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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną inną
w historii Polski; nic w naszych dziejach
nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów;
Tylko raz stopa wieków mija taką chwilę.

Szanowni Państwo!
Tak pisał poeta Tadeusz Peiper w 1918 roku. Sto lat później, w roku 2018,
obchodzimy niezwykle ważną dla nas rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rok bieżący stał się czasem wyjątkowym dla wszystkich Polaków zarówno w kraju, jak i w różnych zakątkach świata, gdzie przebywają
nasi rodacy.
Również w naszym mieście obchody rocznicy odzyskania Niepodległości miały szczególny charakter. W imieniu wszystkich Mieszkańców Miasta
ufundowano pamiątkową tablicę, którą umieszczono na ścianie Urzędu
Miejskiego. 11 listopada została odsłonięta i poświęcona.
Napis: „W 100-LECIE USTANOWIENIA ODRODZONEGO PAŃSTWA POLSKIEGO WDZIĘCZNI NASZYM PRZODKOM ZA WALKĘ
O NIEPODLEGŁOŚĆ MIESZKAŃCY DYNOWA”, będzie dobrze o nas
świadczył w przyszłości.
Ważnym jubileuszowym aktem było też nadanie Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej imienia „TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ
POLSKI”.

Powyższe, trwałe formy upamiętniające mają nam przypominać, że
droga do wolności była wyścielana przez ofiary i działalność kilku pokoleń
Polaków – patriotów. Byli to zarówno walczący z zaborcami i oddający swoje życie za Ojczyznę powstańcy, ale także krzepiący ducha Narodu artyści,
twórcy literatury, duchowieństwo, politycy i cały patriotyczny naród. Było
ich tak wielu, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Dzięki ich działaniom,
wiara w odzyskanie Niepodległości nie gasła zarówno wśród ludzi prostych
„pod strzechami”, jak i wśród ludzi, których pozycja czy talenty znajdowały
uznanie w świecie.
Rolą nas wszystkich jest prezentowanie młodym pokoleniom ich dorobku i wkładu w odzyskanie utraconej wolności, ukazywanie ich z imienia
i nazwiska.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Drodzy Państwo,
Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego (DKS),
czas płynie nieubłaganie, za nami kolejny i zarazem ostatni kwartał
2018 roku. Okres ten był niezwykle dynamiczny, a to zwłaszcza z uwagi
na kulminację patriotycznych wydarzeń i uroczystości związanych z 100.
rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz wybory samorządowe, jakie miały miejsce w październiku br.
Niepodległość świętowaliśmy w Dynowie w sposób doniosły i godny,
a swój patriotyzm Mieszkańcy Miasta okazywali w przeróżny sposób, jak
choćby poprzez ufundowanie pamiątkowej tablicy zawieszonej na budynku
Urzędu Miasta, uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, jak również sesji Rady Miasta czy też poprzez śpiewanie patriotycznych utworów, sadzenie dębów, bieganie, szereg akademii szkolnych lub
też bardziej osobiste gesty, jak wywieszanie flagi narodowej lub noszenie
biało-czerwonych kotylionów.
Za nami również wybory samorządowe, które wyłoniły nowy skład
Rady Miasta wybranej na 5-letnią kadencję. Pożegnaliśmy poprzednią
Radę, a jej pracę na łamach DKS-u podsumowała jej Przewodnicząca.

W Dynowskim Kwartalniku Samorządowym przeczytacie Państwo również o jednym z najpiękniejszych świąt, jakie spotyka małżonków z długoletnim stażem pożycia – Złote, a nawet Diamentowe Gody. W tym miejscu
składam Jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił i wytrwałości.
Jak zwykle informujemy o tym, co dzieje się w szkołach i przedszkolu
oraz w dynowskiej kulturze. Poznamy również ciekawy kawałek historii naszego regionu.
Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składam Wam wszystkim w imieniu własnym oraz całej Redakcji najlepsze
życzenia zdrowia i pomyślności. Niech Boże Dziecię napełni nasze serca
spokojem, wzajemnym szacunkiem i życzliwością. W Nowym 2019 Roku
niech się spełnią plany, życzenia. Niech przyniesie pokój dla świata i pokój
w naszych sercach.
Życzę przyjemnej lektury
Michał Zięzio
Redaktor Naczelny Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego

Drodzy Mieszkańcy Miasta Dynów
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wam najserdeczniejsze życzenia.
W waszych domach niech zagości w ten świąteczny czas
prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna ciepła, miłości
i życzliwości.
Niech pokój i radość płynące z Narodzin Dzieciątka
Jezus przyniosą Wam w nadchodzącym 2019 Roku wiele
pomyślności, zdrowia, spokoju, spełnienia marzeń i wiary
w dobrą przyszłość.
Z najserdeczniejszymi życzeniami
Roman Mryczko
Przewodniczący Rady
Miasta Dynów
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Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Na fot. Szopka na dynowskim rynku z rzeźbami autorstwa Pana Bogusława
Kędzierskiego – ze zb. UM Dynów
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Szanowni Państwo!
Praca dla naszego Miasta to zaszczyt a zarazem wielka odpowiedzialność, obarczona ryzykiem
trudnych decyzji. Ciężar sprawowanej przeze mnie funkcji polega na wypracowywaniu kompromisu z myślą o rozwoju Dynowa i zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb, przy skromnych środkach finansowych.
Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Razem z wybraną Radą Miasta
rozpoczynamy ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej miejskiej wspólnoty.
Gratuluję Paniom i Panom Radnym wyboru. Bardzo serdecznie dziękuję Przewodniczącemu
Miejskiej Komisji Wyborczej Panu Mariuszowi Chomie i wszystkim Państwu, którzy pracowali
w Miejskiej i Obwodowych Komisjach Wyborczych, za uczciwe przeprowadzenie wyborów.
Dziękuję wszystkim pełnomocnikom Komitetów Wyborczych, wszystkim kandydatom, którzy zgodzili się poddać ocenie wyborców.
Chcę serdecznie podziękować tym, którzy na mnie oddali swój głos, a także tym, którzy dokonali innego wyboru, bo taka jest istota samorządności i demokracji.
Jestem przekonany, że współpraca z nowo wybraną Radą Miasta będzie dobrze służyć Mieszkańcom Dynowa.
W swej pracy, a właściwie służbie dla Dynowa, liczę na współpracę ze wszystkimi, którym
pomyślność Mieszkańców leży na sercu. Będę się starał, aby Urząd był przyjazny Mieszkańcom.
Liczę na współpracę z Gminą Dynów, Powiatem Rzeszowskim i Urzędem Marszałkowskim.
Przed nami kolejne plany i wyzwania, polegające na kontynuowaniu rozpoczętych ważnych dla miasta inwestycji, takich jak: budowa
kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenie w wodę, remonty dróg i chodników, budowa parkingów, budowa obwodnicy oraz nowe zadania, do
których między innymi zaliczę:
– starania o budowę krytej pływalni we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie oraz gminami sąsiednimi,
– podejmowanie działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (wymiana kotłów c.o., docieplenie budynków
mieszkalnych),
– przebudowa Domu Strażaka przy ul. Szkolnej (utworzenie
sali widowiskowo-szkoleniowej),
– utworzenie domu dziennego pobytu dla Seniorów (Centrum
Aktywizacji dla Seniorów),

– tworzenie placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu,
– modernizacja obiektów sportowych (stadion sportowy),
– współpraca ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w celu
rozbudowy i modernizacji ZOL w Dynowie,
– tworzenie ciekawych ofert zajęć naukowych i sportowych
dla dzieci i młodzieży,
– tworzenie dobrych warunków rozwoju dla przedsiębiorców.

