy gry na kontrabasie w szkołach muzycznych w Dy-
nowie i Dydni.

W 1999r. na spotkaniu w siedzibie Związku Gmin Pogó-
rza Dynowskiego odbyło się spotkanie w sprawie zorganizo-
wania w Dynowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Inicjatywie Tośka patronował wizytator Regionalnego Cen-
trum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury  i Sztu-
ki- Pan Krzysztof  Szczepaniak, który osobiście przybył do 
Dynowa. Trafny pomysł nie spotkał się jednak z  szerszym 
poparciem zebranych, więc trzeba było poczekać aż…14 lat, 
by został zrealizowany.

Trochę z zazdrości, że różne, nawet małe środowiska mają 
własne kapele, postanowiliśmy podczas mojego „burmistrzo-
wania”, że Dynów też będzie miał ludową kapelę. Antoni Dżu-
ła (to nazwisko to prawie nazwa instytucji; nie tylko muzycz-
nej, ale sportowej i teatralnej) zabrał się za kompletowanie 
muzyków. Brakowało instrumentów i jak zwykle na zakup 
nowych nie było środków finansowych. Upór, praca, począt-
kowo nawet własne instrumenty i wsparcie ówczesnej Dy-
rekcji MOK-u wkrótce dały o sobie słyszeć. 

Kapela DYNOWIANIE na trwałe zapisała się na mapie 
kulturalnej nie tylko Dynowa, a Antoni Dżuła po kilku la-
tach jej prowadzenia i grania odszedł z zespołu. Może i do-
brze, bo inaczej nie byłoby TOŃKA - znanej w wielu 
zakątkach Polski kapeli podwórkowej. W tamtym cza-
sie musiał postawić na pełną samodzielność: własny lokal, 

wowej. Prowadzona była nauka gry m.in. na gitarze, flecie, 
fortepianie,  akordeonie… Zainteresowanie,  zapał uczniów 
i rodziców były w owym czasie olbrzymie. Niestety, politycz-
ne zawirowania i najpospolitsze trudności materialne prze-
rwały te szczytne plany i prace. 

Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie – 
Instytut Wychowania Artystycznego, przyjął na studia Anto-
niego Dżułę, a Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie zyskała 
nauczyciela muzyki. Praca na etacie nauczycielskim wyma-
gała odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych i muzycznych. 
To kolejny etap zdobywania wiedzy muzycznej. Znów zaczę-
ła się mozolna praca, wyjazdy na zajęcia, ćwiczenia, egzami-
ny, zaliczenia... Poprzeczka coraz wyżej! Ukończenie tej za-
służonej uczelni, a przede wszystkim wytrwała, systematycz-
na praca nad sobą, umożliwiły realizację kolejnych planów. 

Spośród szkolnych zespołów coraz częściej wyróżniały się 
„Wesołe nutki” ze SP nr 2 w Dynowie. Na wszystkich dynow-
skich imprezach prezentował się ten zespół Antoniego Dżuły 
i zbierał zasłużone pochwały, bo Pan od muzyki zarażał swo-
ją muzyczną pasją coraz to nowych adeptów śpiewu i gry na 
instrumentach m.in.: fletach prostych (obowiązkowo na lek-
cjach śpiewu), gitarze, pianinie, keyboardzie, akordeonie oraz 
innych szkolnych instrumentach muzycznych. 

Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, występy poza Dynowem 
na przeglądach i festiwalach mobilizowały zespół, a równo-
cześnie dopingowały do  systematycznej pracy  (a  tej nigdy 
Tośkowi nie brakowało). 

Szkoła rozbrzmiewała muzyką, uczniowie rozwijając ta-
lenty zasilali inne zespoły artystyczne, a to w szkołach śred-
nich, a to w orkiestrach dętych. Wyraźnie dawał się odczuć 
brak szkoły muzycznej na terenie Dynowa. Wieloletnia praca 
z uzdolnionymi muzycznie dziećmi i młodzieżą pozwoliła jed-
nak „uratować dla muzyki” wiele utalentowanych osobowości. 

Praca z dziećmi - teraz już w charakterze nauczyciela mu-
zyki - to jedno, a gra w kapeli Ostrzewianie w Nozdrzcu - to 
drugie absorbujące zadanie.
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zycznej działalności...
Z gorącymi gratulacjami i życzeniami sukcesów 
na miarę ogromnej pracy – 

Krystyna Dżuła

stroje, instrumenty, reklama i znalezienie odpowiedzialnych 
i pracowitych muzyków. Początki były niezwykle trudne, ale 
przy wytężonej systematycznej pracy przyszły kolejne, zna-
czące, ogólnopolskie sukcesy! Jak napisał w Dynowince twór-
ca zespołu, którego rodowód jest tak ciekawy i wiele mówiący 
jak jego nazwa, w minionym roku Kapeli stuknęło 10 lat! 

Sukces goni sukces, ale za każdym stoi systematyczna, 
uporczywa praca: tworzenie, organizowanie, dbanie o człon-
ków zespołu, który ma już od kilku lat instytucję patronu-
jącą - MOK, może liczyć również na wsparcie władz miasta. 
Zasługuje na to, bo śpiewająco promuje ukochany Dy-
nów, Lwów, Wilno... Współpraca nie tylko z dynowskimi 
autorami tekstów zaowocowała wieloma piosenkami, które 
zapewne staną się szlagierami, szczególnie teraz, po ukaza-
niu się drugiej dawno zapowiadanej płyty. Pierwsza - „Dy-
nowski film”/2008/, a druga - „Z Dynowa do Lwowa”/2014/.

Działalność wszystkich prowadzonych przez Antoniego 
Dżułę zespołów jest opisana własnoręcznie w kronikach, bo-
gato ilustrowana zdjęciami, najczęściej wykonywanymi sa-
modzielnie. Nie ma w nich ostatnich stron  -  to naturalne 
- wszak „CHŁOPIEC Z GITARĄ” nie skończył jeszcze mu-

Karnawał to okres zimowych zabaw od Trzech Kró-
li do Środy Popielcowej. Obecny karnawał zakończy 
się 18 lutego. Artykuł ten będzie poświęcony karnawa-
łowi oraz zabawom z nim związanymi.

Znaczenie słowa karnawał można wyprowadzić dwojako. 
Z łaciny znaczyć może królowanie mięsa /carne, caro -  mię-
so,/ i /valere – obowiązywać, królować/ albo też pożegna-
nie mięsa / od carne – mieso, vale- żegnaj/ niektórzy wywo-
dzą to słowo od /carnavalecaro – żegnaj/.W tym ujęciu ozna-
cza to zabawę, tańce, jedzenie mięsa, które będzie zakazane  
w czasie Wielkiego Postu. Drugie pochodzenie słowa karna-
wał można odnieść do słowa łacińskiego /cirrus novalis/, któ-
re oznacza wóz w kształcie okrętu. Wóz taki prowadził para-
dę w czasach rzymskich bachonalii organizowanych na cześć 
Bachusa, Izydy i Dionizosa.

Na świecie zabawy karnawałowe są bardzo powszechne, 
a najbardziej znane w Rio de Janeiro, Londynie, Wenecji, 
Niemczech i innych miastach. Są to festiwale tańca, przebie-
rańców, muzyki, bali maskowych, pokazów sztucznych ogni.

Tutaj  ograniczę  się do  zwyczajów  i  zabaw związanych 
z naszym Krajem. W Polsce korzeni karnawału należy szu-
kać w czasach średniowiecznych i wcześniejszych, związa-
nych ze zwyczajami ludowymi. W naszej kulturze karnawał 
zwany jest zapustami.

Warto  zaznaczyć,  że w  tym okresie przypadają ważne 
święta katolickie: Trzech Króli, Matki Boskiej Gromnicznej, 
a koniec karnawału to Środa Popielcowa.

Jak wspomniałem zabawy karnawałowe związane były 
z ludowością i tradycją ludową. Organizowano powszechne 
zabawy, we dworach organizowano kuligi. Jedni twierdzą, że 
były to imprezy przygotowane, wcześniej zaplanowane, gdzie 
ustalano plan odwiedzin sąsiadów i sąsiednich dworów, inni 
piszą, że były to imprezy spontaniczne, a sąsiedzi do których 
przyjeżdżali, z otwartymi ramionami przyjmowali gości. Były 
okazje do tańców, picia, jedzenia, zawierania znajomości, od-
wiedzin biesiadników , młodzież nawiązywała kontakty, któ-
re później skutkowały zawieraniem małżeństw, gdyż były to 
okazje do wzajemnego poznania się. Kuligi odbywały się przy 
świetle pochodni, kaganków, dzwonków u sań, muzyce, okrzy-
kach i śpiewie. Oto jak opisuje taki kulig / zwany też szlich-
tadą/ Ludwik Klermont Sekretarz Królowej Marysieńki, któ-

Jak to w karnawale bywało
ry odbył się 20 stycznia 1695 r. w Warszawie:

„Zaproszone na nią znakomite osoby zjechały się do pa-
łacu Daniłowiczów. O godz.3 -ej z południa trębacze dali sy-
gnał i cały imponująco wspaniały orszak wyruszył w następ-
nym porządku: Najprzód jechało 24 Tatarów konno ze służby 
królewicza Jakuba. Za nimi 10 sań czworokonnych, zaprzę-
żonych w szydło, wiozło muzykę, na każdych saniach inną.
Za tą tak różnorodną orkiestrą jechało na ćwierć mili długim 
korowodem 107 sań zaproszonych gości. Na każdych saniach 
jechało po kilka osób obojej płci a około sań młodzież dwor-
ska konno. Trudno było dać któremukolwiek z tych ekwipa-
ży pierwszeństwo, bo wszystkie celowały doborem koni, dro-
gością futer i liberją lokajów. Na końcu były sanki w kształ-
cie pegaza z 8-miu młodzieńcami, którzy rozrzucali wiersze 
ułożone jeż dawniej przez Ustrzyckiego i Chrościńskiego .Za-
mykał te paradę oddział drabantów. Gdzie tylko przybyli, 
zaraz staropolskim zwyczajem gospodarz oddawał im klucz 
do piwnicy, a gospodyni do spiżarni, gdzie każdemu z gości 
wolno było raczyć się przygotowanymi przysmakami podług 
woli. Wszędzie brzmiała huczna kapela, tańczono chwilkę 
i ruszano dalej. Ostatni zajazd był do Wilanowa, gdzie obo-
je królestwo Ichmości byli równie po staropolsku gościnni. 
Częstowano nie tylko gości, ale i służbę ich do późnej nocy, 
wśród której potem cały orszak przy świetle 800 pochodni 
powrócił do miasta”.

Skromniej bawiła się  ludność wiejska – chłopi.  Ich za-
bawy ograniczały się do spotkań w domach czy karczmach, 
w swoim środowisku. Były to zabawy skromniejsze choćby ze 
względu biedy, jaka panowała na wsi. Oto opisy zabaw wiej-
skich według Władysława St. Reymonta z „Chłopów”. Opis 
zabawy z końca XIX wieku:

„We Trzy Króle, które jakoś tego roku wypadały w ponie-
działek, jeszcze przed skończeniem nieszporów, bo słychać 
było grania i przyśpiewy w kościele, a już naród z wolna cią-
gnął do karczmy, że to pierwszy raz po adwencie i Godach 
miała być muzyka… Zima była sroga, mało ktoren miał jaki 
taki grosz zapaśny, niejednemu już i ziemniaki się kończy-
ły, bida była w chałupie, a głód już zębce szczerzył za wę-
głem do zwiesny daleko, a wspomożenia znikąd, to i nie dzi-
wota, że ciężki frasunek padł  na dusze. Dopiero po nieszpo-
rach do karczmy prosto przyjdą. A w karczmie kłębiła się 
już niezgorsza gęstwa.. W jednym kącie ode drogi, na kło-
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dach od kapusty, siedziały muzykanty pobrzękujący niekie-
dy, jakby od niechcenia, bo się jeszcze tany nie rozpoczęły na 
dobre, tyla co tam jakaś niecierpliwsza para się pokręciła. 
Jeno przy szynkwasie był większy ruch…tylko jedna Jagu-
styna chodziła od kupy do kupy, podjudzała, żarty stroiła, 
nowiny w uszy ludziom kładła, pilnie jednak bacząc, gdzie 
już pobrzękują flachy a kieliszek kołem chodzi. I tak powoli, 
z wolna niepostrzeżenie wciągał się naród do zabawy, bo co-
raz większy gwar napełniał izbę i coraz częściej podzwania-
ły kieliszki,  i coraz gęściej się robiło, że już drzwi się pra-
wie nie zamykały, tak szli i szli  aż muzykanci, uczęstowani, 
urżnęli rzęsistego mazura i w pierwszą parę puścił się So-
cha z Małgośką , a za nimi zaś, kto ino miał ochotę…Nie-
którzy zmawiali się po kątach dzieuchami, wesołe rozmowy 
wiedli… W karczmie zaś zabawa już szła rzetelna, muzyka 
rżnęła co sił i tany szły za tanami, pito już we wszystkich 
kątach, gdzieniegdzie już przychodziło do sporów, a wszędy 
gadano tak głośno, że wrzawa przepełniała izbę, a tupoty ta-
neczników rozlegały się kieby bicie cepów… Ze łbów poczyna-
ło kurzyć, gorącość rozbierała, uciecha rosła, to i młodzi hu-
lali z całej mocy, a starsi zasię zalegali stoły, stowarzyszali 
się, gdzie ino mogli i gdzie kto ustojała, bo tanecznicy rozbi-
jali i coraz większym kołem zataczali, a każden w głos ga-
dał, przepijał, z drugim się cieszył, swojego dowodził, świę-
ta używał… Z pięćdziesiąt par mieniło się w tym kole wiel-
gachnym, taczającym się od ściany do ściany, rozśpiewa-
nym, pijanym uciechą i taką mocą, że flachy się przewraca-
ły, lampy gasły, noc ich obejmowała i rozdrgany mrok, bo 
ino te głownie w kominie rozżarzane wichurą pędu, sypały 
iskrami i buchały krwawym płomieniem, w którym ledwie 
majaczył zabity kłąb ludzki, wijący się dokoła taką gęstwą, 
że ani okiem  uchwycił nie rozpoznał, gdzie chłop, gdzie ko-
bieta  !Kapoty wiewały górą  kej te skrzydła białe, wełnia-
ki, wstążki, zapaski, rozpalone twarze, jarzące oczy, tupoty 
zapamiętałe, śpiewki, pokrzyki, wszystko się wraz mieszało, 
kręciło w kółko kieby jedno wrzeciono, od którego bił ogrom-
ny wrzask i leciał przez wywarte do sieni drzwi w ośnieżoną 
mroźną, zimową noc… Tak przeszło dni parę aż do ostatnie-
go, zapustnego wtorku”.

Zacytuję opis zabaw karnawałowych z  „Pamiętnika Kon-
gi z Trzecieskich Moysowej (mojej ciotecznej Babci) tom II 
lata 1907 – 1919, opublikowanego w Internecie przez Panią 
Marychnę Baraniecką Witkowską. Pamiętnik dotyczy osób 
związanych z Dynowem:

„Był okres karnawału i co dzień kioski miejskie były ob-
lepiane afiszami donoszącymi o balach publicznych jak „Bal 
medyków”, „Bal Dubiańczyków” i inne… Był karnawał i Ma-
ryna zaprosiła mnie i Józię na balkon sali balowej, abyśmy 
zobaczyły prawdziwy bal namiestnikowski. Patrzyłyśmy 
z balkonu na zbierające się w ogromnej  sali świetne towa-
rzystwo: panów w wytwornych frakach lub mundurach ga-
lowych, panie i panienki w ślicznych, do ziemi spływających 
tualetach balowych z jedwabi i koronek. Miedzy pannami 
było kilka naszych krewnych i znajomych jak: Mysia Cham-
cowa, bratanica babci Ludwiki Chamcowej, która na kar-
nawał przyjechała ze Stepaniec na Ukrainie, Marynia Mi-
lewska późniejsza Tyszkiewiczowa, Anielka Kraińska, córka 
Władysława z Jabłonki i jej brat Antoni. Muzyka wojskowa 
rozpoczęła bal walcem wiedeńskim, a taniec zaczął Stefan 
Skrzyński, syn Sewerynów Skrzyńskich z Norzca, sąsiadów 
Dynowa, z panną Bobrownicką, swoją kuzynką. Po kilkuna-
stu minutach cała sala wirowała pod takt zawsze czarujące-
go walca”. Dalej są opisy, w jaki sposób  organizowane były 
bale. Opis ten  dotyczy balu we Lwowie.

W miastach organizowano zabawy publiczne dla wszyst-
kich mieszkańców,  bale  przebierańców,  imprezy na  świe-
żym powietrzu, lodowiska. Szczególnie w okresie międzywo-
jennym organizowano bale w kawiarniach i restauracjach, 
w miastach z garnizonami wojskowymi organizowane były 
bale oficerskie, czy resortowe dla poszczególnych grup zawo-

dowych np. Bale w Magistratach, Prawników i inne.
W czasach PRL można zobaczyć na archiwalnych filmach 

i kronikach bale z udziałem Prezydenta Bieruta, I sekreta-
rzy PZPR Gomułki czy Gierka. Wtedy też uważano , że kar-
nawał  zaczyna się po balu Sylwestrowym. Dla zwykłych ro-
botników fabryk organizowano bale zakładowe. Dla dzieci 
były organizowane choinki z dziadkiem Mrozem – a nie św. 
Mikołajem, którego chciano wymazać z kalendarza i trady-
cji. Na tych balach i  zabawach dzieci często się przybierały 
w postacie z bajek i legend.

We współczesnych czasach nadal organizowane są bale 
i zabawy karnawałowe, niektóre o długiej tradycji np. Bal 
sportowca. Na wsiach zabawy organizują nadal OSP i KGW. 
W wielu  „nowych dworach,  ostojach,  zajazdach,  zamkach, 
karczmach” organizowane są bale. W szkołach i przedszko-
lach organizowane nadal są popularne zabawy, a dla matu-
rzystów studniówki. Również w Dynowie były organizowa-
ne bale – oto cytat:

”Ostatni tydzień karnawału do wtorku zapustnego okre-
ślano terminem zapustów. Czas ten spędzano na hucznych 
zabawach, które dochodziły do skutku w zapustny wtorek”. 
Z badań socjologicznych wynika , że większość mieszkańców 
Polski nie weźmie udziału w żadnym balu czy też zabawie 
karnawałowej. Chyba to wynika z sytuacji materialnej na-
szego społeczeństwa / bieda, niedostatek i wciąż odczuwanego 
kryzysu ekonomicznego/, obejmującego część społeczeństwa.

