
UCHWAŁA NR IX/64/15 

RADY MIASTA DYNÓW  

z dnia 12 sierpnia 2015 roku 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa” 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz §1 pkt 1 Regulaminu nadawania 

tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” oraz „Zasłużony dla Miasta Dynowa” 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/123/08 Rady Miasta Dynowa w sprawie 

ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” oraz „Zasłużony dla 

Miasta Dynowa” z dnia 12 marca 2008 roku, na wniosek Kapituły z dnia 24 lipca 2015 

roku, Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

 

§1 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa” Panu Andrzejowi Stankiewiczowi  

w dziedzinie kultury. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady 

Miasta Dynów. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 
Pan Andrzej Stankiewicz związany jest z Miastem Dynów od chwili przyjścia na świat; 

21.01.1950r. W latach 1964 -1968 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. 

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1968-

1972 dały mu tytuł magistra prawa. Dwa kolejne lata upłynęły pod znakiem odbywania 

aplikacji sądowej, którą ukończył w 1975 r. Rok później zdobył aplikację arbitrażową. 

W roku 1989 uzyskał stopień doktora prawa. Ukończył także kurs organizowany pod 

patronatem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Złożenie egzaminu w roku 

1992 dało mu uprawnienia likwidatora przedsiębiorstw państwowych.  

Pan dr Andrzej Stankiewicz odznacza się niezwykle aktywnym zaangażowaniem  

w sprawy naszego miasta. Od 2003 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa 

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwa Przyjaciół 

Dynowa. Skuteczność jego działań sprawiła, że „Dynowinka” zyskała cykliczność 

wydawniczą. Przejęcie przez Niego kierownictwa nad Towarzystwem zaowocowało 

przeprowadzeniem 12 kwest na rzecz odnowy starego dynowskiego cmentarza. Dzięki 

podjętym działaniom odrestaurowano zabytkowe groby Trzecieskich, Mangów, 

Jungstów, czy ostatnio również zabytkowe groby zmarłych przed II wojną światową 

dynowskich dzieci. Przy Jego znacznym zaangażowaniu udało się również odnowić 

piękne dynowskie kapliczki (Siwy Krzyż, Pod Brzozą, W Królewskiem). 

Od 1994 roku jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego trzech kolejnych 

Jubileuszowych Zjazdów Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. 

Dzięki Jego inicjatywie udało się wydać trzy monografie tej zasłużonej szkoły, której 

jest absolwentem. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu kontakty z szeroko pojętym 

środowiskiem absolwenckim są niezwykle ożywione. Na swoim koncie ma cykliczne 

organizowanie zjazdów klasowych. Wszelkie te działania czynią go ambasadorem 

naszego liceum w szeroko pojętym świecie.  

Zamiłowania kolekcjonerskie dr Andrzeja Stankiewicza przełożyły się na prekursorskie 

wydania kalendarzy „Tamten Dynów” i cyklów pocztówek oraz zdjęć z wizerunkiem 

starego Dynowa. Sporym zainteresowaniem cieszyły się Jego wystawy „Jan Paweł II  

w znaczkach pocztowych”, „Dynowianie w Katyniu”, „30 rocznica wprowadzenia  

w Polsce stanu wojennego”. 

Pan Andrzej Stankiewicz bardzo dba o wszelkie dynowskie rocznice, przypominając  

o nich w „Dynowince”, a także o upamiętnienie ważnych dynowskich wydarzeń.  

Z Jego inicjatywy umieszczono tablice pamiątkowe na budynku LO w Dynowie, tablice 

Dynowianom pomordowanym w Katyniu, czy wreszcie tablicę upamiętniającą 

wielkiego Patriotę i Zasłużonego dla Dynowa Burmistrza Władysława Kasprowicza. 

Dzięki Jego inicjatywie udało się ocalić od zapomnienia twórczość poetycką ks. 

Franciszka Błotnickiego, czy satyryczną Macieja Jurasińskiego. Pięknym wydaniom 

tomików wierszy towarzyszyły imprezy promujące te wydarzenia i zgromadziły dużą 

ilość uczestników. 

Jego niekwestionowaną zasługą jest pomoc w doprowadzeniu do wydania 

„Dynoviany” – pierwszego Dynowskiego Rocznika Historycznego. 



Pan Andrzej patronował wielu imprezom, jak np. koncert „Absolwenci – 

Absolwentom” (2007 r .), „Zaprzyjaźnij się z Dynowem” (2010 r.), „Poznaj artystów 

stąd” (2011 r.). Od kilkunastu lat nieprzerwanie patronuje też wraz z Towarzystwem 

Przyjaciół Dynowa „Dynowskim Młodzieżowym Konkursom Kolęd i Pastorałek”. 

Jego zaangażowanie i kreatywność zostały nagrodzone licznymi odznaczeniami, jak np. 

Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego. 

Jesteśmy przekonani, że przytoczone argumenty dowodzą, iż Pan dr Andrzej 

Stankiewicz jest wielkim patriotą regionalnym i że Jego oddana praca na rzecz małej 

ojczyzny ze wszech miar zasługuje na docenienie. 

Mając na względzie powyższe Kapituła wnioskuje o nadanie tytułu „Zasłużony 

dla Miasta Dynowa” dla Pana Andrzeja Stankiewicza w dziedzinie kultury. 

 