Aby te zadania zostały zrealizowane, trzeba czynić nieustanne starania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.
Mam świadomość, że wiele jest jeszcze braków i niezaspokojonych potrzeb Mieszkańców. Jestem jednak przekonany, że podstawą
rozwoju Dynowa jest systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, współpraca i ciężka praca zarówno moja jako Burmistrza, jak
i całej Rady Miasta oraz życzliwość władz powiatowych, wojewódzkich i państwowych.
Kończąc, zapewniam, że postaram się godnie reprezentować Miasto i nie zawieść Państwa oczekiwań. Chcę działać, najlepiej jak
potrafię, dla dobra Mieszkańców. Jestem przekonany, że warto służyć Dynowowi.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
RADY MIASTA DYNÓW
VII kadencji w latach 2014–2018

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory, w których
wybraliśmy radnych Rady Miasta i Burmistrza na VIII kadencję
2018–2023. Zakończenie pracy Rady Miasta minionej kadencji jest okazją do dokonania krótkiego podsumowania jej działalności.
Radnymi VII kadencji byli: Kazimierz Gołąb, Ewa Hadam,
Andrzej Kędzierski, Piotr Krupa, Krystyna Mazur, Józef Mikoś,
Roman Mryczko, Roman Nowak, Grzegorz Pawłowski – od lipca
2017 r. Paweł Pawłowski, Marek Siry, Józefa Ślemp, Andrzej Śmietana, Wacław Toczek, Wojciech Wolański, Michał Zięzio.
Funkcję Przewodniczącej Rady Miasta Dynów pełniła Ewa Hadam, zaś jej Zastępcą był Kazimierz Gołąb.
Do 16 listopada 2018 r. Rada Miasta Dynowa VII kadencji odbyła 44 sesje, w tym 5 sesji nadzwyczajnych i 4 uroczyste. Ponadto
Radni pracowali w trzech stałych komisjach Rady:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca Krystyna Mazur
2. Komisja Spraw Społecznych – Przewodniczący Roman
Mryczko
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów –
Przewodniczący Andrzej Śmietana
Rada Miasta jako organ stanowiący i kontrolny rozstrzygała
o sprawach pozostających w zakresie działania gminy. Główne
kierunki działania jednostek samorządu terytorialnego wynikają
z konstytucyjnie zagwarantowanych zasad decentralizacji, subsydiarności oraz samodzielności. Rada Miasta wspierała Burmistrza w wykonywaniu wszelkich zadań własnych oraz zleconych.
Wydaje się, że cel ten został w dużej mierze osiągnięty. Kultura
osobista, odpowiedzialność i dojrzałość samorządowa radnych
wchodzących w skład Rady Miasta Dynów pozwoliły na realizację wspomnianych zadań. Dyskusje nad propozycjami uchwał,
oceny przedstawionych sprawozdań, planów, założeń inwestycyjnych odbywały się głównie na posiedzeniach komisji stałych
Rady. Należy stwierdzić, że mijająca kadencja jest bardzo udana
pod względem inwestycyjnym, pozyskania środków zewnętrznych, a szczególnie ujawnia się w wizji rozwoju miasta i jej konsekwentnej realizacji. W obecnym stanie prawnym Burmistrz jest
organem wykonawczym, a zatem Rada może blokować zamierzenia i plany Burmistrza, może je także akceptować. Na wszelkie
zamierzenia Burmistrza patrzyliśmy przez pryzmat korzyści dla
Miasta płynących z wykonania danego przedsięwzięcia. Skuteczność w rządzeniu miastem wymaga także współdziałania wielu
ludzi, ale koordynacją tych działań zajmuje się Burmistrz. Mijająca kadencja była przykładem prawidłowego funkcjonowania
wszystkich mechanizmów pozwalających na wiele korzystnych
rozwiązań. W okresie trwania VII kadencji Rada Miasta podjęła
266 uchwał, z czego 99 uchwał stanowiły akty prawa miejscowego (uchwały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego).
Każda sesja poprzedzona była posiedzeniami komisji, na których opiniowano projekty uchwał, omawiano bieżące sprawy dotyczące Miasta, pracy Rady i Burmistrza, zgłaszano zapytania oraz
formułowano wnioski do dalszej pracy.

Poprzez podejmowanie uchwał Rada Miasta decydowała
m.in. o:
1) sposobie gospodarowania dochodami gminy (uchwalanie
budżetu gminy na lata 2015–2018 wraz z wieloletnimi prognozami finansowymi);
2) kierunkach rozwoju Gminy (przyjęcie Strategii Rozwoju
Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026);
3) realizacji inwestycji (rozbudowa Przedszkola Miejskiego
w Dynowie, utworzenia Żłobka Miejskiego itp.);
4) remontach i modernizacji dróg;
5) rozbudowie infrastruktury komunalnej (wodociągownie,
budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków);
6) poprawie warunków nauczania dzieci i młodzieży (modernizacja i remonty obiektów szkolnych, udział w projektach
poszerzających ofertę szkolenia dla uczniów, stypendia dla
dzieci).
Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie BIP
Miasta Dynów – zakładka prawo lokalne.
Rada Miasta Dynów VII kadencji w latach 2014–2018 uhonorowała osoby zasłużone dla społeczności Miasta poprzez nadanie
jednego tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” dla Pana
Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego oraz cztery tytuły
„Zasłużony dla Miasta Dynowa” dla: Pana Andrzeja Stankiewicza
– Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, Pani Anny Baranowskiej-Bilskiej – lekarza, działaczki społecznej, Pani Marii Kuszek
– nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego i Pana Adama Pilcha
– Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów.
Dodatkowo uchwalano szereg programów jednorocznych
i wieloletnich obejmujących kierunki działania miasta m.in.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego
Obszaru Wsparcia” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko”, Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na
lata 2015–2018, Program Stypendialny Gminy Miejskiej Dynów,
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów, Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Dynów na lata 2017–2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Gminny Program Wspierania Rodziny, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Dynów itp.
Przyjęte przez Radę Miasta uchwały realizowane były przez
organ wykonawczy – Burmistrza Miasta. Dzięki bardzo dobrej
współpracy z Radą Miasta w ciągu minionej kadencji udało się
pozyskać znaczne środki finansowe – ponad 20 mln zł i wykonać
wiele niezbędnych zadań i inwestycji na łączną wartość ponad
32 mln zł. Ich szczegółowy opis przedstawiono w 3 numerze Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego z 2018 r. Niektóre zadania zostały przekazane do realizacji w kolejnej kadencji.
➝ Dokończenie na str.: 6
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Na wizerunek naszego Miasta mają wpływ nie tylko wspomniane inwestycje, lecz także działalność kulturalna: przeglądy,
imprezy i uroczystości z udziałem różnych artystów. Ku naszemu
zadowoleniu frekwencja na wielu imprezach przeszła najśmielsze
oczekiwania. Dokonując podsumowania działalności Rady Miasta
Dynowa VII kadencji, dziękuję Koleżankom i Kolegom Radnym
za minione 4 lata współpracy, za wnikliwe i odpowiedzialne rozwiązywanie zadań zawsze z myślą o Mieszkańcach miasta.
W imieniu własnym i pozostałych członków Rady Miasta chcę
podziękować Panu Zygmuntowi Frańczakowi – Burmistrzowi
Miasta za skuteczne sprawowanie władzy wykonawczej i stałe budowanie prestiżu naszej małej Ojczyzny.
Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Kierownikom jednostek organizacyjnych i referatów oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego
dziękuję za zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu swoich
obowiązków.
Dziękuję Dyrektorom Szkół i Przedszkola za podniesienie poziomu rozwoju swoich placówek, wspomaganie inicjatyw Burmistrza Miasta w rozwoju bazy oświatowej.