  Ostanie trzy dni karnawału to Mięsopusty lub Ostat-
ki. To okres  szczególnych biesiad, tańców wesołości i pijatyk. 
Jest to okres pożegnania mięsa przed Wielkim Postem. Moż-
na się było bawić do 24 godziny w nocy we wtorek przed Śro-
dą Popielcową. Tak opisuje ten obyczaj Władysław St. Rey-
mont w „Chłopach”:

„Że zaś ostanie były półświątkiem, więc już od samego 
rana niemały ruch uczynił się po chałupach, bo przygarnia-
no nieco izby, a z każdego prawie domu ktosik pojechał do 
miasteczka za różnościami, głównie zaś po mięso albo choć-
by po ten kawałek kiełbasy lub sperki, jeno biedota musiała 
się kontentować śledziem, wziętym na bórg u Żyda, a i ziem-
niakami z solą.

U bogaczy to już od samego południa smażono pączki, że 
mimo pluchy po całej wsi rozwłóczył się zapach przypalone-
go szmalcu, prażonych mięsiw i jensze, barzej jeszcze jątrzą-
ce ślinę smaki. Niedźwiedniki włóczyły się znowu od chału-
py do chałupy ze swoimi cudakami, że wciąż a coraz w in-
nej stronie buchały wrzaskliwe głosy chłopaków.

Wieczorem zaś po kolacji zrobili muzykę w karczmie, na 
którą, kto żyw ruchał nogami, pospieszał, nie bacząc na deszcz 
ze śniegiem, jaki zaraz od zmierzchu padał. Zabawiano się 
ze wszystkiego serca, ile że to ostatni raz przed Wielkim Po-
stem…Hulano ochotnie jak mało kiedy i do późna, do tela, 
póki dzwon na kościele nie uderzył na znak ,że to już północ 
i zapustom koniec; wnet zamilkły muzyckie głosy, zaprzesta-
no tańców, dopito spiesznie flach i kieliszków, i naród się ci-
cho rozchodził.”

Niektóre  zwyczaje  zostały w naszej  kulturze do  chwi-
li obecnej, jak Tłusty Czwartek, zapusty, ostatki. Starajmy 
się w  miarę możliwości świętować i podtrzymywać  wielo-
wiekowe tradycje.

Edward Rozmus

Wykorzystano:
1.  Encyklopedia popularna ; PWN Warszawa 1982,
2.  Gazeta Sołecka Nr 1/2014,
3.  Z. Gloger; Encyklopedia Staropolska  Ilustrowana; Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1985,
4.  Władysław St. Rejmont; Chłopi. Wydawnictwo GREG, Kra-

ków,
5.  Dynów. Studia z dziejów miasta; Dynów 1995 r.
6.  Strona  Internetowa Pani Marychny Baranieckiej Witkow-

skiej http://www.marychna.witkowscy.net,
7.  Internet.
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Kolejny Konkurs Kolęd i Pastorałek, który cieszy się coraz większym i szer-
szym zainteresowaniem, odbył się 17 stycznia 2015 roku, w gościnnej, jeszcze 
świątecznej, auli LO Dynów.

Komisja Artystyczna w bardzo profesjonalnym składzie: Jerzy Kołodziej  - 
Przewodniczący, Bogusława Dulska, Krystyna Dżuła, Aneta Pepaś i Daniel Ma-
ziarz - członkowie Komisji po wysłuchaniu 13 zespołów i 12 solistów przyznała 
następujące nagrody:

W kategorii - szkoły średnie:
Zespoły wokalno-instrumentalne
I miejsce (złota bombka i nagroda) - chór WIERCHOWYŃCY z Zespołu 

Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych; opiekun zespołu: Marta Grzy-
bowska

II miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna) - Zespół Wokalno-Instru-
mentalny Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie; opiekunowie Zespołu: 
Elżbieta Klaczak-Łach, Ewa Hadam i Tomasz Tereszak

XVIII Dynowski Młodzieżowy 
Konkurs Kolęd i Pastorałek

III miejsce (brązowa bombka i na-
groda) - Zespół „TARNINA” z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Tarnowcu; opie-
kun: Marta Kapała

III miejsce (brązowa  bombka 
i nagroda pieniężna) - Zespół „FLY” 
z ZSL z Ustrzyk Dolnych; opiekun: 
Marta Grzybowska

Soliści:
I miejsce ( złota bombka i nagro-

da pieniężna) - Bogusława Oryszak 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie; opiekun: Joanna Ka-
taniak- Płodzień

II miejsce (srebrna bombka i na-
groda  pieniężna)  - Magdalena Nie-
miec z Zespołu Szkół Gospodar-
czych im. M. Spytka-Ligęzy w Rze-
szowie;  opiekun: Agnieszka Po-
lak-Wałecka

III miejsce (brązowa bombka i na-
groda pieniężna)  - Natalia Winnicka 
z Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzy-
kach Dolnych;  opiekun: Marta Grzy-
bowska

III miejsce (brązowa bombka i na-
groda  pieniężna)  - Karolina Szpak 
z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie; opiekun: Anna Mol

W kategorii gimnazja:
Zespoły wokalno-instrumentalne
I miejsce (złota bombka i nagroda 

pieniężna) - Zespół instrumentalno-
wokalny z Zespołu Szkół nr 1 w Ba-
chórzu; opiekun: Arkadiusz Banaś

II miejsce (srebrna bombka i na-
groda pieniężna) - Zespół instrumen-
talno-wokalny z Zespołu Szkół nr 
4 w Pawłokomie; opiekun: Tomasz 
Tereszak

II miejsce (srebrna bombka i na-
groda pieniężna) - Zespół instrumen-
talno-wokalny z Gimnazjum Pu-
blicznego im. Anny Jenke w Bła-
żowej; opiekun Andrzej Szul

III miejsce (brązowa bombka i na-
groda pieniężna) - Zespół instrumen-
talno – wokalny INTERWAŁ z Ze-
społu Szkół nr 5 w Dylągowej; opie-
kun: Arkadiusz Banaś

Soliści:
I miejsce  (złota bombka  i nagro-

da pieniężna) - Aleksandra Stawarz 
z Klubu 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich w Rzeszowie; opiekun: 
Ewa Jaworska-Pawełek

II miejsce (srebrna bombka i na-
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groda pieniężna) - Joanna Kuźniarska z Zespołu Szkół 
w Dynowie; opiekun: Jakub Trybalski

II miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna) - Ju-
lia Kudła z Gimnazjum nr 2 w Wesołej; opiekun: Mo-
nika Sobkowicz

III miejsce (brązowa bombka i nagroda pieniężna) - Pa-
trycja Winiarska z Gimnazjum nr 2 w Wesołej; opie-
kun: Monika Sobkowicz

III miejsce (brązowa bombka i nagroda pieniężna) Wik-
tor Kędzierski z Zespołu Szkól w Łubnie

Wykonawcą bombek nagrody konkursu był pan Grze-
gorz Hardulak,  a  szczęśliwe  sakiewki uszyła pani Stani-
sława Karnas.

Została także wręczona nagroda publiczności - wspania-
ły pluszak - wygrany największą ilością głosów przez zespół 
wokalno-instrumentalny LO Dynów. Laureatkom konkur-
su wręczono dodatkowo biżuterię i kosmetyki, a pozostałym kalendarze i książ-
kę. Wszyscy smakowali pyszne bułeczki, ciastka, różne słodkości i napoje ufun-
dowane przez Sponsorów, którym uczestnicy i organizatorzy Konkursu bardzo 
dziękują (lista wszystkich sponsorów poniżej).

Organizatorami konkursu byli: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, To-
warzystwo Przyjaciół Dynowa i Liceum Ogólnokształcące w Dynowie. Konkurs 
prowadzili profesjonalnie uczniowie LO w Dynowie - Anna Tworzydło i Domi-
nik Bachurski.

W przerwie konkursu koncertowała  Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogó-
rzanie” MOK w Dynowie, prowadzona przez pana Andrzeja Sowę, a wspania-
ła dynowska publiczność, jak przystało na „jedną śpiewającą rodzinę” – kolę-
dowała głośno i pięknie.

Sponsorzy XVIII Dynowskiego Młodzieżowego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek

Nagrody pieniężne:
1.  MOK w Dynowie – 600 zł
2.  Wójt Gminy Dynów – 500 zł
3.  Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie – 200 zł
4.  Bank Spółdzielczy w Dynowie – 200 zł
5.  P. Michał Ostafiński – 300 zł
6.  Pani Anna Kowalska – 100 zł
7.  Towarzystwo Przyjaciół Dynowa – 100 zł
8.  Pan Janusz Jarosz – 100 zł
9.  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 50 zł

Organizatorzy
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Nagrody rzeczowe:
1.  Gminna Spółdzielnia „SCH” – pieczywo dla uczestników
2.  Piekarnia  pani Elżbiety Domin –  ciastka dla uczest-

ników
3.  Pani Ewa Bielec – firma BEWA – słodkości różne
4.  Pani Alicja Drelinkiewicz  - sklep ALEKSIS – biżute-

ria i galanteria
5.  Pani Maria Pończocha kiosk TO i OWO – kosmetyki

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest od wie-
lu lat organizatorem Ogólnopolskich  Spotkań Cymba-
listów, które są formą konkursu. W spotkaniach tych 
uczestniczyli przed laty/i byli nagradzani/ znani cym-
baliści Dynowa i okolic Antoni Kleczyński, Józef Mu-
ras czy Andrzej i Kamil Krasnopolscy. W poczet cym-
balistów Podkarpacia i Polski wpisał się w grudniu 
2014 roku Pan Ryszard Wandas, zajmując w Rze-
szowie III miejsce. P. Ryszard jest instrumentalistą 
kapeli „Dynowianie”, z którą koncertuje od kilku lat, 
a mieszka w Dynowie przy ul. Bartkówka. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces instrumentalisty ludowego z Dynowa 
na XXXIII Ogólnopolskich Spotkaniach Cymbalistów 

W RzeSzOWIe

6.  Państwo Maria i Roman Nowakowie – owoce i słodkości
7.  Radny Powiatowy,  Pan Aleksander  Stochmal  –  ka-

lendarze
8.  T.G. „Sokół” – album o dynowskim teatrze
9.  Apteka przy ul Mickiewicza w Dynowie – pluszak/na-

groda publiczności/
10. Cukiernia PAULA, Pani Elżbieta Piskorek – słodkości
11. Pan Robert Marszałek, sklep „Zielony Koszyk” – napoje
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Wydaje się,  że mógł minąć zaledwie miesiąc od dnia 
kiedy na łamach Dynowinki można było przeczytać rela-
cję z zabawy karnawałowej w 2014r. Słuchaczy Uniwersy-
tetu Złotej Jesieni w Dynowie, a tu już przyszło mi opisy-
wać kolejny Karnawał A.D.2015. Wieść gminna, a nawet 
powiatowa głosić rozpoczęła, że warto udać się do Błażowej 
i obejrzeć wspaniałą Szopkę w tamtejszym kościele para-
fialnym. Ponieważ władze naszej uczelni wszędzie znajo-
mych mają, nie było dla nas zaskoczeniem, gdy otrzyma-
liśmy zaproszenie od grupy serdecznych Błażowian nale-
żących do Koła Emerytów kierowanego przez wspaniałą, 
pod każdym względem, Panią Prezes, na spotkanie. Dnia 
22.01.2015 wyruszyliśmy  poprzez  góry  i  pagórki w  kie-
runku sąsiedniej gminy. Kościół przywitał nas charakte-
rystycznym skrzypieniem drzwi i ciszą dnia codziennego. 
W czasie gdy podążaliśmy w kierunku bocznej nawy, miej-
sca umiejscowienia szopki, ogarniały nas uczucia podeks-
cytowania znane z dzieciństwa, gdy blask choinek i tajem-
nica Bożego Narodzenia napełniała nasze serca. A kiedy 
ujrzeliśmy ten majstersztyk pracy rękodzielniczej, wiado-
mym było, że opiekun i konstruktor szopki błażowskiej lubi 
to, co robi. Oglądając historię jednego dnia z życia podkar-
packiej wioski, staliśmy zauroczeni wielością postaci, scen 

rodzajowych i przeniesieni do czasów, w których większość 
ze studentów dziećmi było. A przecież czas dzieciństwa to 
z pewnością najlepszy dla każdego czas. Patrzyliśmy na 
rolników i rzemieślników, którzy zachowywali się według 
powiedzenia „módl się i pracuj”. Kiedy „zapadła noc” i wio-
ska pogrążyła się w ciemnościach, a jedynym światłem było 
ognisko palone przez pasących swe owce pasterzy, usłysze-
liśmy płacz nowonarodzonego Jezusa i śpiew jego mamy. 
Byliśmy też pod wrażeniem świątecznego wystroju kościo-
ła. Wykorzystując jeden kolor światełek stworzono deko-
rację zarówno elegancką, jak i bez zbytniego przepychu. 

Po uczcie duchowej oczekiwano na nas z ucztą w do-
słownym tego słowa znaczeniu. W gronie przemiłych go-
spodarzy, przy smacznym jedzeniu czas mijał szybko, na-
wiązywano nowe znajomości, a kolędowaniu nie było koń-
ca. Kolędy, pastorałki miłe dla serca, bliskie polskiej du-
szy, takie nasze i to nie ważne czy te nostalgiczne, czy na 
wesołą nutę niosły się daleko. Dziękujemy za serdeczną 
gościnność i czekamy teraz u nas, w Dynowie na rewizytę. 

  Nie był  to koniec  spotkań świąteczno-noworocz-
nych. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 25 stycznia 

KARnAWAłU CzAS
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Koncert Noworoczny, który odbył się w gościnnych progach Liceum Ogólnokształ-
cącego w Dynowie. Obok orkiestry dętej, zespołu tanecznego, kapeli ludowej, rów-
nież i nasz Uniwersytet został zaproszony  do wystawienia przedstawienia ukazu-
jącego jarmarki w dawnym Dynowie. Szczegółowo o tym spektaklu napisano gru-
dniowym numerze Dynowinki. Zostaliśmy przyjęci przez publiczność życzliwie, 

a rozlegające się śmiechy i wspólny 
śpiew z widzami przekonały nas, że 
nawiązaliśmy porozumienie  z wi-
downią.  Patrząc  na  scenę można 
było  zobaczyć  początki  sprzedaży 
bezpośredniej i reklamy wraz z po-
mysłowymi  sloganami. Ówczesne 
sprzedające nie miały pojęcia, że są 
prekursorkami głównych i podsta-
wowych zasad współczesnego mar-
ketingu. Kalorie utracone podczas 
występu zostały uzupełnione pod-
czas  kolacji,  na  którą  zostaliśmy 
przez organizatorów zaproszeni.

Po  przedstawieniu  usłysza-
łam  słowa komentujące nasz wy-
stęp: „że im się tak jeszcze chce”. 
Brzmiały w nich nuty lekkiego zdu-
mienia, podziwu a nawet zazdrości. 
Więc  powiadam  -  „nam  się  chce” 
i zapraszamy wszystkich chętnych 
do współpracy.

Krystyna Wasylowska
fot. Antoni Iwański 

i Daniel Gąsecki
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Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym pw. Świętego Waw-
rzyńca 17 stycznia 2015 roku.

Mądre, piękne, smutne, ale pełne nadziei i szczerej dziecięcej radości kolędy, 
te pieśni na Boże Narodzenie tak ukochane przez Polaków. 

Na muzyczne opowieści kolędami o Świętach zaprosiła parafian – tradycyj-
nie już w stycznia do kościoła - Dynowska Orkiestra Dęta pod batutą P. Tade-
usza Podulki i inni śpiewający dynowscy artyści. Z orkiestrą wystąpiły solist-
ki: Samuela Łach, Wioletta Potoczna i Grażyna Malawska, zachwyciła swoim 
śpiewem wokalistka Dorota Sówka – Szmigiel, zaprezentowali się także młodzi 
śpiewający aktorzy T.G. „Sokół” w Dynowie Jakub Hyjek i Laura Kilon. Piękne 

Kolędowe i karnawałowe koncerty
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie

pastorałki zagrała i wyśpiewała Mło-
dzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie” 
działająca przy MOK w Dynowie pod 
kierownictwem P. Tadeusza Podulki. 
Koncert jak przystało na miejsce i wy-
konawców na odpowiednim poziomie.

Muzyką tańcem i śpiewem naj-
lepsze noworoczne życzenia dla 
mieszkańców Dynowa

W niedzielny wieczór  25  styczni 
w sali gimnastycznej LO w Dynowie, 
w studniówkowo-karnawałowej sceno-
grafii, odbył się Koncert Noworoczny 
zorganizowany przez MOK w Dynowie. 

W pierwszej części koncertu wystą-
pili: uczniowie - tancerze dynowskiego 
gimnazjum w pięknych strojach i pięk-
nym układzie poloneza, który  z mło-
dzieżą przygotowały P. Lucyna Wandas 
i Beata Piejko,  znów  zachwyciła wo-
kalistka Dorota Sówka-Szmigiel, kon-
certowała Młodzieżowa Kapela Ludo-
wa „Pogórzanie: a „Na Dynowski Jar-
mark” zaprosiła wspaniała grupa arty-
styczna Uniwersytetu Złotego Wieku 
T.G.”Sokół” w Dynowie, która przygo-
towała spektakl pod w/w tytułem w re-
żyserii P. Krystyny Dżuły.

W drugiej  część  tego noworoczne-
go, artystycznego spotkania królowa-
ły utwory wielkich kompozytorów mię-
dzy innymi Straussa i Szostakowicza 
w wykonaniu Dynowskiej Orkiestry 
Dętej z którą kolędowały także solist-
ki Małgosia Wróbel i Grażyna Malaw-
ska. Specjalnym gościem koncertu był 
zespół taneczny „Cantabile” Brzozow-
skiego Domu Kultury w Brzozowie. 
Zatańczyli między  innymi  solista  ze-
społu - Marcin Dudycz , finalista pro-
gramu TVN „Mam Talent”, dwie uro-
cze małe tancerki Oliwia i Emilka oraz 
piękne dziewczyny, które zaprezento-
wały walca, walczyły z bykiem, ema-
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nowały wdziękiem burleski a na koniec przy utworze 
Offenbacha zatańczyły Kankana. Była to przysłowiowa 
wisienka na karnawałowym torcie. Gromkie brawa wi-
downi dla wszystkich wykonawców świadczą o tym, że kon-
cert się bardzo podobał.

Dużym - bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla widzów 
jednego jak i drugiego koncertu był występ Młodzieżowej 
Kapeli Ludowej „Pogórzanie,” działającej przy MOK w Dy-
nowie dopiero drugi rok. Pełne werwy, zacięcia i nuty „od 
Piątkowej” pastorałki i melodie ludowe, ich bardzo dobre in-
strumentalne wykonanie, donośny  śpiew zachwycił wszyst-
kich. Gratulacje dla młodych artystów i przede wszystkim 
dla prowadzącego kapelę. P. Andrzeja Sowy. 

Organizatorzy styczniowych koncertów, czyli MOK w Dy-
nowie,  dziękują  pięknie wszystkim   występującym arty-
stom, wspaniałej publiczności i życzą wszystkim Dobrego 
Nowego Roku.

Organizatorzy
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Rozmowę przeprowadziła red. 
Barbara Gładysz

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

Pamiętam,  jak  przyjechaliśmy na 
taką wioskę. To było w nocy, do Biało-
rusina czy Ukraińca, trudno mi powie-
dzieć, kto to był. W każdym razie to było 
koło Kijowa. Jak ci ludzie nas tam przy-
jęli… Gotowali w takim piecu jak chle-
bowy. Garnki były z odlewu,   stożko-
we. Do wkładania  tych garnków były 
widły. Jak gotowali, musiały być peł-
ne, bo  jakby nie były pełne, to by po-
pękały. Nie mieli lamp, koło pieca było 
coś takie wymurowane i świecili łuczy-
wem, smolakami z korzeni sosny. Świa-
tła nie mieli. Na tych terenach nie zna-
li butów, tylko mieli robione łapcie, coś 
podobnego  jak nasze dawne kosze do 
siania z łyk z łozy… obdzierali skórkę, 
dwa kije i robili tak jak czółenko. Górą 
ściągane były powrozami, którymi owi-
jali nogi tak po kolana. Jak szedł gdzieś 
dalej, a mróz był, to polewali po wierz-
chu wodą, żeby mu to zamarzło, żeby 
zimno nie dochodziło. Śmiesznie to wy-
glądało. Odzież zgrzebna i kożuchy. Ale 
ludzie byli bardzo dobrzy, przyjmowali 
nas z otwartymi rękami. 

Po  tej  nocy  wyruszyliśmy  dalej 
wzdłuż  granicy  dzisiejszej  Ukrainy 
i Białorusi,  ale  już  z mniejszą  szyb-
kością, zajeżdżaliśmy na różne wioski 
i tak trwała ta wędrówka. Pamiętam, 
pewnej nocy wjechaliśmy do jakiejś wio-
ski, na podwórze. Szybko zawołali nas 
do domu. Zrobili ciepły posiłek i poło-
żyli nas dzieci obok siebie na piecu pod 
kożuchem, żeby nas ogrzać. Rano poje-
chaliśmy dalej. I tak dojechaliśmy pod 
Kijów,  tam zatrzymaliśmy  się dłużej. 
Zaczęła się robić wiosna, rosyjskie woj-
sko zablokowało drogę swoimi tabora-
mi, samochodami i czołgami. Wtedy na-
stał pobór do wojska. Partyzantka pol-
ska tworzyła Wojsko Polskie. Tatę wzię-
li na wojnę, wzięli do Kijowa, przemun-
durowali  i na  front. A my zostaliśmy 
sami z mamą. 

Jak wyjechaliśmy na wschód od Ki-
jowa, wtedy nastąpiła wielka walka po-
między wojskiem  rosyjskim a Niem-
cami. W międzyczasie  nastał  pobór 
do wojska  rosyjskiego. Zajechało woj-
sko  na wieś,  pozabierali wszystkich 
chłopów  od  szesnastu  lat  do  sześć-
dziesięciu i gonili ich drogą jak bydło. 
Z boku szli sołdaty i jak ktoś uciekał, 
to strzelali. A z tyłu szła procesja bab 
z  takim huczeniem:  „Baciu mój,  ba-
ciu, koły tebezobaczu? Czysty ni miał,  

co isły czy co robyły. Kto 
mi  bude  orały,  kto mi 
bude  sijały?”  i  tak  hu-
czały bez końca. Zawsze, 
jak front uciekał, to my 
przed  frontem,  a  jak 
front się cofał, to my się 
wycofywaliśmy. 

Jak już odjechaliśmy 
daleko, nastał wielki bój, 
trzy dni i trzy noce, zie-
mia trzęsła się i gotowa-
ła. W nocy samoloty nie-
mieckie  puszczały  ra-
kiety w powietrzu stoją-
ce  i oświetlały ziemię. Bombardowały 
i strzelały po taborach rosyjskich. Na-
tomiast Rosjanie strzelali, żeby te rakie-
ty strącić. Tak było w nocy; jak w dzień 
się widać. 

Po  trzech dniach  front  się  przeła-
mał, powoli nastał odwrót Niemców. Po 
tych wszystkich bojach można sobie wy-
obrazić, jak wyglądał ten teren. Strasz-
ny widok, samochody, działa, wozy, róż-
ny sprzęt bojowy, a w szczególności tru-
py ludzi, wojskowych i cywili. Rannych 
przewozili do szpitala polowego sowiec-
kiego. Trupy wywożono i chowano we 
wspólnych mogiłach. Niemieckie  tru-
py leżały gdziekolwiek, rozkładały się 
i śmierdziały, niemożliwy smród. 

Wtedy nastała straszna choroba, ty-
fus brzuszny. Woda była zatruta. Lu-
dzie zaczęli chorować i umierać. Nasza 
rodzina nie chorowała. Ale skończyły się 
zapasy żywności i nastał głód. 

Po przejściu frontu nie zostało nic 
do  jedzenia… domy puste,  porozbija-
ne. Powstał brud, nie było mydła i żad-
nych środków piorących. Namnożyły się 
wszy tak, że palcami się łapało po ciele. 
Odzież prało się w popiele drzewnym, 
czyli  ługu. W dodatku powstała zara-
za świerzbu, ciało swędziało niemożli-
wie, przy drapaniu powstawały niego-
jące się rany. 

I tak powoli wracaliśmy. Jak front 
się wycofał, to myśmy dalej jechali, bo 
jakbyśmy zostali, to te bandy by nas po-
zabijały. Jeszcze po lasach dalej zostały 
i dalej działały na tych terenach. Raz je-
chaliśmy już dość długo, przyjechaliśmy 
na taką wioskę, stanęliśmy na skraju. 

Pójdziemy z siostrą szukać jedzenia, 
bo trzy dni nic nie jedliśmy. Pójdziemy 
szukać, może coś znajdziemy w tych do-
mach rozburzonych. Chodziliśmy dość 
długo, ale widzieliśmy nasze wozy, dale-
ko nie odchodziliśmy. Znaleźliśmy parę 
ziemniaczków. Uszliśmy kawałek, ale ja 
już ustałem, usiadłem na rowie, rozpła-
kałem się. Gdzieś tam z tych ruin wy-
szła młoda kobieta, Białorusinka pew-

no, bo to już było na Bia-
łorusi i pyta: „Czemu ty, 
chłopcze,  płaczesz?”  Ja 
mówię;  „Bom  głodny”. 
Pogłas-kała mnie po gło-
wie, to do dziś dnia czuję 
tę rękę. I mówi „Prynie-
su wam chliba”. Poszła 
gdzieś tam i przyniosła 
za chwilę kromkę chle-
ba, zjedliśmy z siostrą. 
I  stopniowo powoli  do-
pchaliśmy  się  do  tych 
wozów.  Bo  już  kroku 
nie zrobiłem, taki byłem 

głodny, wycieńczony. 
Jak przyjechaliśmy już bliżej, przy-

jechali  sołdaty  konie  zabrać,  oddział 
sowiecki stał niedaleko pod lasem. Za-
brali te konie, ale mama poszła prosić 
i mówi, że mąż poszedł na wojnę, a ona 
z dziećmi i nie będzie miała, jak wrócić 
do domu. Oddał te konie, ale ona musia-
ła je przygnać na jakichś sznurkach. Le-
dwie przygnała, przyjechała znów, osio-
dłali jednego konia, jeden koń był mło-
dy, a drugi starszy, to były dobre konie. 
Osiodłali naszego młodego konia, a ten 
koń nigdy na sobie siodła nie miał. Nie 
chciał się dać osiodłać, dwóch ich było. 
Osiodłał, siadł na konia, a on skoczył 
w tył, wywrócił się na ten płot i zadusił-
by tego sołdata. Ten się poderwał, wy-
ciągnął pistolet, a ten drugi mówi: „Zo-
staw, zostaw!” Pojechali dalej na swo-
ich koniach. 

Front podchodził do przodu, a my 
wracaliśmy. Robiła  się wiosna,  śnieg 
stajał, ale nic nie zostawało po tym fron-
cie, nie było, co jeść. Nieraz, jak przy-
jechaliśmy końmi na wioskę, to konie 
strzechy  obgryzały.  Zajechaliśmy  raz 
w nocy na  taką polską wieś, wszyscy 
Polacy byli wymordowani. Domy  sta-
ły  puste,  pootwierane. Weszliśmy do 
jednego  rozpaliliśmy  ogień.  Żeby  coś 
ukuchrzyć, trzeba było wody, po ciem-
ku znaleźli studnię. Kobiety zaczęły się 
kręcić koło kuchni. 

Przyszedł Białorusin i mówi: „Żeby-
ście z tej studni wody nie brali. Chodź-
cie do mnie”. Pytają się, dlaczego. „Bo 
w tym domu była wymordowana cała 
rodzina,  siedem  osób,  powieszani  na 
płotach, a potem wrzuceni do tej stud-
ni. A myśmy tych Polaków powyciąga-
li, pochowali w ogródku”. Pytaliśmy się, 
co  to byli  za  ludzie. Mówił,  że Polacy 
wyrżnięci przez Ukraińców. Rano, jak 
dzień się zrobił, patrzymy stoi w ogród-
ku siedem krzyżyków brzozowych. Ban-
dy podeszły z południa od miejscowości 
Sarny. W ten dzień wyjechaliśmy dalej, 
bo nie wiadomo, jaki los by nas spotkał. 
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Dojechaliśmy do wioski białoruskiej, 
ale  też była prawie pusta, domy były 
zniszczone przez front, ludzi było mało, 
żywności wcale nie było. Staliśmy parę 
dni, bo front stanął w miejscu. Wojsko 
ruskie wycofało się tak, że kuchnia woj-
skowa wróciła do tej wioski, to czasem 
podeszliśmy ze szczerupką… coś nam 
tam rzucili do jedzenia. 

Po pewnym czasie  front  ruszył do 
przodu i my też ruszyliśmy. Przyjechali-
śmy do miejscowości Horomecko, która 
nie była zniszczona przez front, miesz-
kali tam Polacy i Białorusini. Zgroma-
dziło się tam bardzo dużo ludzi tak, że 
nie mieścili się w domach, ale nie było 
zagrożenia od band ukraińskich, tylko 
od samolotów niemieckich, które  cały 
czas latały nad nami, czasami strzelały 
z broni maszynowej po naszych wozach. 

Dużo  ludzi  było  rannych  i  nieży-
wych, ale do tej biedy ludzie się przy-
zwyczaili… Kto miał przeżyć, to prze-
żył. Tam, jak tyfus zapanował, to strasz-
ne rzeczy się działy. Ile tam ludzi wy-
marło... a nasza trójka  jakoś szczęśli-
wie  przeżyła.  Sąsiedzi  obok,  cała  ro-
dzina wymarła na tyfus w Horomecku. 

Czas szybko leciał, a do domu było 
jeszcze daleko. Zrobiło się ciepło. Wtedy 
nie szukało się domów, przeważnie sta-
wało się nad wodą jak Cyganie, żeby ko-
nie miały blisko. Czasami padał deszcz, 
wszystko zamakało na wozie. Poduszki 
były już prawie nie do użytku. Nie było 
żadnych plandek, można sobie wyobra-
zić tę tułaczkę. My mieliśmy duży dy-
wan wełniany, trochę nas chronił na wo-
zie. Jako pamiątkę mam go do dzisiaj. 
A głód… szczaw rósł… bo nie było wyj-
ścia. I tak wracaliśmy w stronę domu 
powoli. Ten czas tak biegł, że nawet nie 
wiedzieliśmy, kiedy święta, kiedy Wiel-
kanoc ani kiedy niedziela. Tak się zbli-
żaliśmy w stronę naszych terenów. Mi-
nął miesiąc czerwiec, lipiec, pod koniec 
sierpnia zbliżaliśmy się do naszej wio-
ski. Nasz  tabor  był  zdziesiątkowany, 
dużo ludzi się rozproszyło nie wiadomo 
gdzie, wielu nie przeżyło. 

We wrześniu dotarliśmy w pobliże 
naszej miejscowości, od lutego do wrze-
śnia cały czas w drodze. Pierwsza rodzi-
na, która wjechała do naszej wioski, nie 
wiedziała, że cała wieś była wypalona, 
zaminowana. Wjechali na miny, które 
wybuchły. Rozerwało całą furmankę Pa-
jęckich. Został tylko dziadek niewidomy 
i jedna kobieta z tej furmanki, a resz-
ta, koń i wóz poszło wszystko w powie-
trze. W pobliżu wojsko było, usłyszało 
ten wybuch, przyjechali i rozminowali, 
zabrali rannych do szpitala polowego. 
Zagrodzili ten teren, a myśmy za dwa 
dni  to ominęli, bo nasza kolonia była 
trochę dalej. Wtedy skręciliśmy do Ba-
łandycz.  Tam mieszkali  Białorusini, 
którzy nie uciekli,  cały czas mieszka-
li w swoich domach i tam się zakwate-
rowaliśmy. 

Na drugi dzień ja z mamą wybra-
liśmy się zobaczyć naszą kolonię – Ba-
łandycze. Ponieważ droga była zamino-
wana szliśmy przez pola i lasek. Z dala 
zobaczyliśmy, że nie ma w ogóle domów 
ani kościoła, który stał na naszym polu. 
Doszliśmy na miejsce, gdzie stały na-
sze  zabudowania,  nie  został  kamień 
na kamieniu, tylko szkło ze spalonych 
okien. Trochu popłakaliśmy i poszliśmy 
na pola zobaczyć zboże, które już było 
nachylone do ziemi. Podeszliśmy dalej, 
zobaczyliśmy, że ktoś się tam porusza 
w zbożu. Doszliśmy bliżej, to był dzia-
dek,  kosił  zboże. Na widok nasz  roz-
płakał się i opowiedział o całym wyda-
rzeniu, co się tam działo przez ten czas 
i gdzie przebywał. Z nami wrócił do wio-
ski Bałandycze. 

Na drugi dzień mama wzięła jakiś 
worek i poszła na pole utłuc trochę zbo-
ża, bo nie było co jeść. Po chwili zoba-
czyła naszego kota, który przyszedł do 
niej z wielkim płaczem. Dała mu kawa-
łek chleba, to nie wiedział, jak go jeść. 
Nie miała jak go zabrać do wioski. Na 
drugi dzień poszła, myśląc, że go przy-
niesie, ale już go nie spotkała. 

W wiosce  było  bardzo  niespokoj-
nie – wybuchy min, strzelanina po le-
sie, broń byle gdzie leżała, nie było wyj-
ścia... trzeba było jechać dalej za fron-
tem. Zboże zostało na polu, pomimo że 
był  już październik. Ruszyliśmy dalej 
już we  czwartek.  Z  dziadkiem udali-
śmy się do Janowa Poleskiego, już wol-
nym  tempem. Zgromadziliśmy  się  ze 
wszystkimi kolonistami,  którzy prze-
żyli te straszne niedole. Zaznaczam, że 
to były same kobiety, dzieci i starusz-
ki, bo wszyscy mężczyźni byli zabrani 
na front. Jechaliśmy w stronę Brześcia. 
Jechaliśmy różnymi wioskami i droga-
mi. W pewnej miejscowości zjechaliśmy 
z głównej drogi, przed nami jechał taki 
sąsiad, a my za nim kawałeczek. Dmi-
trzak się nazywał. Pochodził z Jabłonki 
spod Brzozowa. Pod wozem Dmitrzaka 
wybuchła mina. On siedział na wozie 
z synem Mietkiem. Tył wozu rozerwa-
ło na drobne kawałki i co było na wo-
zie,  pierzyny,  odzież poniosło wszyst-
ko w górę. Mietka wyrzuciło w powie-
trze, trochę pokaleczyło i złamało nogę. 
Dmitrzaka zsiekało odłamkami po ca-
łym ciele, a przód wozu i koń został bez 
strat. Po chwili nadjechało auto wojsko-
we i zabrało całą rodzinę, żonę i córkę 
– Krysię do szpitala, do Brześcia. Dmi-
trzak zmarł w szpitalu. 

I tak jechaliśmy dalej, dojechaliśmy 
do Bugu pod Brześciem, a granica za-
mknięta trzy dni temu, nie ma dalszej 
jazdy. Stanęliśmy na otwartych polach 
obok twierdzy. Ładna była jeszcze po-
goda, konie się pasły, a my czekaliśmy, 
aż nas przepuszczą. My chłopaki wycho-
dziliśmy na wzgórze twierdzy, bo tam 
leżała broń i amunicja. Zbieraliśmy ra-
kiety i rakietnice. Rozbijaliśmy te poci-

ski, podpalaliśmy proch. Ja miałem wy-
padek przy tym. Jeden chłopak mówi: 
„Nie potrafię tego założyć do rakietnicy, 
tego ładunku”. Ja mówię: „Daj tu, ja ci 
pokażę, jak się to robi, wziąłem rakietę 
do ręki, eksplodowała i opaliło mi całą 
rękę”. Do dziś mam palce niekształtne. 
Wzięli mnie do ruskiego szpitala polo-
wego, wojskowego. Lekarz sowiecki za-
stanawiał się, czy amputować, ale zro-
bili zabieg i zabandażowali.

Pewnego razu wojsko rozwoziło po 
całym terenie beczki takie, jak z lepi-
kiem, dość duże. Po południu miał na-
stąpić niemiecki  atak  samolotowy na 
twierdzę w Brześciu  i most na Bugu. 
Po chwili odpalili te świece dymne, zro-
biło się ciemno jak w nocy. Po paru go-
dzinach nastąpił wielki  huk  samolo-
tów. Zaczęli zrzucać bomby, ale nie tra-
fiły w skład amunicji, który znajdował 
się w forcie, most też został nietrafio-
ny. Na drugi dzień, jak ta mgła osiadła, 
zrobił się straszny wstrząs ziemi, wiel-
ki wybuch w forcie. Ziemia się zagoto-
wała. W odleg-łości  400 metrów były 
podłożone bomby zegarowe w tym for-
cie. W powietrzu zrobiło się czerwono, 
wojska uciekały samochodami i pieszo 
z tego frontu. Po chwili wielka chmura 
pyłu z cegły. Osiadał na ziemi, a wiatr 
był w  tę  stronę,  co  staliśmy. Na  zie-
mi napadało tak grubo pyłu, że trawy 
mało było widać. Konie nie miały się, 
gdzie paść. Trzeba było zmienić miej-
sce postoju.

 Zbliżała się zima, granica dalej za-
mknięta. Wtedy  dołączyła  do  naszej 
grupy żona Dmitrzaka z synem –Miet-
kiem i córką – Krysią. Wyszli ze szpi-
tala w tym, co mieli na sobie. Wyruszy-
liśmy na wioski, ażeby znaleźć miejsce 
na zimę, ale było trudno, bo wioski bied-
ne i przepełnione ludźmi uciekającymi 
ze wschodu. Jak było miejsce na ludzi 
w domach, to na konie nie było. I tak 
jechaliśmy, dwadzieścia kilometrów od-
jechaliśmy od Brześcia. 