Dziękuję Panom Przewodniczącym Zarządów Osiedli, naszym
łącznikom między władzą gminną a Mieszkańcami za uczestniczenie w sesjach Rady, zgłaszanie występujących problemów i potrzeb Mieszkańców.
Dziękuję Komendantowi Policji oraz Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej, Prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz Kierownikom jednostek odpowiedzialnych za ochronę zdrowia Mieszkańców za przygotowywanie niezbędnych informacji,
zgłaszanie potrzeb Mieszkańców oraz działań podnoszących skuteczność służby podległych placówek.
Dziękuję Radnym Powiatowym, Prezesom Stowarzyszeń za
udział w sesjach, a także przyczynianie się do rozwoju naszego
miasta.
Ewa Hadam
Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa VII kadencji

INFORMACJA
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Dynowie o wynikach wyborów Burmistrza
Miasta Dynów oraz wynikach wyborów do Rady Miasta Dynów w wyborach zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
(wyciąg z protokołów wyborów sporządzonych przez Miejską Komisję Wyborczą w Dynowie w składzie:
1. Mariusz Choma – Przewodniczący,
2. Jan Siekaniec – Zastępca Przewodniczącego,

3. Członkowie: Maria Kędzierska, Paulina Papuga, Bogdan Peszek, Maria Radoń, Monika Rząsa, Dorota Tarnawska, Maria Wyskiel-Cedzidło).

W wyborach samorządowych, które przeprowadzono 21 października 2018 r. w Gminie Miejskiej Dynów, uprawnionych do głosowania było 5000 osób, w tym 4999 obywateli Polski i 1 obywatel UE – udział w wyborach wzięło 2944 wyborców, tj. 58,88%.
Wybory radnych Rady Miasta Dynów – w 15 okręgach:
1. Kandydatów na radnych zgłosiły 3 komitety wyborcze wyborców – łącznie zgłoszono 31 kandydatów.
2. Liczba głosów nieważnych w głosowaniach na radnych
78 (z powodu: niepostawienia znaku X przy żadnym z kandydatów – 62, postawienia znaku X przy więcej niż 1 kandydacie – 16).
3. Największą liczbę głosów otrzymali w poszczególnych okręgach i zostali wybrani na radnych:
1)
2)
3)

Okręg Nr 1 – Mryczko Roman Michał,
Okręg Nr 2 – Mikoś Józef Mikołaj,
Okręg Nr 3 – Nowak Roman Emilian,

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Okręg Nr 4 – Krupa Piotr Władysław,
Okręg Nr 5 – Zięzio Michał,
Okręg Nr 6 – Pyś Renata,
Okręg Nr 7 – Gołąb Kazimierz,
Okręg Nr 8 – Pawłowski Paweł Adam,
Okręg Nr 9 – Frańczak Zygmunt,
Okręg Nr 10 – Urban Aleksander,
Okręg Nr 11 – Chudzikiewicz Maria Janina,
Okręg Nr 12 – Bilski Rafał Orfeusz,
Okręg Nr 13 – Boczar Jolanta Maria,
Okręg Nr 14 – Siry Marek,
Okręg Nr 15 – Polewka Andrzej Wojciech.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego dla Pana Zygmunta Frańczaka w związku z jego wyborem na Burmistrza Miasta Dynów.
W wyborach Burmistrza Miasta Dynów zgłoszono dwóch kandydatów
– wydano 2944 karty do głosowania,

– głosów nieważnych było 26.

Na Burmistrza Miasta Dynów został wybrany Zygmunt Frańczak, uzyskując 59,3% głosów.
Mariusz Choma
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Dynowie
str. 6
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RADA MIASTA DYNÓW
VIII kadencji 2018–2023

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji, na której osoby wybrane na Radnych oraz na stanowisko Burmistrza złożyły ślubowanie.
Ślubowanie jest aktem, który upoważnia wybrane w wyborach osoby do pełnienia funkcji Radnego i Burmistrza.
Ślubowanie złożyło 14 Radnych: Rafał Bilski, Jolanta Boczar, Maria Chudzikiewicz, Kazimierz Gołąb, Piotr Krupa, Józef Mikoś, Roman Mryczko, Roman Nowak, Paweł Pawłowski, Andrzej Polewka, Renata Pyś, Marek Siry, Aleksander Urban, Michał Zięzio, obejmując w ten sposób mandat Radnego Rady Miasta Dynów. Również wybrany na kolejną nową kadencję Burmistrza – Zygmunt Frańczak
złożył wobec nowej Rady ślubowanie.
Na I sesji Rada Miasta Dynów VIII kadencji dokonała również wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku
przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Dynów został wybrany Pan Roman Mryczko, a na Wiceprzewodniczącego Pan Roman Nowak.

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji

Jako Przewodniczący Rady Miasta Dynów VIII kadencji w imieniu Radnych dziękuję wszystkim Mieszkańcom Miasta Dynów za
udział w wyborach. Dziękuję również wszystkim kandydatom do Rady Miasta oraz na Burmistrza, którzy zgodzili się poddać ocenie
wyborców.
Zgodnie z treścią ślubowania Radni zobowiązali się do sprawowania obowiązków radnego godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro gminy i jej mieszkańców.
Roman Mryczko
Przewodniczący Rady Miasta Dynów VIII kadencji
Fot. Jan Hadam
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JUBILEUSZ POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

Ty i Ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły... miła...
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie.
/Bolesław Leśmian/

– ZŁOTE GODY 2018
Jubileusz przeżycia wspólnie 50 lat to
potwierdzenie wierności, miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia
i zaufania, to wzór oraz przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Spędzić z kimś połowę wieku to
wyraz najszczerszej miłości. Trzeba takiej
miłości, żeby pokonać wszelkie trudności
razem, mimo różnych charakterów, różnicy
zdań, pasji, marzeń czy oczekiwań.
Właśnie taką miłość uhonorował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda, nadając w dniu 15 czerwca 2018 r.
odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dwudziestu parom małżeńskim
z Miasta i Gminy Dynów.

Odznaczenia otrzymali Państwo Krystyna i Florian Banasiowie, obchodzący Diamentowe Gody oraz Jubilaci Złotych Godów:
Państwo Kazimiera i Tadeusz Błońscy
Teresa i Andrzej Gerulowie
Janina i Edward Karnasowie
Anna i Roman Kowalscy
Maria i Stanisław Mołoniowie
Wiktoria i Tadeusz Niemcowie
Stefania i Jerzy Potoczni
Lidia i Fryderyk Radoniowie
Zofia i Tadeusz Sokolik
Danuta i Adam Wolańscy
Salomea i Mieczysław Koczenasz
Zofia i Aleksander Słaby
Bronisława i Stanisław Drewniakowie
Maria i Józef Dziurowie
Krystyna i Jan Pałysowie
Danuta i Józef Chromiak
Stanisława i Marian Czenczek
Maria i Stanisław Tworzydłowie
Józefa i Józef Winiarscy
str. 8
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W dniu 27 września 2018 r. Urząd Miejski w Dynowie gościł w swoich progach zacnych Jubilatów. Na uroczystość przybyło
16 par małżeńskich. Z różnych powodów nie
wszyscy mogli uczestniczyć w uroczystości.
Medal przyznawany za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest cywilnym odznaczeniem państwowym dla osób, które przeżyły
50 lat w jednym związku małżeńskim.
Uroczystego wręczenia medali dokonał
Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt
Frańczak oraz Wójt Gminy Dynów Pani
Krystyna Sówka.
W uroczystości uczestniczyli również:
Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani
Beata Skiba, Skarbnik Gminy Miejskiej Dynów Pani Renata Potoczna, ksiądz Ryszard
Krempowicz – proboszcz Parafii Siedliska
oraz członkowie rodzin Jubilatów.
Pary Małżeńskie otrzymały kwiaty, listy
gratulacyjne i drobne upominki.
Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu Państwa Bogusławy
i Bogusława Dulskich oraz Pana Kamila
Łukasiewicza. W świat młodzieńczych
wspomnień Jubilaci powrócili za sprawą
młodzieży z PSP Nr 1 w Dynowie, która pod kierunkiem Pani Alicji Siekaniec
i Pana Jakuba Trybalskiego zaprezentowała część artystyczną. Na cześć Jubilatów
Władze Miasta i Gminy wzniosły toast za
wspólnie przeżyte 50 lat i sentymentalnie
po pół wieku zabrzmiał Marsz weselny
Mendelsona.