Dojechaliśmy  do wioski,  nazywa-
ła  się  Kęty.  Zakwaterowaliśmy  się 
u Niemki,  pani Ottowej.  Zabudowa-
nia były duże tak, że konie i wozy stały 
w stajni i słomy nie brakowało. A my, 
dwie rodziny w pokoju, w którym w ogó-
le  się  nie  paliło… po  szybach można 
było jeździć saniami. Spaliśmy na sło-
mie, na podłodze. W dzień też siedzie-
liśmy w tych barłogach tak, że dziadek 
zachorował, a siostra – Janka przemro-
ziła głowę, dwa lata owrzodzoną miała 
i ciekło z tych wrzodów. Ta pani mia-
ła dwa pokoje i kuchnię opalane, a była 
tylko z teściową, ale nas tam nie wpusz-
czała, tylko tyle, co mamę, żeby ugoto-
wała jedzenie. Dopiero jak młóciliśmy 
u niej, bo miała gospodarkę, i konie da-
liśmy do kieratu, wtedy ugotowała zupę 
i dała nam jeść. Tak tam przesiedzieli-
śmy zimę, mama chodziła do ludzi młó-
cić, zarabiać, żeby nas wyżywić. Niem-
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ka mimo, że miała wszystkiego 
dosyć, zboża, ziemniaków peł-
ne duże piwnice, nie dała nam. 
Matka  tego Niemca wcale po 
polsku nie umiała rozmawiać, 
uczyła siostrę – Jankę, jak się 
po niemiecku liczy. Na Wigilię 
jednak zaprosiła nas do stołu.

Niemca wtedy nie było. Jak 
przyszli Ruskie, to go areszto-
wali. Podczas niemieckiej oku-
pacji  pojawiło  się  gdzieś  tam 
na wiosce trzech partyzantów, 
a on był wójtem i  tych party-
zantów wydał. Niemcy ich za-
mordowali pod lasem. Gdy Ro-
sjanie zrobili rewizję, to w sto-
dole był schowany wielki ma-
jątek. Mieli dwóch synów. Jed-
nego wzięli na wojnę, a drugi 
gdzieś  tam uczył, był nauczy-
cielem w Brześciu. 

W marcu  nastąpiła  repa-
triacja  Polaków  ze wschodu. 
Syn Ottowej wyrobił  papiery 
na przejazd, a nam nic nikt nie 
powiedział. Dowiedzieliśmy się 
dopiero, jak się pakowała. Na-
wet mama ją przewoziła koń-
mi, bo mieliśmy wóz. A my zo-
staliśmy... piwnica duża, pełna 
ziemniaków, zboże w spichlerzu, drze-
wo opałowe w szopach. Wtedy przepro-
wadziliśmy się do ciepłych pokoi. Jesz-
cze miesiąc tam kaperowaliśmy i czeka-
liśmy na kartę przesiedleńczą. Trochę 
odżyliśmy przez ten miesiąc. Czekali-
śmy na ten wyjazd, ale zaraz Rosjanie 
przyszli, pozamykali, trochę nam udzie-
lili tego wszystkiego.

Zrobiła się wiosna. W marcu wysta-
raliśmy się na ten przejazd, a 2 kwiet-
nia  przejechaliśmy  granicę  na Bugu 
w Terespolu. Mam jeszcze tę kartkę, co 
przejeżdżaliśmy Bug. Stanęliśmy, nie 
wiadomo, gdzie się udać. Wtedy przy-
szło dwóch chłopaków, mówiąc: „Jedź-
cie do nas, trzy rodziny… mamy miej-
sca na konie, na wozy i dla ludzi”. Mama 
i  dwie  rodziny  zajechaliśmy  tam, po-
dwórze było takie duże ogrodzone, lu-
dzie uprzejmi. Wieczorem ta kobieta na-
gotowała jakiejś zupy, a rodzinę miała 
dużą. Przed  jedzeniem modlitwa gło-
śno, na stojąco. Ta kobieta mówi: „Jak 
macie jakieś lepsze rzeczy, to znieście 
sobie na ganek”. W tych workach były 
barłogi, nie było nic  takiego  cennego. 
Ganek był  duży. Tych dwóch  chłopa-
ków wyszło gdzieś. W czasie  jedzenia 
mama poszła  zobaczyć,  dlaczego  nie 
ma tych chłopaków. Wychodzi na ga-
nek, patrzy się, a jakiś sweterek siostry 
leży na środku podwórza, a był we wor-
ku, wraca, nie ma dwóch worków. Ukra-
dli. Zginęły worki. Mama się poskarżyła 
do jakichś służb porządkowych. Poszli 
do tych chłopaków, wyciągnęli te wor-
ki z tymi ciuchami. 

Jeszcze trzy dni tam kwaterowali-

śmy w tym domu, ale tych chłopaków 
nie było, dziewczynki nosiły im gdzieś 
jeść.  Potem  przyjechaliśmy  dalej  na 
inną wioskę. Znaleźliśmy miejsce w do-
mach po Ukraińcach, wysiedlonych na 
wschód. Ulokowaliśmy się; były stajnie, 
było gdzie konie postawić. 

Wiosna się robiła. Trawa zaczęła ro-
snąć. Wielkanoc nadchodziła, a my nie 
bardzo wiedzieliśmy, że to Wielkanoc. 
Tylko dzieci mówiły, że będzie Wielka-
noc, będą święcone jajka, pisanki. Za-
konnice z tej parafii na Wielkanoc przy-
niosły po trzy jajka na osobę i po kawał-
ku bułki. To była druga nasza Wielka-
noc w drodze, był rok 1945. Tam czeka-
liśmy na powrót chłopów z wojny, wra-
cali  stopniowo.  Jak ktoś wrócił,  brał 
rodzinę i  jechał dalej. A my czekamy, 
niestety  tato nie wrócił. Maj  się koń-
czy, mama zaczęła się rozglądać, gdzie 
się udać. Większość ludzi już się rozje-
chała w Poznańskie, do Leszna, trochę 
do Warszawy. Tu bieda się powiększy-
ła. Nie było, co jeść ani się w co ubrać, 
bo wszystko się skończyło. Trzeba było 
sprzedać jednego konia, żeby dalej prze-
żyć. Nie było wyjścia. 

Minął maj. Mama pomyślała, pocho-
dzi z Galicji, to pojedzie tam, do Hłudna. 
Przyjechała tutaj. Jeszcze żyła tu bab-
cia i wujek Szpiech. Mówili jej: „Przy-
jeżdżaj  tutaj”. Mama postanowiła  je-
chać z nami na Hłudno do rodziny, ale 
już nie  koniem  i wozem. Czekaliśmy 
w Białej Podlaskiej dosyć długo na wa-
gon. Dostaliśmy wagon, ale niekryty. 

Wyruszyliśmy w drogę, ale ta dro-
ga nie była udana, bo jechaliśmy z przy-

stankami na stacjach kolejowych. 
Po parę dni trzeba było czekać na 
dalszą jazdę. Koń nie miał co jeść, 
trzeba było skubać trawę i łamać 
gałęzie, żeby nie padł z głodu. Naj-
gorzej  było,  jak  dojechaliśmy  do 
Rozwadowa. Tam były piaski, tra-
wa nie  rosła przy  stacji, nie było 
nic,  już nic nie można było usku-
bać. Staliśmy tam trzy dni. 

W tym czasie sowieckie trans-
porty jechały. Były to wagony z żoł-
nierzami, bronią, z narzędziami rol-
niczymi  i Niemcami w bydlęcych 
wagonach;  okna były  zakratowa-
ne drutem. W drzwiach  był  taki 
lej blaszany do odprowadzania mo-
czu i kału. Wszystko to jechało na 
wschód do Rosji. Można sobie wy-
obrazić,  jaki był smród i ubóstwo 
na  tych  stacjach. Tych  transpor-
tów pilnowały ruskie wojaki z bro-
nią, nie wolno było się zbliżać do 
tych wagonów. 

Pewnej  nocy  wyjechaliśmy 
w  stronę Przeworska. Pociąg  był 
spóźniony, jak zaczął jechać szybko 
ten maszynista… z komina zaczął 
wydobywać się ogień, zaczęło sypać 
iskrami, tak jakby ktoś szuflą sy-
pał na nas. My byliśmy zaraz za tą 

maszyną, koń zaczął skakać, urwał się 
z wiązania, a wszystko zaczęło się pa-
lić. Jakoś dojechaliśmy do Przeworska, 
a w Przeworsku przeładunek na wąsko-
torówkę. Wszędzie trzeba było czekać. 

W nocy wyjechaliśmy  z Przewor-
ska. Dziadek powiedział,  że pojedzie-
my przez tunel, a jaki to jest ten tunel, 
to taka dziura w górze i tam się wjeż-
dża, tłumaczył, bo znał ten teren. Przy-
jechaliśmy wieczorem w czerwcu, ciem-
no już było, mgły na stacji w Dynowie. 

Panowie chodzą, koń stoi na wago-
nie, my się nie wyładowywaliśmy, bo 
czekaliśmy, żeby jakąś wiadomość dać, 
że przyjechaliśmy. Jeden przyniósł tra-
wy, dał koniowi, koń łapczywie zaczął 
jeść, a on mówi: „My weźmiemy tego ko-
nia  sprowadzimy”… bo  staliśmy przy 
rampie,  „My  go  sprowadzimy,  on  się 
popasie”. Dziadek mówi:  „Niech  stoi, 
jak nie zdechł przez półtora roku, to do 
rana nie zdechnie”. „Nie, nie, my weź-
miemy”. Przyszło dwóch,  ale  było  ich 
więcej,  i  tego konia  odwiązał  i  zaczął 
ściągać. Ale dziadek skoczył i kazał go 
zostawić i mówi: „Ja już widzę, kim wy 
jesteście”. Zostawili tego konia i poszli. 

Rano dzień  się  zaczął  robić, mgły 
zaczęły opadać. A ja mówię do dziadka: 
„Co ta mgła tak słabo opada?” A dzia-
dek mówi: „To góra”. „A co to ta góra?” 
Pierwszy raz w życiu zobaczyłem górę. 

Tak więc od lutego 1944 r. do czerw-
ca 1945 r. cały czas byliśmy w drodze. 
Przeżyliśmy... tato z wojny nie wrócił, 
zginął pod Kołobrzegiem.  

Julian Hławko



Nr  1-2/233-234DYNOWINKA22

Z życia Samorządu...

Skład Rady Gminy Nozdrzec VII kadencji 
Czaja Danuta     Izdebki
Dańko Stanisław     Wesoła 
Jedynak Jan     Wara
Kałamucki Dariusz    Hłudno
Niemiec Andrzej    Nozdrzec
Ochała Robert    Izdebki
Owsiany Zbigniew    Izdebki
Pinderski Stefan    Wesoła
Potoczny Stanisław    Wesoła
Pyrcz Jerzy      Siedliska
Sobaś Grażyna    Izdebki
Szpiech Zbigniew    Izdebki
Toczek Kazimierz    Hłudno
Tymoć Jan      Wara
Zabój Marian     Nozdrzec

Pierwsze sesje rady gminy
W dniu 1 grudnia br. w sali narad Urzędu Gminy Noz-

drzec  odbyła  się  inauguracyjna  sesja Rady Gminy Noz-
drzec. Prowadził  ją  radny  senior Jan Jedynak. Po  ode-
braniu z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, 
Katarzyny Kucab, zaświadczeń o wyborze, nowowybrani 

Radni złożyli ślubo-
wanie,  obejmując 

tym  aktem  swoje mandaty. Następ-
nie, w  tajnym  głosowaniu  dokonano 
wyboru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Rady. Radni jednomyśl-
nie powierzyli tę funkcję Stanisławo-
wi Potocznemu  z Wesołej  i Maria-
nowi Zabojowi z Nozdrzca. Zaświad-
czenie o wyborze odebrał, a następnie 

uroczyste ślubowanie wobec Rady Gminy złożył, pan An-
toni Gromala, który w ten sposób objął urząd Wójta Gmi-
ny Nozdrzec. Rada dokonała wyboru Komisji Skrutacyjnej, 
składu osobowego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
oraz Komisji Spraw Społecznych. 

Podczas  I sesji Radni rozpatrzyli projekty, a następnie 
podjęli uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy Nozdrzec na rok 2014 oraz w sprawie zatwier-
dzenia do realizacji projektu pt. ,,Wzrost standardów usług 
przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec” nr WND 
- POKL.09.01.01.-18-001/14 współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Podczas  II  sesji,  która odbyła  się w dniu 29 grudnia, 
Rada uchwaliła budżet Gminy na rok 2015 oraz wielolet-
nią prognozę finansową na lata 2015-2022. Przyjęła również 
uchwały w sprawie: delegowania przedstawicieli gminy do 
Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dy-
nowskiego (zostali nimi Wójt Gminy, Antoni Gromala oraz 
zastępca Przewodniczącego Rady, Marian Zabój), przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2015, uchwalenia Programu Wspierania Rodziny  w Gmi-
nie Nozdrzec na lata 2015-2017 oraz wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy na rok 2014.

Jolanta Socha

Dla Babuni, dla Dziadziusia

W kalendarz imprez i uroczystości Zespołu Szkół w Warze 
na stałe wpisały się coroczne spotkania z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. 21 stycznia o godz. 1200 naszą szkołę odwiedziło 
ponad stu zaproszonych dostojnych gości - Babcie i Dziadko-
wie.  Dzień ten z pewnością na stałe zapisze się w ich pamięci.

Tegoroczną uroczystość w pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej rozpoczął Pan Aleksander Fil - dyrektor naszej 
szkoły, który przywitał gości i złożył serdeczne życzenia Bab-
ciom i Dziadkom.

Program artystyczny  rozpoczął występ młodych muzy-
ków z naszej szkoły, którzy zaprezentowali gościom swoje 
talenty muzyczne, grając kolędy m.in. na saksofonie, flecie, 
gitarze. Z kolei dzieci klas 0-III szkoły podstawowej wraz ze 
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swymi wychowawcami przygotowały wspaniały program artystyczny dla 
Babć i Dziadków. Wystawiły piękne Jasełka, pojawiły się także piosen-
ki, życzenia i głośne „Sto lat”, poprzez które chcieli wyrazić swoją miłość 
i wdzięczność dla kochanych Dziadków. 

Niezwykła atmosfera tego dnia sprawiła, że na twarzach naszych gości 
pojawiły się łzy wzruszenia. Mali artyści otrzymali gromkie brawa za swo-
je występy. Po części artystycznej nadszedł czas na życzenia. Każdy wnu-
czek i wnuczka wręczył swoim ukochanym Babciom i Dziadkom samodziel-
nie przygotowane laurki, złożył szczere życzenia i podziękowania za wiele 
ciepła i dobra, które każdego dnia otrzymują od swoich Babć i Dziadków.

Chwilę później na salę wkroczyła kapela „Warzanie”, która swoim wy-
stępem uświetniła i uhonorowała zaproszonych gości. Babcie i dziadko-
wie przy dźwiękach muzyki częstowali się przekąskami i słodkościami, 
które przygotowali rodzice działający w Radzie Rodziców przy Zespole 
Szkół w Warze.

To był niezwykły dzień,  pełen wzruszeń  i  radości,  który 
stał  się okazją do okazania swoim najbliższym miłości 
i podziękowań.

Mimo, że styczeń to miesiąc zimowy i chłod-
ny, ale ten dzień sprawił, że wszystkim, 
zarówno gościom, jak i gospodarzom 
uroczystości zrobiło się cieplej 
na sercu.
Elżbieta Skubisz

XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek

28 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Hłudnie rozbrzmie-
wały kolędy i pastorałki. W tym dniu już po raz czternasty 
odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizato-
rem - jak co roku był Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu. 
Uczestnicy przeglądu, ich opiekunowie oraz publiczność zo-
stali powitani przez Jana Gosztyłę - Dyrektora Zespołu Szkół 
w Hłudnie i Eugeniusza Kwolka - Dyrektora GOK. Wspól-
ne kolędowanie miało charakter konkursu, w którym mo-
gli zaprezentować się uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów. Wzięło w nim udział 21 uczniów reprezentujących 
poszczególne szkoły Gminy Nozdrzec: Zespół Szkół w Hłud-
nie, Nozdrzcu, Warze, Wesołej oraz Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Izdebkach i Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach. Wśród cho-

inek i zimowej scenerii rozbrzmiewały różne utwory o tema-
tyce bożonarodzeniowej. Uczestnicy występowali z podkła-
dem muzycznym. Członkowie jury, złożonego z nauczycieli 
muzyki - Moniki Sobkowicz, Agnieszki Sawczak i Krzysz-
tofa Lubeckiego podkreślali wysoki poziom, jaki prezento-
wali uczestnicy przeglądu. Bardzo trudno było wyłonić zwy-
cięzców, ponieważ wykonawcy starannie dobrali repertuar, 
podkłady muzyczne oraz włożyli wiele pracy w przygotowa-
nie swoich występów. Po długich obradach przedstawiono 
najlepszych. W kategorii szkół podstawowych I miej-
sce zajęła Ania Dąbrowska z ZS w Wesołej, II miejsce 
Justyna Telesz z ZS w Warze, a III miejsce Wiktoria 
Szerszeń z SP nr 2 w Izdebkach. W kategorii szkół 
gimnazjalnych zwyciężyła uczennica Gimnazjum Nr 
1 w Izdebkach - Andżelika Mistecka,  II miejsce za-
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jęła Aleksandra Skotnicka z ZS z Nozdrzca, a III Pa-
trycja Pietryka również z Izdebek. Wykonawcy byli na-
gradzani brawami przez publiczność, złożoną z uczniów ZS 
w Hłudnie, nauczycieli oraz opiekunów. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze, a najlep-
si - nagrody książkowe. Na zakończenie konkursu wystą-
pił gościnnie zespół muzyczny z ZS w Warze oraz Weronika 

Duda z ZS w Hłudnie grając na skrzypcach kolędy. Dzięki 
takim imprezom dzieci i młodzież mają okazję do spotka-
nia się, ujawnienia swoich uzdolnień i umiejętności muzycz-
nych, których ciągle przybywa oraz sposobność do podtrzy-
mywania tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. 
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie.

Eugeniusz Kwolek  Dyrektor GOK

„W głuchej dolinie”  
- wernisaż wystawy fotografii 

Kazimierza Barańskiego

„W życiu tak naprawdę liczy się czas,
jaki poświęcamy naszym przyjaciołom, 
miłości i pasji, którą kochamy. 
Człowiek bez pasji nudzi swoją duszę”

W piątkowy wieczór 12 grudnia, w Domu Strażaka w Wa-
rze zgromadziło się wielu miłośników fotografii na wyjąt-
kowym wernisażu pod tytułem „W głuchej dolinie” autor-
stwa Kazimierza Barańskiego – policjanta z brzozowskiej 
„drogówki”. Wystawa fotogramów ma na celu popularyza-
cję piękna regionu, natury oraz sposobu spędzania wolne-
go czasu w nietypowy sposób - jakim był udział lub kibico-
wanie uczestnikom VI rundy Pucharu Polski Południowej 
Cross Country/VI Rajd ETER’u odbywającego się na bez-
drożach Huty Poręby. Zdjęcia,  które  zaprezentowano po-
kazują, że pasja to „podmuch szczęścia” pozwalająca uwol-
nić się ze stalowego uścisku szarej, ponurej codzienności. 