Szanowni Jubilaci 50 lat to wspaniała
rocznica, to symbol wierności i miłości
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.
Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
Odznaczenie Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie jest potwierdzeniem,
że wybrana przed laty przez Państwa
droga była słuszna, a Wasze starania, by
stale umacniać zawarty związek, zasługują na najwyższy szacunek.
Z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje.
Życzymy Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, spokoju, miłości bliskich
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata
Wspólnego Życia.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości dla jubileuszowych par małżeńskich.
Całość uroczystości zatrzymał w kadrze Pan
Jan Prokop. Zapraszam do obejrzenia zdjęć
z uroczystości na stronie www.dynow.pl
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Anna Nowicka-Hardulak
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Dynowie
Fot. Jan Prokop

Miejskie obchody setnej rocznicy
odzyskania Niepodległości przez Polskę
czcimy od kilku miesięcy poprzez organizowanie imprez i inne
formy upamiętnień przypominające tak wielkie wydarzenie
w historii Państwa Polskiego. 11 listopada 2018 r. odbyły się w na-

szym mieście główne uroczystości związane z tą ważną rocznicą.
W centrum miasta zawisły biało-czerwone flagi, a w asyście pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej pod batutą Tadeusza Podulki
w uroczystym pochodzie władze Dynowa oraz jego mieszkańcy
przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie uczestniczyli
w dziękczynnej mszy świętej za odzyskanie Niepodległości.
W uroczystości brały udział poczty sztandarowe: Kombatantów
reprezentowany przez Radę Miasta Dynów, Nadleśnictwa Dynów;
Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Dynowie; Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Dynowie; Stowarzyszenia

Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa; Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie; Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie-Przedmieście; Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie; Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie;
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie.
O doniosłości święta w dziejach naszego narodu mówił podczas mszy świętej odprawianej w intencji Ojczyzny, proboszcz ks.
prałat dr Stanisław Janusz. Mszę św. uświetnili oprawą muzyczną
zarówno Orkiestra Dęta, jak i chór „Akord” na czele z dyrygentem
Panem Andrzejem Kędzierskim.
Po modlitwie w kościele delegacje oraz mieszkańcy udali się
przed budynek Urzędu Miasta Dynowa, gdzie Przewodnicząca
Rady Pani Ewa Hadam wraz z Burmistrzem Dynowa Panem Zygmuntem Frańczakiem dokonali uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy w stulecie Niepodległości.
Tablicę, którą ufundowali Mieszkańcy Dynowa, wykonał artysta rzeźbiarz Pan Maciej Syrek z Krosna. Pięknym i doniosłym aktem miłości do Ojczyzny było odśpiewanie hymnu państwowego
przez zebranych oraz poświęcenie tablicy przez ks. prałata.

Kolejno uczestnicy obchodów przemaszerowali do PSP Nr 1,
gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której dy-

nowska orkiestra dęta wykonała wiązankę pieśni patriotycznych.
Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prelekcji wygłoszo➝ Dokończenie na str.: 10
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UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W DYNOWIE
W piątek 12 października br. odbyło się uroczyste otwarcie
nowego skrzydła naszego przedszkola. Dzieci, które do tej pory
korzystały z klas w Publicznej Szkole Podstawowej, mogły przeprowadzić się do przestronnych i kolorowych sal. W końcu nasi
najmłodsi zyskali nowoczesne, piękne i przestronne miejsce,

nej przez nauczyciela historii dynowskiego liceum Pana Mariusza
Chomę, który przybliżył znaczenie symboli narodowych.
Część literacko-muzyczna wykonana została przez uczniów
PSP Nr 1 oraz Agencję Muzyczną „Violino”.

Oprócz oficjalnych obchodów mieszkańcy miasta wzięli
udział w wydarzeniach towarzyszących świętowaniu rocznicy
odzyskania Niepodległości: w wieczorze patriotycznym przygotowanym przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Liceum
Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
oraz VI Biegu Niepodległości zorganizowanym przez „Aktywny
Dynów”.
Ewa Hadam
Przewodnicząca RM Dynowa VII kadencji
Fot. Jan Prokop
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które spełnia najwyższe standardy edukacyjne. Nowe skrzydło
zostało zaprojektowane specjalnie na potrzeby dzieci przedszkolnych, ma piękną i funkcjonalną formę, którą urozmaicają
kolorowe detale. Przeprowadzka do nowego budynku poprawiła warunki do zabawy i edukacji.
Wszystkich zaproszonych gości przywitała Maria Biernasz,
dyrektor placówki. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele
różnych instytucji oraz rodzice naszych wychowanków. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodnicząca Rady Miasta Pani Ewa Hadam, Burmistrz Miasta Pan Zygmunt Frańczak,
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Hadam, Ksiądz
dziekan Stanisław Janusz, Dyrektor Przedszkola Pani Maria
Biernasz, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej w osobie Pani Ewy
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Przedszkole Miejskie w Dynowie
Sikory oraz Liliana Toczek, która reprezentowała przedszkolaków.
Po oficjalnym otwarciu zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez naszych najmłodszych, a obecny
ks. dziekan dokonał poświęcenia wszystkich sal i pomieszczeń.
Następnie wszyscy mogli obejrzeć nowe wnętrza, bogato wyposażone w sprzęt, atestowane zabawki i materiały dydaktyczne.
Wszystkim bardzo dziękujemy za nowe miejsca do zabawy
i nauki. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby ten
nowy budynek tętnił życiem, a nasze mury wypełniał śmiech
i radość dzieci.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Po części artystycznej nastał czas na uroczyste naznaczenie
dzieci „magiczną” kredką. Aktu „Pasowania na Przedszkolaka”
dokonała Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola, życząc dzieciom wielu radosnych chwil w naszym przedszkolnym gronie.

PRZEDSZKOLAKI UROCZYŚCIE OBCHODZĄ
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii
naszej Ojczyzny. Tego dnia Polska odzyskała Niepodległość. Z tej
okazji dzieci Przedszkola Miejskiego przygotowały część artystyczną, na którą zaprosiły rodziców oraz dzieci z innych grup.

Dzień 25 października nasi najmłodsi zapamiętają na bardzo
długo. W tym dniu odbyło się uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka” dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola.
W obecności pani Dyrektor, nauczycieli, personelu oraz wszystkich dzieci z grup przedszkolnych, najmłodsza część naszej
przedszkolnej społeczności złożyła uroczyste ślubowanie.

Zostać prawdziwym przedszkolakiem nie jest wcale łatwo,
nasi najmłodsi zaprezentowali wiele umiejętności, których nauczyli się do tej pory pod okiem pań wychowawczyń. Wystąpiły
w nowej roli przedszkolaka – aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje. Występ dzieci wzbudził wiele emocji. Mali artyści spisali się
na medal, zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dzieci z grup
starszych również przygotowały program, który był powitaniem
najmłodszych przedszkolaków.

W pięknie przystrojonej sali, odświętnie ubrane przedszkolaki
przywitały zaproszonych gości. Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Po nim w skupieniu
i z powagą zebrani wysłuchali montażu słowno-muzycznego,
złożonego z wierszy i piosenek, które nawiązywały do kultury
i tradycji symboli narodowych naszego kraju. Całość uświetnił
taniec krakowiak odtańczony przez dzieci z najstarszych grup.
Aby dzieci rozumiały słowa: Polak – patriota, Polska – moja Ojczyzna, od najmłodszych lat należy wzniecać w nich tę iskierkę
patriotyzmu. Uroczystość ta była jedną z pierwszych lekcji historii w życiu przedszkolaków, którą na pewno zapamiętają.
Ewa Sikora
Fot. ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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OBCHODY 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI W DYNOWIE
MŁODZI PATRIOCI ORAZ ICH
NAUCZYCIELE – SĄ I ZAWSZE
BĘDĄ CZCIĆ SWOJĄ NAJDROŻSZĄ,
WOLNĄ POLSKĘ!
W naszej szkole miały miejsce różne
formy celebrowania 100-lecia Niepodległości…
W październiku został ogłoszony szkolny konkurs literacki „MÓJ DOM, MOJA
OJCZYZNA”. Uczniowie mieli miesiąc,
aby napisać utwory liryczne związane z Ojczyzną, a także Małą Ojczyzną (Dynowem
i okolicami), domem rodzinnym. Konkurs
skierowany był do uczniów w dwóch kategoriach: klas IV–VI oraz klas VII–VIII,
III Gimnazjum. 9 listopada „młodym poetom” uroczyście zostały przyznane nagrody książkowe oraz dyplomy, które ufundował i wręczył Dyrektor Tadeusz Święs.

dzy młodymi Polakami oraz piękno naszej
Ojczyzny.

„Rekord dla Niepodległej”

100 kartek na 100-lecie Niepodległej

Koordynatorem akcji była Bogusława Szmul.
8 listopada 180 uczniów, wraz ze swoimi
nauczycielami, wzięło udział w BIAŁO-CZERWONYM MARSZU TERENOWYM
PRZED POMNIK OFIAR KATYNIA –
„KRZYŻ KATYŃSKI”. W symbolicznym
miejscu delegacja, działającego przy naszej
szkole, Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Pogórze”, złożyła wiązankę kwiatów oraz
zapaliła znicze. Pamięć poległych została
również uczczona minutą ciszy. Na koniec

Uczestnicy konkursu „MÓJ DOM, MOJA
OJCZYZNA”

Zwycięzcami w kategorii młodszej zostali:
I miejsce Michał Mychajłewicz (kl. IV a),
wyróżnienie Zuzanna Tarnawska (kl. VI
a). Natomiast w kategorii starszej I miejsce zdobyła Katarzyna Martowicz (kl. III
a Gimnazjum), a wyróżnienia Kinga Kopczyk (kl. VIII a) oraz Wiktoria Pełzak (kl.
VIII c). Gratulujemy!!!
Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka polskiego.
Przez dwa miesiące nasza szkoła uczestniczyła także w ogólnopolskiej akcji „JESTEM DUMNY Z BYCIA POLAKIEM:
100 kartek na 100-lecie odzyskania Niepodległości”. Nasi uczniowie, wspierani
przez swoich nauczycieli, mieli za zadanie,
jak głosiło hasło akcji, wysłać 100 kartek
pocztowych, widokówek z pozdrowieniami
z naszej miejscowości do 100 szkół w Polsce. My również otrzymaliśmy pocztówki
z całego kraju. Stworzono z nich wspaniałą
galerię, która potwierdziła silną więź mięstr. 12
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Biało-czerwony marsz przed „Krzyż Katyński”

wszyscy uczestnicy marszu otrzymali pamiątkowe medale, które zostały ufundowane z dotacji Urzędu Miasta Dynowa na realizację zadania publicznego o charakterze
imprezy na wolnym powietrzu.
Organizator oraz koordynatorzy: UKS
„Pogórze” Dynów, nauczyciele wychowania
fizycznego.
9 listopada o godzinie 11:11 cała społeczność szkolna zgromadziła się w sali
gimnastycznej, aby odśpiewać HYMN NARODOWY. Była to akcja ph. „Rekord dla
Niepodległej” ogłoszona przez Minister
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji
Narodowej. „Mazurek Dąbrowskiego” zabrzmiał także w 24 438 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w całym
kraju. Jak podaje MEN, do akcji przystąpiło

blisko 5 mln uczniów (4 867 937) i prawie
480 tys. nauczycieli (475 235)! Poza granicami naszego kraju zaangażowało się
109 szkół polonijnych (13 702 uczniów oraz
1055 nauczycieli).
Dzięki Wszystkim rekord został pobity!!! Jak informuje MEN: „Jeszcze nigdy
w historii Polski tak wiele osób, w tym samym czasie nie zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. To historyczny dzień, w którym
uczniowie i nauczyciele pokazali jak być
razem, wspólnie świętować 100-lecie Niepodległej oraz cieszyć się z tego, że jesteśmy
Polakami”. Brawa dla Wszystkich!!!
Koordynatorami akcji byli: Monika Mączyńska, Jakub Trybalski.
9 listopada, w godzinach wieczornych
ok. 80 uczniów naszej szkoły, jak co roku,
dołączyło do uczestników „Biegu Niepodległości” zorganizowanym po raz szósty
przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”
w ramach akcji „Dynów Biega”. Celem było:
uczczenie narodowego święta, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu oraz pobicie rekordu
frekwencji. Wszystkie zamierzenia zostały
osiągnięte!!! Ogromne brawa dla uczestników!!!
Ponadto zorganizowano wystawy, wykonano dekoracje, gazetki itp., które po dzień
dzisiejszy zachwycają i dopełniają całości.
Wszystko to sprawia, że czuje się radosną
oraz podniosłą atmosferę, jak i ducha zwycięstwa Niepodległej.
Dekoratorzy: uczniowie wraz z opiekunką – Małgorzatą Galej, Aneta Hołdys-Radoń, Barbara Siekaniec.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania stron: http://psp1.dynow.pl oraz na Facebooku.
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Zespół ds. Promocji Szkoły: Monika
Mączyńska i Radosław Telega
Nauczyciele PSP Nr 1 w Dynowie
Fot. Radosław Telega,
Grzegorz Iwański, Daniel Gąsecki

„TWÓRCOM NIEPODLEGŁEJ CHWAŁA I CZEŚĆ!”
UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DYNOWIE
14 października 2018 r. nadszedł wyczekiwany przez społeczność szkolną dzień – nadanie imienia. Jak pisał ks. Jan Twardowski: „Patron szkoły to duch opiekuńczy szkoły”. Niezaprzeczalnie potrzebowaliśmy go i nie mogliśmy – Uczniowie, Grono Pedagogiczne, Rodzice – chyba dokonać lepszego wyboru. Twórcy Niepodległej Polski, poprzez swoją postawę życiową, wyznawane
wartości oraz dokonania będą dawać młodzieży wzór do naśladowania, jak i motywować do determinacji w działaniu, gdy mają
obrany cel.
Obchody wielkiego dnia rozpoczęła uroczysta msza św. w Kościele pw. św.
Wawrzyńca. Podczas niej został poświęcony nowy Sztandar. Podkreślono znaczenie posiadania autorytetów oraz szacunku do symboli. Następnie przy wtórze
Orkiestry Dętej OSP Dynów pod batutą
Tadeusza Podulki, udano się do szkoły.
Na wstępie odśpiewano „Mazurka
Dąbrowskiego”. Dyrektor Tadeusz Święs
przywitał przybyłych na uroczystość.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:
Stanisław Kruczek – Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego, Zygmunt
Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów,
Radni Powiatu Rzeszowskiego, Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu
Miejskiego w Rzeszowie, ks. Stanisław
Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Ewa Hadam – Przewodnicząca Rady