Uwagę  zwracały  nowatorskie  ujęcia,  różnorodne  sty-

le fotografii i inspiracje artystyczne. Zwiedzamy wystawę 
Kazimierza Barańskiego, który z pasją poświęca się swoje-
mu hobby, jakim jest fotografia. Pragnę zaznaczyć, że Pan 
Kazimierz  oprócz  codziennej  służby na  rzecz  bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, wiele czasu i wysiłku poświęca 
dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeń-
stwa na drodze. Ponadto w czasie wolnym od służby malu-
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je. Ozdobił wiele szkolnych ścian na terenie powiatu brzo-
zowskiego. Najczęściej są to rysunki i obrazy, które przed-
stawiają kolorowe postacie z bajek - mówi Edyta Serwat-
ka, prowadząca wernisaż

Mogą mówić, że jesteśmy „wariatami”. Jednak to my ży-
jemy całym sercem, mamy pasje, ambicje, marzenia... Mamy 
cel… dodaje Kazimierz Barański.

Wystawa  i wernisaż  były  też  okazją  do  nagrodzenia 
Huberta Niemca z klasy IV Szkoły Podstawowej w Warze, 
laureata konkursu zorganizowanego przez Akcję Katolic-
ką w Warze. Nagrodę wręczyła Prezes, Małgorzata Szew-
czyk. Fotografia może być inspiracją dla wszystkich, którzy 
w obiektywie aparatu fotograficznego potrafią ujrzeć pięk-
no otaczającego nas świata.

Wernisaż zgromadził sympatyków fotografii i quadów, 
dlatego też na sali znajdowały się także dwa quady, ku ucie-
sze wszystkich, nie tylko dzieci… 

Wszystkim  zaśpiewała  „Mansarda”,  zespół wokalny 
z Niebocka,  prowadzony  przez  Jadwigę Rajtar  Żaczek. 
Wśród gości byli: naczelnik Wydział Prewencji i Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie - nadko-
misarz Mariusz Urban, Jan Jędrzejko z Polskiego Związ-
ku Motorowego Zarząd Okręgu w Rzeszowie, Józef Bier-
nacki z PZMot i Ratownictwa z Drogowego w Jaśle, Józef 
Fal, prezes klubu i członkowie Quad Team „Pogórze”, pre-
zes Klubu Motocyklowego ETER, Sławomir Strycharz, Mie-
czysław Barć - radny Powiatu Brzozowskiego, Jolanta Leń 
z DAR-MED w Brzozowie, Stanisław Potoczny - Przewodni-
czący Rady Gminy w Nozdrzcu, Sabina Południak - Sekre-
tarz Gminy Nozdrzec, Eugeniusz Kwolek – dyrektor GOK 
w Nozdrzcu, Halina Kościńska i Bogusława Krzywonos ani-
matorki i działaczki kultury, Małgorzata Szewczyk - pre-
zes Akcji Katolickiej w Warze, Aleksander Fil - dyrektor ZS 
w Warze i Marian Szewczyk – Sołtys wsi Wara.

Organizatorem wernisażu  była  Gminna  Biblioteka 
w Warze, a współorganizował ją Wójt Gminy, Antoni Gro-
mala, oraz Quad Team „Pogórze”. Nie można pominąć go-

ścinności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Warze, któ-
re przygotowały dla uczestników smaczne, miejscowe potra-
wy. Imprezę sympatycznie poprowadziła Edyta Serwatka.

Na podstawie materiałów: www.brzozowiana.pl

Spotkanie Opłatkowe Jubilatów 
w Warze

10 stycznia 2015 r. po raz kolejny świętowaliśmy jubi-
leusze pożycia małżeńskiego. Po Mszy Świętej, którą roz-
poczęliśmy uroczystość, udaliśmy się do naszej szkoły na 
spotkanie. 

Dzieląc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia nowo-
roczne. Każda para małżeńska otrzymała z rąk księdza pro-
boszcza pamiątkowy dyplom. Razem z nami świętowali: Ka-
zimierz Barański, Jan Jedynak, Barbara i Aleksander Fi-
lowie, siostry zakonne oraz panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Dziękujemy serdecznie za przybycie  i pomoc. Spo-
tkanie przebiegło w radosnej i świątecznej atmosferze przy 
akordeonowym akompaniamencie Jana Dudy.   
Bóg zapłać!

W tym roku jubileusze ślubu obchodzili:

Ponad 50 lat
Kazimiera i Mieczysław Łucowie
Anna i Stanisław Tymociowie
Czesława i Stanisław Bernadynowie
Helena i Mieczysław Zańkowie
Czesława i Jan Gratkowscy
Józefa i Edward Szpiechowie
Zofia i Adolf Kusiowie
Józefa i Kazimierz Głuszykowie
Zofia i Mikołaj Durakowscy
Oksana i Włodzimierz Łucowie

51 lat
Janina i Jan Szpiechowie
Alfreda i Andrzej Skubiszowie
50 lat
Zofia i Józef Niemcowie
45 lat
Maria i Mieczysław Naleśnikowie
Krystyna i Bogusław Niemcowie
Maria i Stanisław Starzakowie
40 lat
Czesława i Stanisław Hajdukowie

Józefa i Piotr Kusiowie
Danuta i Czesław Filipiakowie
35 lat
Krystyna i Stanisław Kłakowie
Zofia i Wiesław Bąkowie
Teresa i Andrzej Bobolowie
Jolanta i Tadeusz Zańkowie
30 lat
Jan i Małgorzata Wójcikowie
Maria i Stanisław Serwatkowie
Danuta i Stanisław Serwatkowie
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Zofia i Stanisław Kociubowie
Stanisława i Jan Makarykowie
Dorota i Jan Baranowie
Barbara i Bolesław Łucowie
Barbara i Jan Strusowie
25 lat
Alina i Jan Kociubowie
Małgorzata i Marian Bernadynowie
Wanda i Stanisław Fijałkowie
Kazimiera i Józef Potoczni
Beata i Jan Cupakowie
Maria i Kazimierz Szewczykowie
Elżbieta i Stanisław Łucowie
Maria i Piotr Toczkowie
Danuta i Stanisław Zubkowie
20 lat
Małgorzata i Piotr Dudowie
Dorota i Marian Serafinowie
Zofia i Stanisław Zańkowie
Renata i Czesław Ostafińscy

Prezes P OAK w Warze
Małgorzata Szewczyk

fot. K. Barański

WOŚP 2015

Kolejny finał WOŚP w Warze za nami. W tym roku trochę nietypowo, bo 
licytacja odbyła się w sobotę, 10 stycznia w Domu Strażaka w Warze. Przy-
brała też nieco inną, kabaretową formę. Od godziny 1700 rozpoczęła się aukcja 
uzupełniana „dobrym humorem” serwowanym przez spontanicznie powstały 
na okoliczność finału „Kabaret charytatywny”.

Licytowano m.in. gadżety WOŚP, prace uczestników ŚDS im. Anny w Iz-
debkach, piłkę do koszykówki z autografem Marcina Gortata i strój kolarski 
z autografem Czesława Langa przekazane przez Marka Owsianego – Rad-

nego Powiatu 
Brzozowskie-
go. Łącznie ze-
brano w tym dniu 2471,00 zł.

W niedzielę przeprowadzono kwestę na terenie powia-
tu. Wolontariusze zbierali m.in. w miejscowościach: Brzo-
zów, Dynów (miasto oraz ul. Bartkówka), Stara Wieś, Do-
maradz, Hłudno, Nozdrzec, Wara, Izdebki, Rudawiec, Dyd-
nia, Dąbrówka Starzeńska, Siedliska, Łubno, Kazimierów-
ka, Huta Poręby, Krzemienna, Niebocko. W tegorocznym fi-
nale udało się zebrać kwotę 31600,00 zł !!!

Dziękujemy wszystkim  tym,  którzy wsparli WOŚP  - 
wrzucali do puszek naszych Wolontariuszy oraz aktywnie 
licytowali w sobotę! Wielkie dzięki dla Was! Sie ma!

Wojtek „Dyzio” Tarnawski
oprac. w oparciu o www.brzozowiana.pl 
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PRZEKAŻ 1 % PODATKU 
NA LECZENIE 

I REHABILITACJĘ 
TOMASZA JARMUZIEWICZA

Tomasz cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. 
Jego leczenie i rehabilitacja wymagają dużego wy-
siłku  i  zaangażowania  najbliższych mu  osób  oraz 
specjalistów.  Tylko  systematyczne  podejmowanie 
tych działań może przynieść oczekiwane rezultaty, 
co wiąże się z kosztami przekraczającymi możliwo-
ści finansowe rodziny.

Twój 1 % może mu w tym pomóc.
Przekaż go Tomkowi, który jest objęty opieką 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Numer KRS 0000037904
z dopiskiem: 

NA LECZENIE 
I REHABILITACJĘ TOMASZA JARMUZIEWICZA 

Litania

Kiedy przemierzam w myślach swe strony,
Siedząc w deszczowy ranek w swym domu,
Za wszystko chciałbym Ci podziękować,
Jak nigdy dotąd jeszcze nikomu.

Za pola, łąki i kłosy zboża,
Za twarde dukty i za bezdroża,
Za zapach świerka, za wodę w Sanie
Dziękuję Panie!

Wiosną za łąki tonące w kwiecie,
Za powiew wiatru, za ciepło w lecie,
Za błękit nieba i sosny hoże
Dzięki Ci Boże!

Za mały strumień i San szeroki,
Złoto kaczeńców i za obłoki,
Za szarość ziemi i las zielony
Bądź pochwalony!

Za złoto, czerwień i brąz jesieni,
Za rosę, która w słońcu się mieni,
Zimą za śniegiem świat wybielony,
Bądź uwielbiony!

Za wszystko piękno, co mam dokoła,
Za kwiaty tarnin, trawy i zioła,
Za radość, którą znajduję w sobie,
Dziękuję Tobie!

Za dzieci, wnuki, przyjaźnie moje,
Za leśnych bluszczów długie powoje,
Za dom gdzie, morzy mnie sen bezpieczny,
Bądź pochwalony Boże Przedwieczny!

Józef Cupak
Wara, 21 stycznia 2015 r.

Śwat nas ciagle zaskakuje

Świat nas ciągle zaskakuje, wytwarzając wiele fantów.
Dziś powstała nowa sekta deptaczy i krytykantów,
A to jeszcze jest dziwniejsze, rzec by można niepojęte:
Krytykują to co mądre, depczą wszystko to co święte

Sami są poza krytyką, oni ciągle mają rację
Szczypta prawdy na ich temat, to zamach na demokrację
To co błędne naprawiajmy, do lepszego dążmy świata,
Jednak niszczyć nam nie wolno, co tworzono wieki, lata.

Nie chcę bronić fanatyzmu, bo to efekt wypaczenia,
Bo jak można głosić prawa, zabijając bez sumienia.
Lecz nie poprę nigdy ludzi, co się zwą liberałami,
Fanatycznie niszczą wszystko, co związane z zasadami.

Światu trzeba praw i wzorców, 
mądrych zasad współistnienia,
Lecz nie można takich tworzyć bez miłości i sumienia.
A gdy depczesz prawa innych, ośmieszasz autorytety,
Wzmagasz gniew i chęć odwetu - oto prawda jest niestety.

Józef Cupak
Wara, styczeń 2015
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(8) Elżbieta Drużbacka – zapo-
mniana poetka późnego baroku 
(1695 – 1765).

W tym artykule przedstawimy Elż-
bietę  z Kowalskich Drużbacką,  osobę 
bardzo utalentowaną – poetkę późnego 
baroku i wczesnego oświecenia.

Rozpocząć należy od uzasadnienia 
umieszczenia tej poetki w tym cyklu ar-
tykułów, a jest ich kilka.

Jej  córka,  Anna,  była  prababką 
Aleksandra hr. Fredry (1793 – 1876), 
a jak wcześniej podawaliśmy spędził on 
dzieciństwo we dworze w Nienadowej.

Wincenty Pol w „Senatorskiej zgo-
dzie” pisze:

„A z Drużbackiej czasami 
wspomnienia się wiąże 
wielkiego Konarskiego, 
co w krajach zasłynął …
i mało kto pamięta, 
że on tu siadywał
i z młodym poetą 
w tym cieniu rozmawiał”

Ten cytat dotyczy opisu lipy „Kse-
nia”, która stała obok zamku w Dubiec-
ku i była przedmiotem opisu Wincen-
tego Pola, Aleksandra hr. Krasickiego 
i innych. Rodzina Krasickich przyjaźni-
ła się z Elżbietą Drużbacką.

Twórczość  tej  poetki  była wysoko 
oceniana przez  Ignacego Krasickiego 
i Hugona Kołłątaja.  Ignacy Krasicki 
z poprawkami wydał jej wiersze w „Za-
bawach Przyjemnych i Pożytecznych”. 
Ignacy Krasicki nazywał ja „Dziesiątą 
muzą”, a inni - „Muzą Sarmacką , Sło-
wiańską Safoną”.

Z innych informacji wynika, że het-
man Jan Klemens Branicki w Tarno-
wie, 20.01.1760 r. ustanowił donację na 
rzecz Elżbiety Drużbackiej, którą wy-
płacał  jej  łowczy sanocki, Antoni Sta-
rzeński, szwagier Ignacego Krasickiego.

Tych kilka uwag uzasadnia umiesz-
czenie jej w tym cyklu artykułów.

Znawcy literatury uważają , że ba-
rok w Europie to epoka trwająca od po-
łowy XVI W do połowy XVIII W. W Pol-
sce ten okres umownie obejmuje czasy 
od 1584 r. a to od śmierci Jana Kocha-
nowskiego do 1740 r. lub 1784 r. czyli 
do początku panowania Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego.

Słowo  barok  prawdopodobnie  po-
chodzi od portugalskiego „ barocco” , co 
oznaczało  „perłę  o  nieuregulowanym 
kształcie” . Barok dotyczył wszystkich 
działalności artystycznych i literackich. 

ziemia Dubiecka i jej związki z literaturą
W tej epoce wykształcił się racjonalizm, 
który  zakładał  ,  że mądrość  uzysku-
je się dzięki potędze umysłu oraz em-
piryzmu, którego  założeniem było po-
znawanie świata dzięki umysłowi i do-
świadczeniom.

W Polsce barok dzieli się na 3 okre-
sy:
•  Wczesny barok (1580 -1620)
•  Dojrzały  barok  (1620 –  1670  lub 

1680)
•  Późny  barok  /początki  oświece-

nia/  Czasy  Saskie  (1670  –  1730 
lub 1764).

Jest  okresem, w którym zamiera-
ją  dawne wzory,  powstają nowe  idee 
i nurty estetyczne – rokoko. W tych la-
tach  społeczne  funkcjonowanie  litera-
tury uległo obniżeniu,  rozwija się pu-
blicystyka, a z tego nurtu narodzi się 
wkrótce Oświecenie. Wcześniej  barok 
był kojarzony ze złym gustem i zacofa-
niem, traktowano go jako przykład ze-
psucia smaku w odniesieniu do klasy-
cyzmu. Należne znaczenie sztuce baro-
ku przywrócili badacze z XX w. W lite-
raturze polskiej stosowano pojęcie „lite-
ratura XVII w.” Literatura baroku obej-
mowała wiele nurtów i kierunków np. 
nurt mieszczańsko  –  plebejski,  twór-
czość  polemiczno  -  religijną,  okolicz-
nościową,  kaznodziejską,  gawędziar-
sko – pamiętnikarską,  epikę wierszo-
waną, zagadnienia metafizyczne, prze-
mijanie i śmierć ukazujące dramatyzm 
złożonego świata. Była też poezja świa-
towych rozkoszy.

Elżbieta Drużbacka  z  domu Ko-
walska urodziła się w 1698 lub 1699 r. 
w Wielkopolsce (inni podają, że w 1695 
r.). Zmarła 14.03.1765 r. w Tarnowie. 
Była  poetką  i  tłumaczką. Przebywa-
ła na wielu magnackich dworach np. 
u Czartoryskich, Branickich, Sieniaw-
skich,  Lubomirskich, Krasickich  czy 
Sanguszków. Na tych dworach odebra-
ła staranną edukację, tam też poznała 
swojego męża Kazimierza Drużbackie-
go. Drużbacki  (zmarły w 1740  r.)  był 
skarbnikiem ziemi żydaczewskiej, oże-
nił się z poetką Elżbietą z Kowalskich 
w 1720 r. (inni podają datę 1721 r.). Elż-
bieta Drużbacka miała dwie córki Ma-
riannę i Annę. Jej życie nie było usłane 
różami – jak się teraz popularnie mówi. 
Po śmierci męża około 1740 r. zmarła 
jej starsza córka, Marianna, z sześcior-
giem wnucząt (zmarli na ospę), było to 
w 1760 r. W swoim życiu mieszkała na 
Podkarpaciu w Cieplicach, Rzemieniu 
n/Wisłoką. Nie zawsze  jej  sytuacja  fi-

nansowa było dobra – można spotkać 
informacje z których wynika, że prosiła 
swoich magnatów o pomoc materialną. 
Po śmierci męża, a później córki z wnu-
czętami osiadła w klasztorze w Tarno-
wie (około 1760 r.) który został odnowio-
ny przez Sanguszków. W klasztorze ber-
nardynek zmarła 14.03.1765 r. Pocho-
wana była na cmentarzu przyklasztor-
nym – jednak w XVIII/XIX W. władze 
Austriackie kasowały klasztory i cmen-
tarze przy kościołach, nie wiadomo obec-
nie, gdzie spoczywają jej szczątki.