Miasta Dynów wraz z Radnymi, Bożena
Sas – Przewodnicząca Rady Rodziców,
Dyrektorzy Szkół z Miasta Dynów oraz
Gminy Dynów, Prezesi Stowarzyszeń,
Adam Tarabuła – Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Dynów wraz z Małgorzatą
Kaczorowską, Rodzice.
Obecnym została odczytana Uchwała
Rady Miasta Dynów w sprawie nadania
imienia Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 1 w Dynowie. Zaraz po tym przedstawiciele Grona Pedagogicznego wprowadzili Sztandar. Uroczyście przekazali Go
Dyrektorowi, który podziękował i przyjął
ten cenny dar jako znak wartości, które
są oraz będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Następnie Dyrektor oddał
Sztandar w ręce reprezentantów Uczniów,
życząc, aby stał się dla nich symbolem
hartu ducha, a także tego, co najlepsze

i godne naśladowania. Uczniowie przyrzekli, że będą Go czcić, szanować i nie
splamią Jego honoru. Po tym nastąpiła
prezentacja Sztandaru uzupełniona ustnym opisem.
Następnie Dyrektor zwrócił się do
przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawicieli poszczególnych klas, którzy wystąpili z szeregów
i przed zebranymi złożyli uroczyste ślubowanie na nowy Sztandar.
Pod koniec części oficjalnej miały
miejsce liczne gratulacje składane przez
szacownych Gości. Otrzymaliśmy również listy okolicznościowe od: Krystyny
Wróblewskiej – posłanki na Sejm, Józefa
Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego,
Stanisława Sienki – zastępcy Prezydenta
Miasta Rzeszowa.

➝ Dokończenie na str.: 13
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Kolejnym punktem programu uroczystości była część artystyczna. Należała ona w całości do utalentowanej młodzieży.
Dzięki pantomimie obrazowo i emocjonalnie przedstawiła rozbiory Polski, utratę Jej wolności. Później w rozbudowanej formie
narracyjnej, poetyckiej oraz śpiewanej przypomniano niezwykle trudną drogę naszej Ojczyzny ku Niepodległości. Następnie
przyszedł moment na prezentację zbiorowego patrona szkoły.
Najmłodsi uczniowie z dumą przedstawili wizerunki najważniejszych Twórców Niepodległej. Towarzyszyła temu narracja, która argumentowała taki wybór. Chwała i cześć należy się bowiem
wielu Polakom. Był to nie tylko czyn zbrojny, wielka polityka,

ale też codzienne starania o zachowanie tożsamości narodowej:
języka, kultury, dbałość o swoją rodzinę, lokalną społeczność.
Dodatkowym potwierdzeniem tego faktu były również słowa,
odśpiewanej z głębi serc „Pieśni Szkoły”. Powstała ona z okazji
nadania imienia i będzie nadal rozbrzmiewać podczas innych
szkolnych uroczystości. Ostatni element stanowił piękny, subtelny taniec z flagą Polski. Nie ulega wątpliwości, że było podniośle, wzruszająco oraz radośnie. Ten dzień na zawsze zachowamy
w naszej pamięci! Duchowa obecność Twórców Niepodległej
Polski na stałe zagościła w murach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie…

Wszystkim i każdemu z osobna, którzy byli z nami podczas
uroczystości, jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Wypełniona po
brzegi sala świadczyła o życzliwości i wielkim zaangażowaniu
w życie naszej szkoły.
Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę sponsorów,
którzy sfinansowali Sztandar i uroczystość. Byli to: Rada Rodziców, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Nadleśnictwo Dynów, PPHU
„Likos” Krzysztof Mikoś, FPHU „Pierożek”, Ewa Jandziś, Ewa Koryto, Wojciech Sarnicki, Roman Nowak, Rafał Sówka, Wojciech
Szaruga, Zygmunt Frańczak, Restauracja „Aleksandria”, ZPHU
„Brykiet”.
Na szczególne uznanie zasługuje liczna grupa utalentowanej
młodzieży: Maja Gochna, Wiktoria Hadam, Laura Lech, Jakub Miśniakiewicz – absolwent (pantomima); Maja Kaczorowska, Karolina Nosal, Wiktoria Weselak, Oskar Kaniuczak, Jakub Kocaj, Abdul
Taslaq, Dariusz Tymowicz (recytacja, narracja); Hanna Marszałek,
Grzegorz Jandziś (śpiew, gra na skrzypcach); Julia Bukowińska, Jasmina Fabia, Mateusz Gerula, Filip Goleś, Hubert Kopacki, Kacper
Kudła, Krystian Kudła, Bartosz Łybacki, Jan Murawski, Julian Piejko, Oliver Piskorek, Oskar Sarnicki, Krystian Skubisz, Jakub Słysz,
Adam Szpak, Dawid Toczek (prezentacja portretów); Gabriela
Bielec, Natalia Chrapek, Martyna Gołąb, Nikola Gosztyła, Milena
Hadam, Zofia Homa, Julia Kędzierska, Karolina Kopacz, Gabriela

Kośmider, Katarzyna Kucabińska, Natalia Mudryk, Antonina Nosal, Maja Ostafińska, Gabriela Pawłowska, Oliwia Pełzak, Wiktoria
Szczepan, Robert Jandziś, Dominik Łybacki (chór); Marcelina Domin, Emilia Martowicz, Marlena Paraniak, Aleksandra Potoczna,
Zuzanna Siekaniec, Alicja Wandas, Justyna Wrona, Hubert Kopacki, Korneliusz Potoczny (taniec); Łukasz Cymbalista, Mateusz
Pawłowski (nagłośnienie, efekty dźwiękowe).
Z całego serca dziękujemy za zaangażowanie oraz gratulujemy
talentów!
Poczet Sztandarowy:
1. skład Dariusz Tymowicz – chorąży, Aleksandra Gaweł, Martyna Kaczorowska – asysta
2. skład Michał Bazanowski – chorąży, Oliwia Paździorny, Samanta Pyra – asysta
Scenariusz uroczystości oraz przygotowanie młodzieży: Beata
Piejko, Monika Mączyńska, Jolanta Bielec
Oprawa muzyczna: Jakub Trybalski
Autorzy „Pieśni Szkoły”: Monika Mączyńska, Jakub Trybalski
Dekoracje: Małgorzata Galej, Aneta Hołdys-Radoń, Barbara
Siekaniec.
Monika Mączyńska
Nauczyciel PSP Nr 1 w Dynowie
Fot. Radosław Telega
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W DYNOWIE

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium.
/Józef Piłsudski/
W dniu 19 października 2018 r. odbył się po raz czwarty w naszej szkole
Dzień głośnego czytania w ramach akcji
„Cała Polska czyta Dzieciom”. Tegoroczne spotkanie odbyło się w setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez
nasz kraj. Czytanie książek jest bardzo
ważne, bo nie tylko wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, ale także uczy
postaw patriotycznych. Mamy wiele
książek, które uczą braterstwa, przyjaźni, miłości do ojczyzny i bycia Polakiem.
Do uczestnictwa w tegorocznej
kampanii przyjęli nasze zaproszenie
Przewodnicząca Rady Miasta Pani Ewa
Hadam, Dyrektor Biblioteki Publicznej Pani Grażyna Paździorny, pełniąca
obowiązki dyrektora Miejskiego Domu
Kultury Pani Grażyna Malawska, nauczycielka naszej szkoły Pani Ewa Bielec oraz tato jednego z przedszkolaków
Pan Bartłomiej Domin.
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do Ojczyzny, obyczajów, kultury
i mowy ojczystej. O tych bardzo ważnych
wartościach przeczytała Przewodnicząca
Rady Miasta, wieloletnia radna Pani Ewa
Hadam. Kolejno Pani Grażyna Paździorny z dynowskiej biblioteki przypomniała
wszystkim o początkach państwa polskiego, czytając „Legendę o Lechu, Czechu
i Rusie” w formie kart obrazkowych kamishibai. Następnie Pani Grażyna Malawska,
p.o. dyrektora Miejskiego Domu Kultury
w Dynowie, przeczytała wiersz „Ojczyzna”

oraz „Wolnym być”. Obie Panie wielokrotnie gościły w murach naszej szkoły i wspierały jej działalność na różnych szczeblach.
Przekazywanie treści patriotycznych
jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez
względu na przedmiot, którego uczy. Pani
Ewa Bielec, którą wszyscy w szkole znają
jako nauczycielkę matematyki, a jest ona
również odpowiedzialna za szkolną bibliotekę, przeczytała fragment opowiadania
pt. „Ignaś. Opowieści patriotyczne”.