Mówiąc o twórczości należy zazna-
czyć,  że  edukację  otrzymała na dwo-
rach magnackich. Poezję zaczęła two-
rzyć prawdopodobnie po śmierci męża 
około 1740 r. Pisała wiersze o treści re-
ligijnej,  refleksyjne,  okolicznościowe, 
miłosne, sielankowe, romanse wierszo-
wane. Jej autorstwa jest „Opis życia św. 
Dawida, króla izraelskiego”, panegiry-
ki poświęcała swoim protektorom – Za-
łuskim (bracia), Barbarze Sanguszko-
wej, Urszuli Lubomirskiej, Augustowi 
III  i  innym, wiersze satyryczne zwią-
zane z obyczajowością tamtych czasów, 
scenami z salonów i życia pałaców, pro-
wadzących życie ponad stan. Jest autor-
ką „Skargi kilku dam wspólnej kompa-
nii będących dla jakich racyi z mężami 
swojemi żyć nie chcą” opisywała nieza-
dowolenie kobiet ze swojego życia w sta-
nie małżeńskim. Inny podobny wiersz to 
„Awersacja pewnej damy całe życie ba-
wiącej u wielkich dworów”. Pisała rów-
nież wiersze arkadyjskie „Opisanie czte-
rech części roku”. Inne jej wiersze „Po-
chwała losów, Trzy monarchinie, Punk-
ta dla poprawiania zepsutych obyczajów 
polskich, Snopek na polu życia ludzkie-
go związany i wiele innych”. W jednym 
z wierszy krytykuje język kobiet, który 
był wulgarny. Jaki jest nasz język obec-
ny to wszyscy wiemy. Oto fragment:

„…I jam się kiedyś uczyła a. b. c.
Lecz nie pamiętam, żeby tak dalece
Z reguł zwyczaju odstępować miała
Wprzód k. niźli a. 
w początkach czytała …
Proszę was, damy, porzućcie przysłowia,
Co jest ohydne każdej białogłowie,
Mnie aż pod serce podpierają kolki,
Gdy szpetne rzeczy 
w ustach noszą Polski”

Kradzieży  sąsiedzkiej  i  jej  nega-
cji był poświęcony utwór „Zły obyczaj; 
złodziejstwo popełniać, nie mieć go za 
wstyd”. Była autorką „Na pysznego nar-
cyza uciekającego od miłości nimfy echo 
zwanej, Na obraz płaczącego Kupidyna 
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i smutnej Wenery”.
Za jej życia bracia biskupi Załuscy 

(twórcy Biblioteki Załuskich) w 1752 r. 
wydali” Zbiór rymów duchownych, mo-
ralnych światowych…” który zawierał 
trzy poematy. Po jej śmierci utwory wy-
dał Ignacy Krasicki, o czym wspomina-
liśmy na wstępie. Jej twórczość wędro-
wała po pałacach i dworach w odpisach 
– co było wtedy popularne. Jej rękopisy 
z Biblioteki Załuskich zniszczone zosta-
ły w czasie Powstania Warszawskiego. 

Wykorzystano:
1. Osuch Tomasz; Wielcy Tarnowianie; 

Elżbieta Drużbacka Sarmacka muza, 
Słowiańska Safona - Internet,

2. Pol Wincenty; Senatorska zgoda,
3. Chłapowski Krzysztof; Dzieje Dubiec-

ka, KAW Rzeszów 1983 r.
4. Stasiewicz Krystyna; Elżbieta z Ko-

walskich Drużbacka w kręgu Fami-
lii, UMW Olsztyn w Annales UMCS 
Lublin 2002/2003,

5. Internet,
6. Wielka Encyklopedia Polski, tom 3 

Kluszczyński ,2004.

Po wojnie, w 1960 r. Elżbieta Marczew-
ska – Standowa wydała Listy Drużbac-
kiej, a Krystyna Stasiewicz (jej badacz-
ka) dwie książki i wiele artykułów na jej 
temat. Jak podają badacze Drużbacka 
była najbardziej zdolną poetką do cza-
sów Marii Konopnickiej.

Można stwierdzić, że jest współcze-
śnie zapomniana i niedoceniana, mimo, 
że aktywnie działała na przełomie epok 
literackich.
Partycja Rozmus, Edward Rozmus

„Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda
każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe święta
Niosą wszystkim betlejemski blask”

BETLEJEM POLSKIE”
ponownie na dynowskiej scenie
i gościnnie w JEDLICZU
Zespół Teatralny T.G. „Sokół” zainspirowany pragnieniem 

wspólnego przeżywania najradośniejszych polskich świąt, już 
na początku grudnia podjął prace nad odtworzeniem spekta-
klu sprzed roku. Mimo obaw, że powtórki nie zawsze się uda-
ją, próby odbywały się z udziałem wszystkich aktorów doro-
słych i dzieci, nawet grono odtwórców powiększyło się. Re-
żyser wprowadziła nowe sceny – uzupełnienie tekstu L. Ry-
dla - a Kierownik muzyczny zaangażował kilkuosobowy ze-
spół muzyczny.

Przy pełnej  sali we wszystkie wieczory 4, 5, 6  stycznia 
i aplauzie widzów włączających się we wspólne kolędowanie, 
płynęły melodie znane i nowe - wykonywane przez solistów.

Cel został osiągnięty: razem cieszyliśmy się z Betle-
jemskiego Cudu.

W spektaklu wystąpili:
Matka Boża - Dorota Sówka-Szmigiel
Św. Józef - Aleksander Gerula
Anioły: Martyna i Maja Kaczorowskie, Hanna Marszałek, 

Karolina Kozubal, (solistka), Martyna Kłyż (solistka), Laura 
Kilon (solistka), Ewa Gajewska, Oliwia i Łucja Sas.

Pasterze: Ryszard Duda, Mateusz Chorążykiewicz, Karol 
Piejko, Jakub Hyjek, Szymon Fara, Filip Malinowski.

Herod i jego dwór: Andrzej Karnas, Jolanta Kozubal-
Głuchowska, Jerzy Tabisz, Grzegorz Iwański, Michał Zięzio, 
Aleksander Gerula, 

Paziowie:  K.  Kasprowicz,  K.  Teplicka,  A  .Piskorek, 
S. Plaucha

Diabły: Monika Mączyńska i J. Toczek, K. Sowa, D. Tar-
nawska

Śmierć - Agnieszka Balawejder
Matki: Katarzyna Kłyż, Janina  Banat
Żołnierze: Dominik Bachurski, Robert Zelwach
Trzej królowie: Dominik Pabiański, Marek Stefen, Pa-

tryk Lubiński

„BeTleJeM POlSKIe”
ponownie na scenie dynowskiej i gościnnie 

w JeDlICzU
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Bohaterowie z polskiej historii: Mieszko - Adam Tworzydło, Kazimierz Wielki - Szymon Fara, Jadwiga (królowa) 
- Magdalena Wolańska, Jan Kazimierz - Damian Piejko, Jan III Sobieski - Grzegorz Wojdyło, Legionista - Wiesław Łoj-
ko, Kosynier - Wojciech Polewka, J. Słowacki - Dominik Bachur-
ski, Powstaniec z 1830 r. - Michał Zięzio, Poznanianka - Józefa 
Ślemp, Dziecko - Łucja Sas, Studentka - M. Gładysz

Twardowski: Mariusz Choma
Opracowanie - muzyczne i akompaniament: Jakub Try-

balski, Piotr Dżuła, Robert Duda, M. i T. Paździorny
Soliści: Grażyna Malawska, Paweł  Pawłowski
Narrator: Katarzyna Kłyż
Kierownik tekstu - Marta Dżuła
Obsługa techniczna: Stanisław Karnas, Krzysztof Stodo-

liński
SCENOGRAFIA: ANNA, MIŁOSZ I GRZEGORZ HAR-

DULAKOWIE
REŻYSERIA - KRYSTYNA DŻUŁA

Członkowie Zespołu wdzięczni za pomoc serdecznie dzię-
kują:  Słuchaczom Uniwersytetu  Złotej  Jesieni, Dyrekcji 
i Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszają do oglądania fo-
toreportażu ze spektaklu w Jedliczu.

Krystyna Dżuła
fot. Maciej Łukaszewicz
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„…No cóż i gdzie cuda? tylko siano i buda! (…) 
Wierzajcie mi pasterze, tu nic nie ma przed wami (…)
To początki wariacji, widma imaginacji…”
/Karol Miarka „Kantyczki”/

„Betlejka świętego Franciszka, czyli recepta na raj” 
w zespole Szkół zawodowych w Dynowie

„
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Dlaczego  tak  często  przyjmujemy 
postawę wątpiącą? Podważamy szcze-
rość  ludzkich  intencji,  prawdziwość 
sądów… Zasłaniamy się przy tym do-
świadczeniem, znajomością świata i lu-
dzi. My dorośli wiemy, że…

A może warto czasem popatrzeć na 
świat z ufnością dziecka, z wrażliwością 
„ojca” widowisk jasełkowych – świętego 
Franciszka, czy dostrzec piękno w pro-
stych  prawdach  ludowych  tekstów. 
Wsłuchać się w bicie czystych serc tych, 
dla których świat był piękny i szczery, 
choćby tylko dlatego, że odbijał BOSKĄ 
NATURĘ jego STWÓRCY. 

Pewnie dlatego, mimo zalewających 
nas zewsząd „różnych” przejawów no-
woczesności,  ludzie  sięgają  po  pełne 
mądrości  ludowych  teksty  jasełkowe 
i próbują w ten sposób „oswoić” trudne 
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i  fundamentalne prawdy. Histo-
ria z Betlejem jest atrakcyjna nie tylko dlatego, że odczytu-
jemy w niej zdarzenia z życia Świętej Rodziny, walkę dobra 
ze złem ale także, bo odnajdujemy w niej prawdę o nas sa-
mych, naszych lękach, błędach i pozach. 

W poszukiwaniu tych prostych mądrości, kolejny już (17!!!) 
raz, wraz z członkami szkolnej grupy Antrakt spróbowaliśmy 
„zmierzyć się” z tym tematem. Ktoś powie – przecież jasełka 
mają swoją skostniałą formę, ustaloną konstrukcję, cóż no-
wego można w nich przekazać. A jednak można! Wystarczy 
skoncentrować się na jakiejś postaci historycznej lub przyj-
rzeć się dokoła  i nadać  jakiś współczesny wymiar bohate-
rom, czy wydarzeniom, wprowadzić elementy humorystycz-
ne lub regionalne. Wspaniałe pomysły ma w tym względzie 
młodzież, tylko trzeba jej słuchać…

Tegoroczny występ zatytułowaliśmy – „Betlejka świętego 
Franciszka, czyli recepta na raj”. Nawiązaliśmy do historii 
z Asyżu, a świętego Franciszka uczyniliśmy jednym z głów-
nych bohaterów naszego widowiska. Jego pieśń – song, stał 
się  leitmotivem  tegorocznych  jasełek. Chwytliwa melodia 
i prosta mądrość słów tego utworu zauroczyła każdego z nas -

„Stulecia mijają i zmienia się świat
A nasze pytania niezmienne:
Jak mamy żyć i wierzyć jak,
By przeżyć swe życie rzetelnie.
Tysiące przepisów na szczęście i los
Recepty jak raj swój zbudować
I niby na wszystko już mamy dziś czas
A czasu nie starcza, by kochać.
Świecie zatrzymaj się w pieśni – miłości do Pana
Razem sprawimy, że miłość znów będzie kochana.
Święty Franciszku naucz nas żyć
Z łezką i z sercem na dłoni,
Chlebem ofiarnym na stole się stać
I przestać za sobą wciąż gonić,
wprowadzać pokój, gdzie wojna wciąż trwa
by lekko było na duszy,
nagich przyodziać, chleb głodnym dać
i jednać ze sobą zwaśnionych.    
Świecie zatrzymaj się w pieśni – miłości do Pana
Razem sprawimy, że miłość znów będzie kochana.”

Cały 27- osobowy zespół,  przy współpracy z ANTRAK-
TOWICZAMI, którzy  co prawda stali się absolwentami 

szkoły ale członkami grupy oczywiście są, a co naj-
ważniejsze czują się nadal, przedstawił widowisko 
8 (!!!) razy. W tym miejscu wypada podziękować 
tym, którzy swoim uczestnictwem i postawą prze-
konują nas, że jasełka wystawiać należy – widzom 
z Bartkówki, Łubna, Wesołej, Kąkolówki, Domu 
Pogodnej Starości z Dynowa, kochanym milusiń-
skim z Przedszkola Miejskiego w Dynowie oraz dy-
rekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom uczniów 
ZSzZ w Dynowie. Za pomoc organizacyjną i ogrom-
ne serce dziękujemy: księdzu Józefowi Czerako-
wi,  księdzu Stanisławowi Borkowskiemu,  księ-
dzu Franciszkowi Urbanowi, księdzu Michałowi 
Bobie, księdzu Kazimierzowi Gancarzowi, preze-
sowi OSP w Wesołej Lesławowi Domaradzkiemu 
oraz pani dyrektor ZSzZ w Dynowie Halinie Cy-
gan, której dodatkowo jesteśmy wdzięczni za  ba-
aardzo wiele!!! kilogramów słodyczy i innym oso-
bom za ich wsparcie i życzliwość.

Opiekunowie grupy 
– Anna i Jarosław Molowie
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Jedną z najmłodszych tradycji wigilij-
nych przyjętych w Polsce jest dekorowanie 
choinki. Obecnie wystrój  choinek  znacz-
nie odbiega od dawnych prostych ozdób: 
lekkich, słomkowych i bibułkowych. Cho-
inki ubierano także w piernikowe figurki 
ludzi i zwierząt.

Pierniki  te można  zdobić  na  różne  sposo-
by: lukrować na kolorowo, wycinać różne płatki 
i kwiatki lub samemu formować elementy ozdób. 
Wszystko zależy od wyobraźni i chęci. 

W dwie grudniowe soboty w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Dynowie odbyły się warszta-
ty lukrowania i zdobienia pierniczków: 6 grud-
nia uczestnikami warsztatów były dzieci i mło-
dzież z dynowskiej scholki oraz członkowie Klu-
bu Młodego Czytelnika, natomiast na warszta-
ty 13 grudnia zaprosiłam dzieci z klas I-III SP 
Nr 1 i SP Nr 2 w Dynowie. 

Warsztaty te odbyły się pod hasłem „Lukru-
jemy świąteczne pierniki z dynowskimi cukier-
niami”, gdyż w pomoc przy ich organizacji zaan-
gażowały  się Ciastkarnia  „Paula” Elżbieta Pi-
skorek i Piekarnia Cukiernia „Genesis” Elżbieta 
Domin.  Pani Elżbieta Piskorek ufundowała lu-
kier i perełki do zdobienia pierników, natomiast 

Piernikowe dekoracje
Pani Elżbieta Domin zasponsorowała po-
nad  150  pierniczków  o  różnych  kształ-
tach. Właścicielkom obu cukierni ogrom-
nie  dziękuję w  imieniu  swoim,  a  także 
w imieniu dzieci i młodzieży!  

Zabawa na warsztatach była wyśmie-
nita! Każde dziecko ozdobiło pierniki według swojego pomysłu. 
Nie było dwóch takich samych! Każde dziecko ofiarowało też 
jeden piernik na choinkę do biblioteki. Dzieci podczas pracy 
były wspierane przez lokalne artystki, panie Małgorzatę Hnił-
kę i Katarzynę Polewkę oraz Elwirę Kałamucką. Pani Elżbie-
ta Piskorek zapoznała Panie z technikami zdobienia aby ozdo-
by były dobrze przymocowane do pierników i nie odpadały. 

Świąteczną atmosferę wprowadziła dynowska scholka. Ani-
matorki - Małgosia Wróbel i Kasia Wróbel – akompaniowały 
na gitarach a dzieci i młodzież śpiewała. Ogromnie dziękuję za 
zaangażowanie się i stworzenie odpowiedniego nastroju. Infor-
muję również, że w każdej chwili można zostać członkiem dy-
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nowskiej scholki. Chłopcy również są mile widzianiJ
Dzięki tylu osobom, które zaangażowały się w organizację warsz-

tatów, grupa 45 dzieci miło i przyjemnie spędziła  czas w dynowskiej 
bibliotece przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkim ogromnie dziękuję!
Grażyna Paździorny

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

Sponsorzy:

Pod koniec września 2014r. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Dynowie rozpoczął dzia-
łalność Klub Młodego Czytelnika. Uczniowie 
klas I-III zostali zaproszeni przez Panie Mał-
gorzatę Kaczorowską  i Grażynę Paździorny 
do zapisywania się do Biura Detektywistycz-
nego Lassego i Mai. 

Od 4 października 2014r. grupka małych detektywów 
z Dynowa raz w miesiącu spotyka się w bibliotece aby po-
znawać i „rozwiązywać” kolejne zagadki, jakie mają miej-
sce w małym, szwedzkim miasteczku Valleby i jego okoli-
cach. Główni bohaterowie serii książek, Lasse i Maja, cho-
dzą do jednej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro detek-
tywistyczne, które przyjmuje „każde ciekawe i niebezpiecz-
ne zlecenie.”

Dynowscy detektywi poznali głównych bohaterów ksią-

Klub młodego czytelnika
żek i narysowali ogromną mapę mia-
steczka  Valleby,  aby mieć  lepszą 
orientację  i  rozeznanie  w  terenie. 
Podczas pierwszego spotkania zosta-
ła rozwiązana bardzo ważna zagadka 
dotycząca „Tajemnicy biblioteki”! Spo-

tkania w ramach Klubu Młodego Czytelnika odbywać się 
będą do czerwca. Naszych małych dynowskich detektywów 
czeka jeszcze dużo pracy przy rozwiązywaniu kolejnych za-
gadek. Będą też niespodzianki. Jedną z nich będzie otrzy-
manie „Legitymacji całkiem prawdziwego detektywa” au-
torstwa Pani Małgorzaty Kaczorowskiej, której bardzo dzię-
kuję za zaangażowanie i pomoc przy organizacji spotkań. 

Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie



Nr  1-2/233-234DYNOWINKA36

W październiku  2014r. w  bibliotece 
szkolnej Zespołu Szkół w Dynowie, w ra-
mach  programu Biblioteki Narodowej 
i  działań  związanych  z    zakupem ksią-
żek, ogłoszone zostały dwa konkursy dla 
uczniów klas IV  - VI Szkoły Podstawowej: 

1.  „Najsympatyczniejsza postać z ulubionej książ-
ki” –konkurs plastyczny, którego opiekunką była pani Mał-
gorzata Galej. Do 20 listopada 2014r. prace do konkursu zło-
żyło 36 dzieci, z czego komisja wyróżniła 14 za ciekawe wy-
konanie i stosowanie różnorodnych form oraz technik pla-
stycznych. Z wyróżnionych prac plastycznych zorganizowa-
no wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, którą można 
oglądać do końca kwietnia– zapraszam!

2. „Z jakiej książki jest ten fragment?”  to oczywiście 
konkurs czytelniczy. Nad jego prawidłowym przebiegiem czu-

Konkursy w Bibliotece Szkolnej
wała pani Barbara Łach – bibliotekarka ze 
szkolnej biblioteki. Podczas lekcji bibliotecz-
nych zaznajomiła dzieci z nowościami, które 
zostały zakupione we wrześniu. Uczniowie 
wypożyczali książki i mieli dwa miesiące na 
czytanie. Następnie   fragmenty książek zo-

stały wydrukowane i wywieszone. Uczniowie musieli odgad-
nąć autora i tytuł książki z której pochodził dany fragment. 
Za udzielenie poprawnych odpowiedzi wyróżniono 4 dzieci. 

Obu paniom – Małgorzacie Galej i Barbarze Łach – ogrom-
nie dziękuję za zaangażowanie i organizację konkursów.

Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie
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„Akademia Aktywnych Obywateli  - Podkarpackie Ini-
cjatywy Lokalne” to projekt, który dał niesamowite możli-
wości mieszkańcom województwa podkarpackiego. Na stro-
nie internetowej projektu czytamy „…chcemy pokazać, że 
aktywność na rzecz swojego środowiska, swoich zaintereso-
wań może być pożyteczna. Promujemy postawę proaktywną, 
sprzyjającą odpowiadaniu na palące lokalne problemy, za-
kładającą uczenie się od siebie nawzajem oraz wzrost kom-
petencji w byciu aktywnym mieszkańcem swojej miejscowo-
ści. Stwarzamy przestrzeń dla tworzenia kapitału społecz-

Panie z Koła Gospodyń w Pawłokomie 
i Akademia Aktywnych Obywateli

nego województwa podkarpackiego przez mieszkańców dla 
mieszkańców. W projekcie uczymy, doradzamy, konsultu-
jemy i dofinansowujemy Inicjatywy Lokalne.”

Z tej szansy skorzystały Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Pawłokomie. Wiedziały, że w ich miejscowości po-
trzebna jest integracja mieszkańców. Miały pomysł, jak taką 
integrację zorganizować i postanowiły zrealizować projekt 
dotyczący Warsztatów rękodzieła „Od seniora do juniora”.

Wniosek  złożony  do  „Podkarpackich  Inicjatyw Lokal-
nych” został oceniony pozytywnie, a panie na realizację swo-
jego pomysłu otrzymały 4880,00 zł dofinansowania z Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich. Od 16 września do 9 grud-
nia 2014 r. dwa razy w tygodniu, wieczorami, spotykała się 
grupa uczestników warsztatów. Z założenia miało to być oko-
ło 20 osób, mieszkańców Pawłokomy. W efekcie końcowym 
w warsztatach wzięło udział ponad 30 osób, w tym sporo 
dzieci i pań. W czasie trwania warsztatów, grupa uczyła się 
wykonywać różnego rodzaju rękodzieło od haftu przez szy-
dełkowanie, roboty na drutach, decoupage, wykonywanie 
biżuterii, kroju i szycia po ozdoby choinkowe. Dzięki otrzy-
manemu dofinansowaniu możliwe było zakupienie wszel-
kich niezbędnych na warsztaty materiałów, a wykonane pra-
ce grupa prezentowała podczas kiermaszów rękodzieła or-
ganizowanych w Zespole Szkół Nr 4 w Pawłokomie. Dzięki 
uprzejmości Dyrektora Szkoły Pana Marka Mołonia, same 
warsztaty mogły być organizowane właśnie w pomieszcze-
niach szkolnych. Zajęcia w  imieniu Koła Gospodyń Wiej-
skich prowadziły Panie Janina Paszko, Małgorzata Fuksa 
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i Irena Siry, organizatorki tejże inicjatywy lokalnej. 
Uśmiechy na twarzach uczestników warsztatów, podczas końcowe-

go  rozdania dyplomów mówią  same za  siebie.  Inicjatywa była 
„strzałem w dziesiątkę”.

Mam nadzieję,  że  z  kolejnego  rozdania 
środków w  ramach  projektu  „Akade-
mia Aktywnych Obywateli - Pod-
karpackie  Inicjatywy Lokalne” 
skorzysta więcej grup nieformal-
nych z terenu Gminy Dynów. Do 
czego serdecznie zachęcam. 
Mirosława Marszałek-Peł-
zak

Informacje o możliwości sko-
rzystania  z  dofinansowania: 
http://www.karierawdebicy.pl/
podkarpackie-inicjatywy-lokalne

Kondycja jednostki 
Stan organizacyjny OSP w Harcie przedstawia się impo-

nująco: jednostka liczy 108 członków, w tym 67 zwyczajnych, 
wśród nich 16 kobiet,14 honorowych, 5 wspierających oraz 
22 MDP. Wszyscy wchodzą w skład czterech drużyn sporto-
wo-pożarniczych: kobiecej, męskiej oraz dwóch MDP. W za-
wodach szczebla gminnego brały udział wszystkie zespoły. 
Kobieca drużyna zajęła pierwsze miejsce, męska siódme, 
a drużyny MDP pierwsze miejsca. Uzyskany ekwiwalent 
pieniężny za udział w zawodach w wysokości 1265zł dru-
żyny przekazały na działalność statutową stowarzyszenia. 

Uroczystości i przedsięwzięcia
Na przypadające w ubiegłym roku obchody jubileuszu 

90-lecia powstania  orkiestry dętej  oraz Dni Harty, które 
zorganizowane zostały razem z TKiRWH, udało się zapro-
sić delegację z zaprzyjaźnionego węgierskiego miasta Ujfe-
herto i wydać pamiątkowy medal z okazji jubileuszu .Do-
dać należy, że organizacja tak wielkich uroczystości stała 
sie możliwa dzięki wsparciu TKiRWH, Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dynowie, Koła Łowieckiego „Sarenka” w Har-
cie, Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańcza-
ka, kapeli „Młoda Harta” oraz Kapeli Ludowej z Łąki, jak 
też wszystkich osób, które nie szczędziły zaangażowania. 

Na  uznanie  zasługuje  kolejne  cykliczne wydarzenie 
współorganizowane  przez  TKiRWH  i Klub Honorowych 
Dawców Krwi. Akcja zbiórki krwi pod hasłem „Ratuj Życie 
Żyj Bezpiecznie”, której głównym organizatorem jest prezes 
klubu dh Jacek Stochmal, zaowocowała oddaniem 29, 5 li-
trów krwi. Stało się już tradycją, że od kilku lat na apel od-
powiadają strażacy ochotnicy z jednostek OSP z czterech po-
wiatów: rzeszowskiego, przemyskiego, brzozowskiego i prze-
worskiego. W tym roku w akcji wzięło udział 94 strażaków 
z 18 jednostek OSP.

Swoją obecność zaznaczyli także w wojewódzkich obcho-
dach Dnia Strażaka w Kalwarii Pacławskiej oraz na woje-
wódzkiej pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi. Trady-
cyjna warta przy Bożym Grobie, zabezpieczenie uroczysto-
ści Bożego Ciała oraz czynny udział w życiu parafii weszły 
na stałe do corocznych działań jednostki. Bardzo szlachetną 
akcją w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę” przyczyniają się do wsparcia tych najbardziej 
potrzebujących. Podziałem i dostarczeniem zebranych pro-

Razem dla wspólnego dobra
duktów na terenie gminy zajmuje się GOPS. Jedynie w tym 
roku udało się zgromadzić 147 kg darów, a w ciągu siedmiu 
ostatnich  lat  organizowania  tej  akcji  aż  1427kg. Delega-
cja tej jednostki wraz z pocztem sztandarowym i orkiestrą 
uczestniczyła w obchodach jubileuszowych oraz włączeniu 
do KSRG zaprzyjaźnionej jednostki z OSP Górno, w pikni-
ku zorganizowanym przez OSP w Sieteszy, podczas którego 
oddawali krew. W sierpniu strażacy brali udział w zabezpie-
czaniu treningów do XXII Samochodowego Rajdu Rzeszow-
skiego, które odbywały się na terenie Dylągowej. 

Kalendarzową okazją do integracji środowiska oraz do 
wspólnego przygotowania było Narodowe Święto Niepodle-
głości. Obchody uświetniała obecność pocztu sztandarowe-
go i orkiestra dętej, a jedności środowiska sprzyjało wspól-
ne patriotyczne śpiewanie oraz poczęstunek.  

Orkiestra dęta 
Meandry historii w 90 - letnim istnieniu orkiestry świad-

czą o jej ważnej roli w środowisku, nie tylko tym lokalnym. 
Środki finansowe na utrzymanie orkiestry w większości po-
chodzą z budżetu Gminy Wiejskiej Dynów. Pozostałe wy-
pracowane są przez orkiestrę i całą jednostkę. W ubiegłym 
roku orkiestra wystąpiła 16 razy na różnego rodzaju uroczy-
stościach, a wśród nich były między innymi: prymicje w Bo-
rownicy, oddanie do użytku Domu Strażaka w Racławówce, 
jubileusz w Górnie, jubileusz 40-lecia kapłaństwa w Prze-
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myślu na Kzanowie, jubileusz 90-lecia OSP Rzeszów-Dra-
binianka oraz występy lokalne na uroczystościach kościel-
nych i patriotycznych 

Inwestycje 
Najbardziej pożądaną inwestycją z punktu widzenia uży-

teczności publicznej był montaż klimatyzacji. Część kosz-
tów - 15 000 zł - leżała po stronie Urzędu Gminy Wiejskiej 
w Dynowie. Pozostała suma - 12 000 zł  -  pochodziła z kasy 
jednostki OSP Harta. Ze środków własnych strażacy zaku-
pili ponadto rolety do okien na sali i w kuchni - 2150zł oraz 
100 krzeseł, na które wydali 8500zł. Największą inwestycją 
remontową, którą wykonano w ubiegłym roku był kapital-
ny remont przejścia z korytarza dolnego na część garażową.

Mobilność jednostki 
Ubiegły  rok upłynął  pod  znakiem uczestnictwa w  11 

zdarzeniach, w tym w czterech pożarach. W działania za-
angażowanych było 67 ratowników. OSP w Harcie posiada 
JOT kategorii 2, dwa średnie samochody ratowniczo-gaśni-
cze oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych w swojej kategorii. W roku sprawozdawczym 
pozyskano kolejne elementy umundurowania i wyposażenia. 
W grudniu w jednostce została przeprowadzona kontrola go-
towości bojowej przez zespół inspekcyjny KM PSP w Rze-
szowie i zamknęła się wystawieniem oceny bardzo dobrej.

Współpraca 
Jednym z filarów tej szczytnej dzia-

łalności jednostki jest aktywna współ-
praca z wieloma instytucjami i stowa-
rzyszeniami. Przodują wśród nich: To-
warzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Har-
ta, Akcja Katolicka, Rada Parafialna, 
Koło Łowieckie „Sarenka” Harta, Rada 
Rodziców  Szkoły,  Samorząd  Gmin-
ny,  Straż Pożarna  z Ujfeherto  z Wę-
gier. Odległość nie stanowi przeszkody 
w aktywnej działalności z jednostkami 
z Woli Zarczyckiej, Sokołowa Małopol-
skiego, Górna, Sieteszy, Brzezówki II, 
Woli Rafałowskiej, Wierzawic. Na ręce 
panów:  Komendanta Wojewódzkie-
go  gen.Bogdana Kuligi, Komendanta 
Miejskiego PSP w Rzeszowie str.bryg.
Waldemara Wilka  oraz  prezesa  ZOP 
ZOSPRP w Rzeszowie dh Jana Kucaja 
członkowie jednostki OSP Harta skła-

dają serdeczne podziękowania za wszelkie formy wsparcia. 

Życzliwość instytucji, hojność sponsorów 
Wszelkie środki pochodzące z budżetu Gminy Wiejskiej 

Dynów: Wójt Gminy Wiejskiej 
Pan Adam Chrobak. 
Dotacji  na  zakup  drzwi  aluminiowych  -  Prezes  ZOP 

ZOSP RP w Rzeszowie dh Jan Kucaj.
Opieka merytoryczna: Pani Mariola Kaczor  oraz Pan 

Jacek Sowa 
Pomoc w kosztach wydrukowania kalendarzy: Hydro-

Met Banaś, Agropol, Ślusarstwo Artystyczne Wiesław Do-
min,  Firma Brukarzyk, Usługi  Transportowe Piotr Ha-
dam, Piekarnia-Cukiernia Bachórz, Wykończenie Wnętrz 
J. Stochmal.

Środki finansowe na rzecz działalności statutowej OSP 
Harta:  Zarząd Koła Łowieckiego  „Sarenka” w Harcie  na 
czele z Prezesem Janem Ciećko, Piotr Hadam, Franciszek 
Skrabalak, Józef Bąk.

Pomoc rzeczowa/ pompa głębinowa, środki na przegląd 
sprzętu, gaśnice proszkowe, remont motopompy/: Agniesz-
ka i Wiesław Dominowie, Krystyna i Wiesław Gudykowie, 
Janusz Banat, Stanisław Skałuba.

Wytężona praca na rzecz wizerunku artystycznego ze-
społu: Kapelmistrz Edward Laska oraz wszyscy  członko-

wie orkiestry .
Druhny  i  druhowie  jednostki,  któ-

rzy najbardziej udzielali się na różnych 
płaszczyznach, przyczyniając się do lep-
szego  funkcjonowania  organizacji:Jan 
Wilk,  Józef Kocaj,  Stanisław Skałuba, 
Józef Sieńko, Jacek Stochmal, Grzegorz 
Szczutek, Edward Bąk, Tomasz Gudy-
ka, Franciszek Skrabalak, Piotr Potocz-
ny, Maciej  Pilch, Krzysztof  Pilch, Ur-
szula Szczutek, Barbara Gudyka, Lucy-
na Stochmal, Renata Potoczna, Marek 
Wąsowicz,  Łukasz Gudyka, Krzysztof 
Lignowski, Krzysztof Kuś, Artur Szczu-
tek,  Dawid Dziopak,  Przemysław Pa-
ściak, Wojciech Zawora, Sylwester Dzio-
pak, Kamil Potoczny.

Materiał  przygotował  Prezes  OSP 
Harta druh Artur Szczutek

Tekst: Ewa Hadam
fot. Wacław Balawender
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W  niedzielę  23.11 
2014r.  w  hali  sporto-
wej  Szkoły  Podstawowej 
w Harcie odbył się III Mię-
dzygminny  Turniej  Bad-
mintonowy zorganizowany 
przez Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół w Dyno-
wie. Uczestniczyło w nim 
42  zawodników  i  zawod-
niczek  z Miasta Dynów, 
Gminy Dynów  oraz Gmi-
ny Dubiecko. Sędziami za-
wodów byli Robert Panto-
ła i Klaudia Bukowińska. 
Przy czterech kortach sę-
dziowali  zaś  zawodnicy 
sekcji badmintona UMKS 
Dubiecko. Turniej rozegra-
no w systemie grupowo-pucharowym. Najlepszymi zawod-
nikami turnieju zostali: rodzeństwo Kamil i Mateusz Spła-
wińscy  oraz Klaudia  i Amelia Bukowińskie. Organizacją 
zawodów z ramienia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 
zajmował się Zdzisław Szafran. Za pomoc w przeprowadze-
niu zawodów słowa podziękowania należą się burmistrzo-
wi miasta Dynów  i dyrektorowi szkoły w Harcie. W tym 
turnieju wszyscy byli wygranymi, bo na sportowo spędzi-
li piękny jesienny dzień. Pierwsze miejsca nagrodzono me-
dalami, pucharami i dyplomami, za drugie i trzecie przy-
znano zaś medale i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzyma-

III Międzygminny Turniej Badmintonowy
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Miejsce U13 U 14 U 15
1 Amelia Bukowińska  Izabela Dudziak Klaudia Bukowińska
2 Ewelina Pawlus Wiktoria Pakosz Aleksandra Dudziak
3 Julia Kurasz  Paulina Pawlus Aleksandra Skubisz
4 Zuzanna Stochmal Martyna Litwin Weronika Wróbel

Miejsce U13 U 14 U 15
1 Amelia Bukowińska  Izabela Dudziak Klaudia Bukowińska
2 Ewelina Pawlus Wiktoria Pakosz Aleksandra Dudziak
3 Julia Kurasz  Paulina Pawlus Aleksandra Skubisz
4 Zuzanna Stochmal Martyna Litwin Weronika Wróbel

Miej-
sce

U14 U 16

1 Amelia Bukowińska
Ewelina Pawlus

Kamil Spławiński Artur Dudziak

2 Izabela Dudziak Wiktoria Pakosz Klaudia Bukowińska 
Aleksandra Dudziak

3 Mateusz Spławiński Kamil Pawlus Adam Sawczak Michał Świder
4 Bartosz Kępa Patryk Bielec oraz 

Mikołaj BatorFlorian Galej

Dziewczyny

Mężczyźni

Gry deblowe kategoria open

li słodki upominek oraz napoje. Rozegrano około 80 meczy 
w grach pojedynczych i deblowych. Organizator zafundował 
lotki do rozegrania zawodów.

Wyniki turnieju

Pozostali uczestnicy turnieju to:
Julia Szczutek, Jadwiga Pyś, Kacper Ba-

lawender, Szymon Pałac, Magdalena Mierz-
wińska, Agnieszka Łysek, Katarzyna Błoń-
ska, Weronika Potoczna,  Julia  Szczutek, 
Karolina Kozubal,  Patryk Bielec, Bartosz 
Kępa,  Jakub Tworzydło, Aleksandra Ma-
łachowska.

Robert Pantoła

Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju badminto-
nowym i zapraszamy na następne zawody.

Zawodnicy  startowali w kilku  kategoriach np.  do  lat 
13 (U13) 
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Uroczystość  wigilijna  w  naszej 
szkole  odbyła  się 19 grudnia 2014  r. 
Obecnością  zaszczycili  nas  zaprosze-
ni goście:
1.  Krzysztof Kędzierski, Aleksander 

Stochmal, Jan Sieńko - radni po-
wiatu rzeszowskiego

2.  Beata Skiba - przewodnicząca rady 
gminy w Dynowie

3.  Tadeusz  Pudysz  -  radny  gminy 
Dynów

4.  Danuta Błotnicka - przedstawiciel 
Urzędu Gminy w Dynowie

5.  Zespół śpiewaczy Pogórzanki
Tegoroczne  przedstawienie  jaseł-

kowe miało  skłonić  do  refleksji,  głę-
bokich duchowych przeżyć i uświado-
mić wszystkim  jak ważna  jest w  ży-
ciu miłość. Nieprzypadkowo  bohate-
rem  jasełek  był Mały Książę,  który 
przecież wiele czasu poświęcił na to by 
zrozumieć, co jest najważniejsze w ży-
ciu. I to dzięki niemu znamy tajemni-
cę słów, że „Najważniejsze jest niewi-
doczne dla oczu”.

Zgodnie  z  tradycją  było  dzielenie 
się  opłatkiem,  składanie  życzeń,  stół 
z  siankiem  i  białym obrusem,  choin-
ka, kolędnicy z gwiazdą oraz aniołem, 
diabłem i śmiercią. Na stole wigilijne 
potrawy, o których przygotowanie za-
troszczyli się rodzice. Była czas na roz-
mowy i wspólne kolędowanie.

No  cóż.  Czas  niezwykły,  miła 
atmosfera,  wzajemna  serdeczność 
i uprzejmość.

By to opisać słów mało, można je-
dynie powtórzyć słowa – życzenia Ma-
łego Księcia: „Najważniejsze jest to, by 
w naszych  sercach narodziła  się mi-
łość”. I tego wszystkim życzymy. 

Grażyna Opałka

WIGIlIA W zeSPOle SzKół nR 4 
W PAWłOKOMIe
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Czas Świąt Bożego Narodzenia, to czas, w którym wszy-
scy mamy okazję spotkać Chrystusa. Przygotowujemy się 
na to spotkanie. Porządkujemy nasze domy, przygotowu-
jemy pokarmy. Jednak najważniejsze, byśmy w odpowied-
ni  sposób  przygotowali  na-
sze serca. 

Dnia 4 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Ulanicy  dla 
społeczności  lokalnej  zosta-
ły wystawione Jasełka. Przy-
gotowała  je z uczniami pani 
H.  Prokop.  Starannie  przy-
gotowana scenografia, a tak-
że piękne  stroje  dodały uro-
ku  przedstawionym  scenom 
towarzyszącym  narodzinom 
Jezusa. Uczniowie ukazali, że 
Jezus przychodzi do wszyst-
kich,  którzy mają  dla Niego 
otwarte  serca.  Przychodzi  do 
szukających miłości dzieci oraz do dorastającej młodzieży. Jezus 
przychodzi do nas wszystkich bez względu na wiek,  zajmowane 
stanowisko społeczne i posiadany majątek. Najważniejszym jest, 
abyśmy potrafili Go tylko rozpoznać w drugim człowieku. Podczas 
występu uczniowie odwołali się do osoby Papieża Jana Pawła II, 

„Przybieżeli do Betlejem…”
który niejednokrotnie zwracał nam wszystkim uwagę na 
istotę obchodzonych Świąt. Wszyscy zgromadzeni wysłu-
chali wykonanej przez naszego Papieża kolędy „Oj Maluś-
ki” a także sami chętnie włączyli się do śpiewania prezen-

towanych kolęd. Wspólny śpiew umoc-
nił wciąż utrzymujący się u wszystkich 
świąteczny nastrój. Na koniec wystę-
pu wszyscy  artyści  otrzymali  grom-
kie  brawa będące  dowodem uznania 
za pięknie odegrane role. 

M. Gwóźdź
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Witam Państwa serdecznie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krót-
kiej ankiety pozwalającej ocenić potrzeby kulturalne 
i edukacyjne mieszkańców Dynowa (głównie tych zrze-
szonych w organizacjach pozarządowych i innych gru-
pach/zespołach) oraz ich oczekiwania wobec Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Dynowie. 

Celem  powyższych  działań  jest  przygotowanie, 
w miarę możliwości  finansowych i organizacyjnych, 
adekwatną do  tych potrzeb  ofertę  kulturalną Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Dynowie na rok 2015 oraz 
propozycje  nowych wydarzeń  kulturalnych na  lata 
2015-2017.

Zależy nam aby, zwiększyć zaangażowanie miesz-
kańców naszego miasteczka w działalność kultural-
ną instytucji, a tym samym otworzyć się na nowe ini-
cjatywy kulturalne proponowane przez mieszkańców 
Dynowa. 

nazwa zespołu/
organizacji/grupy

termin/ miejsce/
nazwa inicjatywy

potrzeby
finansowe

Potrzeby
organizacyjno-techniczne 

inne

2. Czy przy MOK w Dynowie powinna działać Rada ds. kultury (nazwa do uzgodnienia) złożona z przed-
stawicieli środowiska lokalnego, w tym: organizacji pozarządowych, szkół, seniorów, młodzieży,  przedstawi-
cieli firm, instytucji publicznych, artystów, twórców i animatorów kultury itd. Rada miałaby na celu opinio-
wanie działań MOK oraz inicjowanie nowych działań.

A. Tak, prosimy uzasadnić odpowiedź
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Nie, prosimy uzasadnić odpowiedź
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

ul. ks. Józefa Ożoga 10, 36-065 Dynów — tel/fax 0 16 652 18 06 — e-mail: mok@dynow.pl
www.mok.dynow.pl

Ponadto naszym celem jest:
1.  Odkryć potencjał integrujący mieszkańców nasze-

go terenu wokół wspólnej sprawy – integracja po-
przez kulturę;

2.  Poszukiwać    nowatorskich  rozwiązań  dotyczą-
cych funkcjonowania kultury w naszej społeczno-
ści lokalnej;

3.  Wzbogacić wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach 
różnych grup społecznych tworzących   wspólno-
tę lokalną;

4.  Odkryć nowe możliwości działania (wzbogacić/po-
szerzyć ofertę kulturalną);

5.  Włączyć zasoby (wiedzę i umiejętności) organiza-
cji, grup do tej pory nie współpracujących, w tym 
lokalnych twórców i animatorów do współtworze-
nia oferty kulturalnej MOK w Dynowie;

6.  Wesprzeć możliwości działania organizacji i grup 
w Dynowie, w tym inicjatywy już realizowane;

7.  Wymieniać wiedzę i doświadczenie

ANKIETA:
1. Proszę wymienić  inicjatywy/ wydarzenia/, które zamierzacie  (chcielibyście) Państwo organizować we 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w 2015 r. Proszę określić oczekiwania i potrzeby w związku z tymi 
wydarzeniami (finansowe, techniczne, organizacyjne, inne);

Proszę podać według wzoru: (w przypadku braku miejsca, prosimy przygotować samodzielnie tabelę 
według wzoru i załączyć do ankiety jako oddzielny dokument)
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3. Czy Państwa grupa, organizacja chciałaby zainicjować (być organizatorem) w Dynowie nowego wydarze-
nie lub imprezy kulturalnej/edukacyjnej, a od przynajmniej 2 lat nie udaje się tego zamierzenia zrealizować.

Proszę podać krótką charakterystykę i główną przyczynę braku jej realizacji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Proszę wymienić 3 główne problemy (bariery), z którymi do tej pory spotkała się Państwa grupa/ orga-
nizacja/ instytucja/ przy realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Dynowie

1……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Jakich inicjatyw/ wydarzeń kulturalnych najbardziej brakuje Państwu w Dynowie
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Jakich wykonawców/zespoły/proponowalibyście Państwo zaprosić na tegoroczne Dni Pogórza (A – gwiaz-
da Dni Pogórza; B – koncert; C – wykonawca muzyki Disco; D – wykonawca na festyn, E – inne propozycje 
wydarzeń)

A……………………………………………………………………………………………………………………………….
B……………………………………………………………………………………………………………………………….
C……………………………………………………………………………………………………………………………….
D……………………………………………………………………………………………………………………………….
E……………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Jak wykorzystalibyście Państwo walory przyrodnicze/turystyczne miasta i gminy Dynów, łącząc je z wy-
darzeniami kulturalnymi:

A. Pogórzańska Nuta (24 maj) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Szkolne Prezentacje Szpak/Dzień Dziecka (31 maja)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Dni Pogórza (11-12 lipca)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
D. „Weterani Szos” (26 lipca)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

ul. ks. Józefa Ożoga 10, 36-065 Dynów — tel/fax 0 16 652 18 06 — e-mail: mok@dynow.pl
www.mok.dynow.pl
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ul. ks. Józefa Ożoga 10, 36-065 Dynów — tel/fax 0 16 652 18 06 — e-mail: mok@dynow.pl
www.mok.dynow.pl

E. Dożynki (16 sierpnia)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
F. Inne propozycje imprez kulturalnych z wykorzystaniem w/w walorów:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Wokół jakiej wspólnej sprawy lub problemu dla naszej społeczności lokalnej warto zawiązać PARTNER-
STWO m.in. w  kulturze. Prosimy krótko uzasadnić:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Prosimy sformułować pytanie odnoszące się do działań kulturalnych w Dynowie, na które chcielibyście 
Państwo uzyskać odpowiedź od Dyrektor MOK w Dynowie.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Prosimy Państwa o podanie adresu e-mail:………………………………………..
(w przypadku zmiany terminu spotkania informację prześlemy na Państwa skrzynkę on-line)
Uwaga:
Prosimy przekazać ankietę członkom Państwa organizacji/grup itd. Następnie zebrane ankiety  dostarczyć 

do biura MOK w Dynowie  do dnia 13 lutego 2015 r., do godz. 15.00 mieszczącego się przy ul. Ks. Ożoga 10 
w Dynowie lub przesłać drogą elektroniczną mok@dynow.pl z dopiskiem „Dynów-kultura”. 

Podsumowanie wyników ankiety podamy na spotkaniu „Kultura – warto działać wspólnie”, które 
odbędzie się w dniu 20 lutego o godz. 17.00 na sali narad Urzędu Miasta w Dynowie.  Zapraszam na 
to spotkanie przedstawicieli (max. 3 osoby ) grup/organizacji/szkół/instytucji publicznych/firm działających 
w Dynowie, którym bliski jest rozwój aktualnych i przyszłych inicjatyw kulturalnych w Dynowie. 

Patronat nad spotkaniem objęli:  Burmistrz Miasta Dynowa P. Zygmunt Frańczak,  Przewodnicząca 
Rady Miasta P. Ewa Hadam,  Przewodniczący Komisji Społecznej P. Roman Mryczko

Program spotkania:
1.  Przywitanie gości i osób zaproszonych;
2.  Analiza ankiety przeprowadzonej wśród  osób/grup/ organizacji pozarządowych działających w obszarze 

kultury z terenu miasta Dynów; 
3.  Harmonogram stałych imprez kulturalnych w Dynowie w 2015 r. oraz propozycja nowych inicjatyw w tym 

obszarze na lata 2015/2017 – dyskusja;
4.  Propozycja utworzenia przy MOK w Dynowie Rady ds. kultury: głosy za i przeciw; 
5.  Dyskusja nad tym, czy warto podejmować kolejne badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Dynowa;
6.  Wolne wnioski.

Pytania prosimy kierować do: Aneta Pepaś, tel. kom: 724-999-888

UWAGA!

Ankietę można również pobrać ze strony: www.mok.dynow.pl,  
w zakładce „pliki do pobrania”
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Wirówka choinkowa 
– OPŁATEK
Gwiazda świąteczna 
– SWOJACY
Krzyżówka 
– DOM RODZINNY
Jolka z filmem 
– NADZIEI ZA DWA GROSZE
Jolka choinka 
– CHOINKA

LUTY - drugi miesiąc w roku (wg kalendarza gregoriańskiego i juliańskie-
go), najkrótszy ze wszystkich miesięcy. Nazwę swą wziął od przymiotnika: luty 
– dawniej „zimny, mroźny”. I faktycznie, często bywało w lutym, jak w dziecię-
cym wierszyku 

„…Szczerzy luty zęby sopli, 
wszystko mrozem ściska.
Niech tam sobie! Wkrótce
przyjdzie "kryska na Matyska".

Gdy obuję ciepłe buty
i gdy kożuch włożę,
niech tam sobie mroźny luty
sroży się na dworze…”

W tym roku aż tak bardzo się nie sroży, więc pewnie nie mamy 
co liczyć na wczesną wiosnę… Ludowe mądrości mówią bowiem, że

•  Gdy  luty  ciepły  i  po wodzie, wiosna późno nastąpi  i  będzie po 
chłodzie. 

•  Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to 
rzecz niewątpliwa. 

Aby umilić Państwu oczekiwanie na wiosnę, nasi współpracownicy 
przygotowali ciekawe (jak zwykle) zadania. Pan Bogdan Witek po-
leca w tym miesiącu Jolkę, Ciągówkę i Krzyżówkę - Szyfr, a pan 
Leszek Grzywacz - Joleczkę oraz Wirówkę z hasłem „na czasie”.

Zapraszam do rozwiązywania!
Renata Jurasińska

JOlkA
Określenia wyrazów podano w kolejności  przypad-

kowej, a w diagramie ujawniono wszystkie miejsca wy-
stępowania  litery  “O”. Litery  z    zaznaczonych pól,  od-
czytane rzędami utworzą rozwiązanie - nazwę dyscypli-
ny sportowej.

Określenia wyrazów (kolejność przypadkowa):
•  tafla lodu płynąca rzeką
•  damskie uczesanie z upiętych wysoko włosów
•  popularne francuskie imię męskie
•  wpatrują się w niego telewidzowie
•  kolor pogodnego nieba
•  detektyw z powieści Agaty Christie
•  młody, lekko solony śledź
•  oklepany zwrot z ust polityka
•  wpuszczają światło dzienne do pokoju
•  papier wartościowy
•  pozytywizm lub romantyzm 
•  nurt w sztuce końca XIX wieku, nawiązujący do okre-

su przepychu w architekturze
Bogdan Witek
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CIągóWkA
Odgadnięte wyrazy należy wpisać jednym ciągiem, 

wężykiem  do diagramu (ostatnia litera pierwszego 
słowa  jest  jednocześnie pierwszą następnego). Lite-
ry z zaznaczonych pól na skrzyżowaniach, odczytane 
rzędami utworzą rozwiązanie końcowe - nazwę zimo-
wej dyscypliny sportowej. 

Określenia wyrazów:
1 - 2)   zgromadzenie ludzi, wiec.
2 - 3)   autobus wycieczkowy.
3 - 4)   kradzież.
4 - 5)   duża jednostka oporu, kΩ.
5 - 6)   działo strzelające stromą trajektorią.
6 - 7)   kłótnia, waśń.
7 - 8)   stan w USA, ze stolica w Little Rock. 
8 - 9)   towarzyszka Warsa.
9 - 10)   ukończył szkołę.
10 -11)  na plecach pierwszoklasisty.
11 -12)  stolica Włoch. 

Bogdan Witek

krZyżóWkA sZyfr
Wszystkie litery krzyżówki. odczytane kolejno zgodnie z numeracją 

utworzą rozwiązanie -  imię i nazwisko osoby ze świata sportu.

Poziomo:
13) element systemu alarmowego sygnalizujący zagrożenie, np.
      obecność czadu w powietrzu.
8)   krawędź, brzeg.

Pionowo:
10)  nadmierne wykorzystywanie  in-
nych osób.
16) pistolet szeryfa.

Bogdan Witek

Litery z pól z kropką, czytane kolumnami, utwo-
rzą rozwiązanie dodatkowe.

W kolejności przypadkowej:
• łóżko między drzewami   
• śliwka chińska   
• danie z gotowanej wołowiny   
• osoba bez munduru   
• Tadeusz (1916-85), prozaik („Drzewo rodzi owoc”, 
„Dom pod Oświęcimiem”)
• ideologia Tomasza Zana, Adama Mickiewicza   
• zdolność człowieka do odczuwania wrażeń.

Leszek Grzywacz

J O L E C Z K A 

  
• 

        

       
•

   

          
• 

    
•

      

 I  J  K  L  Ł 
 

 Litery z pól z kropką, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie dodatkowe. 

 W kolejności przypadkowej: 

  osoba bez ٭   danie z gotowanej wołowiny ٭   śliwka chińska ٭   łóżko między drzewami ٭ 

 munduru   ٭ Tadeusz (1916-85), prozaik („Drzewo rodzi owoc”, „Dom pod Oświęcimiem”) 

 .zdolność człowieka do odczuwania wrażeń ٭   ideologia Tomasza Zana, Adama Mickiewicza ٭ 

 

Leszek Grzywacz 

J O l E C Z k A
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W I r ó W k A
Litery  z  zaznaczonych kratek, czytane prawo-

skrętnie (od pola z kropką), utworzą rozwiązanie.

Prawoskrętnie (druga litera w polu 
z kreską):
1)   chłodny wiatr  wiejący  zimą  i  wiosną 

w dolinie Rodanu.   
2)   postulat, ultimatum.
3)   powszechny system operacyjny kompu-

terów.   
4)   drobny pajęczak, groźny dla człowieka.
5)   wzór lub przyrząd kreślarski.     
6)   pokrzewka ogrodowa.   
7)   prosta piosenka ludowa.
8)   miasto nad Kamienną, znane z produkcji por-

celany.   
9)   pojemnik na uczniowskie akcesoria.
10) dolina wydrążona przez górski potok.

Leszek Grzywacz

W I R Ó W K A 

         

 1  2  3  4  

       
• 

     

 10    5  

            

  9  8  7  6   

        

 

Litery  z  zaznaczonych kratek, czytane prawoskrętnie (od pola z kropką), utworzą rozwiązanie. 

Prawoskrętnie (druga litera w polu z kreską): 

1) chłodny wiatr wiejący zimą i wiosną w dolinie Rodanu.   2) postulat, ultimatum. 

3) powszechny system operacyjny komputerów.   4) drobny pajęczak, groźny dla człowieka. 

5) wzór lub przyrząd kreślarski.     6) pokrzewka ogrodowa.   7) prosta piosenka ludowa. 

8) miasto nad Kamienną, znane z produkcji porcelany.   9) pojemnik na uczniowskie akcesoria. 

10) dolina wydrążona przez górski potok. 

Leszek Grzywacz 

Na większości uczelni trwa właśnie zimowa se-
sja egzaminacyjna… Dla studentów - na poprawę 
nastroju i odstresowanie, a dla rodziców studen-
tów - jako wyjaśnienie ;-) polecam dziś….

SŁOWNIK STUDENCKI NA WESOŁO 
Społeczność  studencka,  jak  każda  grupa  zamknię-

ta, ma swój własny  język, zrozumiały  jedynie dla niej. 
Zwroty, wydawałoby  się  powszechnie  znane,  nabierają 
zupełnie odmiennego znaczenia. Oto kilka przykładów: 
 
Egzamin - moment, w którym egzaminator próbuje udo-
wodnić, że student nic nie wie, zaś student wykładowcy, 
że wie cokolwiek (w historii znane są przypadki, kiedy 
to student wyszedł z tego doświadczenia obronną ręką)

 
Grupa  -  najmniejsza  komórka  społeczna  na  uczelni. 
W skład grupy wchodzą tzw. wspólnicy niedoli

 
Imprezy  -  zasadnicza  treść  studiów. Naukowcy  zaob-
serwowali,  że wzrost  częstotliwości  imprez  jest wprost 
proporcjonalny do  ilości materiału, który studenci mu-
szą przyswoić i odwrotnie proporcjonalny do ilości czasu, 
który pozostał do egzaminu

 
Indeks - jawny wyrzut sumienia (na szczęście jego kon-
strukcja  jest  na  tyle  nieprzejrzysta,  że można  zainte-
resowanym  rodzicom wytłumaczyć,  że wpis warunko-
wy oznacza pochwałę dziekana na szczególne osiągnię-
cia naukowe)

 
Kampania wrześniowa - specjalne wakacyjne spotka-
nie dla zaawansowanych (okazja do pochwalenia się opa-
lenizną)

 
Ksero - narzędzie poszerzania wiedzy nabytej, a wcze-
śniej zapożyczonej

Lektury - dobra okazja dla wykładowców do pochwa-
lenia się przed studentami swoją dotychczasową twór-
czością

 
Rok akademicki - przykra przerwa między wakacjami

 
Sesja - (ocenzurowano dla równowagi psychicznej stu-
dentów)

 
Warunek- czyn społeczny studenta w stosunku do pod-
upadającej finansowo uczelni.

POWODZENIA NA EGZAMINACH!
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