Zaprzeczając ogólnemu przekonaniu,
że tatusiowie nie mają czasu czytać dzieciom, Pan Bartłomiej Domin – tato jednego z naszych przedszkolaków, przeczytał
legendę o powstaniu herbu Dynowa.
Reasumując, spotkanie było wspaniałą
zabawą, a zaprezentowane teksty literackie
pokazały w pigułce dzieje naszego kraju
i jednocześnie były świetną lekcją historii
i języka polskiego.

Konkurs Piosenki Patriotycznej
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
Wspólny śpiew pieśni patriotycznych od zawsze wiązał się z silnymi emocjami. Czasem jako z momentem radosnego świętowania, innym razem głębokiej refleksji. Wsłuchując się w te pieśni,
można bardzo żywo odkrywać historię, która tworzy naszą polską
tożsamość.
9 listopada 2018 r. w naszej szkole, w ramach obchodów 100-lecia
odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbył się Międzyszkolny
Konkurs Piosenki Patriotycznej „Piękna Nasza Polska Cała”.

Głównym celem konkursu było rozbudzanie w sercach młodego
pokolenia miłości do ojczystej ziemi. To także doskonała okazja dla
uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych i zaprezentowania ich przed publicznością. W przeglądzie wzięli udział soliści
z klas 0–III szkół podstawowych.

➝ Dokończenie na str.: 16
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Prezentacjom konkursowym z uwagą przysłuchiwało
się jury, w którym zasiedli: Monika Witalec – przewodnicząca, Grażyna Paździorny i Janusz Kędzierski. Komisja konkursowa, przy ocenie występujących, kierowała
się następującymi kryteriami: interpretacja utworu, muzykalność, warunki głosowe, ekspresja, wrażenie artystyczne i oryginalność występu.
Po wysłuchaniu wszystkich pieśni, jurorzy ocenili
i wyłonili zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Komisja konkursowa miała trudne zadanie,
ponieważ występy były świetnie przygotowane. Młodzi
artyści wykazali się muzykalnością i znakomitą umiejętnością interpretacji tekstów.
Oczekiwanie na wyniki konkursu umiliła wszystkim
Anna Marszałek z dynowskiej biblioteki, czytając „Bajkę
o Wiśle”, która ukazywała piękno i różnorodność Królowej Polskich Rzek.

A oto wyniki Międzyszkolnego Konkursu Piosenki
Patriotycznej „Piękna Nasza Polska Cała”:
W kategorii klas 0–I:
I miejsce – Miłosz Pawłowski z Przedszkola Miejskiego w Dynowie, który zaśpiewał piosenkę pt. „Warczą
karabiny”;
II miejsce – Patrycja Być reprezentantka Szkoły Podstawowej w Dylągowej z klasy I za utwór pt. „Wielcy
Polacy”;
III miejsce – Celina Sarnicka z klasy I PSP Nr 2 za
wykonanie piosenki pt. „Historia Polski”.
W kategorii klas II–III:
I miejsce – Kinga Wszołek reprezentująca klasę
III, która zaśpiewała piosenkę pt. „Co to jest niepodległość?”;
II miejsce – Michał Hadam za interpretację utworu
pt. „Piosenka Młodego Patrioty”;
III miejsce – Zuzanna Słoninka za wykonanie piosenki pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.
Wyróżnienie: Maja Kusińska, która zaśpiewała piosenkę pt. „Myślimy o Polsce”.
Konkurs udowodnił, że takie pojęcia, jak: TRADYCJA, HISTORIA, PATRIOTYZM, NARÓD czy OJCZYZNA, są bardzo ważne oraz bliskie sercom i umysłom
młodego pokolenia. Artyści swoimi pełnymi emocji
występami pokazali, że ich udział w konkursie był nie
tyle rywalizacją o zwycięstwo, ale przede wszystkim chęcią i potrzebą oddania czci wielu pokoleniom Polaków,
którzy swoim bohaterstwem i zaangażowaniem w walkę
o Niepodległość ojczyzny przyczynili się do tego, że dziś
możemy żyć w suwerennym, swobodnie rozwijającym
się państwie.
Renata Pyś
Nauczyciel PSP Nr 2 w Dynowie
Fot. ze zb. PSP Nr 2 w Dynowie
str. 16
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Niecodzienny sposób
pamiętania o Niepodległej
i o lasach?

Od zrzucenia jarzma do żywiołowej wolności –
oto ósma edycja Leśnego Dyktanda
Leśne Dyktando to konkurs leśno-ortograficzny, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń edukacyjnych Dynowszczyzny. Konkurs powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Dynów, natomiast trud współorganizacji
konkursu, a także bycia gospodarzem miejsca, w którym odbywa się konkurs, podjął Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Partnerem konkursu jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Regionalna Dyrektor Lasów
Państwowych w Krośnie, Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Burmistrz Miasta Dynów. Patronat medialny objęło Radio Rzeszów oraz Portal Brzozowiana. W tegorocznej edycji brało udział 54 uczniów z 15 szkół, nie tylko
z Dynowa i okolic, ale także z powiatu brzozowskiego, przemyskiego, leskiego oraz sanockiego.
Tekst leśnego dyktanda traktował o historii lasów i leśnictwa polskiego na przestrzeni stu lat naszej Niepodległości. Rzeczywiście był trudny
– pełen zawiłych słów, trudnych do usłyszenia i napisania. Jednak dzieci
i młodzież poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie. W kategorii szkoły
podstawowe zwyciężczyni popełniła dziesięć błędów ortograficznych, natomiast w kategorii szkół średnich – zaledwie trzy błędy. Rekord w ilości
popełnionych błędów wynosił pięćdziesiąt siedem, ale z pewnością nie
wyczerpał puli, ponieważ w dyktandzie można było popełnić koło setki
„byków”.
W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęła Dominika Dymon ze
Szkoły Podstawowej w Dubiecku, II miejsce – Weronika Kaszycka, również
ze Szkoły Podstawowej w Dubiecku. Na III miejscu uplasował się Seweryn
Chrapek ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej. Wyróżnienia
zdobyli: Eliza Tyka (SP w Dąbrówce Starzeńskiej), Kinga Kamińska (SP
w Pawłokomie), Emilia Szybiak (PSP Nr 1 w Dynowie), Łukasz Bielec (SP
w Dubiecku), Jakub Chromiak (NSP w Żohatynie).
W kategorii szkoły średnie Julia Deląg z ZSL w Lesku zdeklasowała rywali i zajęła I miejsce, II miejsce zajął Kamil Szymański z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, III miejsce Patrycja Wrotniak również z Liceum

Ogólnokształcącego w Dynowie. Wyróżnienia zdobyli: Wiktoria Weselak
– Gimnazjum w Dynowie, Wiktoria Woźniak (LO w Dynowie), Roksana
Franków (ZSL w Lesku), Natalia Trojan (ZSL w Lesku) oraz Julia Polewka
(LO w Dynowie).
Małgorzata Kaczorowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Nadleśnictwo Dynów
Fot. Wojciech Hamerla
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
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Rok szkolny 2018/2019 w Szkole
Muzycznej I stopnia w Dynowie
4 września br. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie rozpoczęła kolejny rok
szkolny. Podczas spotkania inaugurującego panowała szczególna atmosfera. Młodzież pełna nowych sił i nadziei zawitała
w mury szkoły. Już od początku wiadomo
było, że ten rok będzie wyjątkowy z dwóch
powodów. Po pierwsze, wraz z końcem
roku szkołę opuszczą pierwsi absolwenci
cyklu sześcioletniego. Uczniowie, którzy są
w szkole najdłużej, a ściślej ujmując – od
samego początku jej działalności. Są oni
świadkami zmian i niewątpliwego rozwoju
działalności szkoły oraz jednocześnie żywą
jej wizytówką. Fotografie z uroczystości
szkolnych z 2013 r. zawarte m.in. na witrynie internetowej szkoły, bez słów – ale
bardzo wymownie – mówią o upływie czasu. Drugi powód to udział uczniów szkoły
w przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej (CEA).

Święto Niepodległości

100. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości nie przeszła bez echa dla

Chór szkolny

społeczności Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. 9 listopada br. odbył się
uroczysty koncert muzyki patriotycznej
oraz muzyki polskiej. Tego wieczoru głos
zabierali dyrektor szkoły Jerzy Kołodziej

Przesłuchania CEA

Tegoroczny cykl występów regionalnych zorganizowany został według nowych
zasad. Obowiązkiem udziału w wydarzeniu
objęci zostali uczniowie klas kończących
edukację muzyczną, czyli klas czwartych
i szóstych obu cyklów nauczania. Dotychczas przesłuchania dotyczyły uczniów klas
drugich i trzecich cyklu czteroletniego oraz
klas czwartych i piątych cyklu sześcioletniego. Począwszy od bieżącego roku przesłuchania będą organizowane corocznie,
a nie jak do tej pory co dwa lata. Dzięki tej
zasadzie wszyscy uczniowie będą zaproszeni do występu podczas trwania ostatniego
roku nauki w szkole muzycznej. Zmienił się
także przybliżony termin imprez, z okresu początku drugiego półrocza na koniec
pierwszego semestru. Już tej jesieni nasi
uczniowie, przyszli absolwenci szkoły, będą
koncertować wspólnie z innymi młodymi
muzykami z regionu. Dla klas poszczególnych instrumentów wydarzenie odbędzie
się w innym mieście, dzięki czemu muzycy
będą mieli możliwość występu w pięknych
salach koncertowych innych placówek muzycznych i kulturalnych. W rodzimym Dynowie z tej okazji prowadzone są specjalne
przygotowania. Każdy z uczestników oraz
prowadzących pedagogów dokłada wszelkich starań, by występ wypadł jak najbardziej pomyślnie. W listopadzie byliśmy
świadkami cyklu popisów i koncertów,
z których fotorelacje można obejrzeć na
stronie szkoły oraz na portalach społecznościowych. Za wszystkich podopiecznych
szkoły mocno trzymamy kciuki.

Sukcesy

Nie sposób nie zauważyć kolejnych powodów do dumy, jakie przynoszą szkole
sukcesy dwójki niezwykle utalentowanych
akordeonistów z klasy Pana Kamila Łukasiewicza. Podczas V Leżajskiego Konkursu Kultury Muzycznej Martyna Stankiewicz oraz Marcin Kilon zdobyli nagrody
I stopnia w kategorii solowej oraz nagrodę
II stopnia jako duet.
Wyróżnienie w tym leżajskim konkursie otrzymał także uczeń klasy fortepianu
Pani Anny Dymek – Sebastian Pęcherek.
Podopieczni Szkoły Muzycznej w Dynowie zostali zauważeni oraz docenieni
podczas I Festiwalu Piosenki „Trzy Nuty”
pod hasłem Śpiewajmy dla Niepodległej.
Zespół wokalny przygotowany przez Panią Marię Prajsnar otrzymał wyróżnienie,
natomiast uczeń Grzegorz Jandziś zdobył
I nagrodę.
Wielkie gratulacje należą się wykonawcom oraz nauczycielom prowadzącym.

Seminarium

W październiku szkołę odwiedził znany perkusista oraz ceniony pedagog dr
Wojciech Herzyk. Cały dzień w murach
szkoły wybrzmiewała muzyka perkusyjna.
Profesor prowadził warsztaty dla uczniów
klas perkusji oraz zespołów przygotowujących się do przesłuchań CEA. Efekty pra-

Orkiestra szkolna we wspólnym występie z chórem

oraz Burmistrz miasta Dynowa Zygmunt
Frańczak. Młodzi adepci sztuki muzycznej
z wielkim sercem i zapałem podeszli do
niełatwego zadania wykonania rodzimej
muzyki. Wrażliwość i dziecięca szczerość
występujących mocno przemawiała do publiczności, powodując na twarzach wzruszenie. Na estradzie wystąpili soliści oraz
zespoły instrumentalne i wokalne. W repertuarze rozpoznać można było polonezy, mazurki oraz polskie melodie ludowe.
Koncert zwieńczył występ połączonych
chórów prowadzonych przez Panie Monikę Witalec i Marię Prajsnar oraz orkiestry
szkolnej, którą przygotował Pan Władysław Wiater.
Tego wieczoru obyły się także obchody
święta Komisji Edukacji Narodowej, czyli
popularnego dnia nauczyciela. Rozdane
zostały szczególne wyróżnienia dyrektorskie dla pedagogów szkoły. Swoją aprobatę dla pracy grona nauczycielskiego poprzez ufundowanie nagrody wyraził także
Burmistrz miasta. Wśród wyróżnionych
znaleźli się Państwo: Jacek Rzym, Edwin
Szetela, Monika Witalec, Jowita Nidecka-Kordas oraz Anna Rudnicka-Fic.

Warsztaty perkusyjne

cy obserwowane były przez pozostałych
uczniów szkoły oraz rodziców i bliskich na
zasadzie lekcji otwartych.

I semestr na półmetku

Końcem grudnia jak co roku organizowana jest sesja przesłuchań półrocznych.
Wszyscy uczniowie prezentują wyniki
pracy semestralnej. Wcześniej będą mieli
okazję pokazać swoje umiejętności podczas koncertów mikołajkowych. Z pewnością tradycji stanie się zadość i również
w tym roku św. Mikołaj zawita do podopiecznych szkoły, by wysłuchać pięknych
koncertów oraz wynagrodzić trudy pracy
słodkościami.
Monika Sobolewska
Nauczyciel w Szkole Muzycznej
I stopnia w Dynowie
Fot. Jowita Nidecka-Kordas
Nauczyciel w Szkole Muzycznej
I stopnia w Dynowie
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Patriotycznie w Liceum
Ogólnokształcącym w Dynowie
Patrząc z optymizmem w przyszłość
lokalnej oświaty, w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie nie zapomina się o przeszłości,
narodowych tradycjach i patriotycznym
wychowaniu młodzieży. Owo wychowanie
to proces i wartość pedagogiczna, wpisująca się w filozofię edukacyjną współczesnego społeczeństwa. Pozostając wiernym tej
filozofii oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, rodziców i uczniów,
w szkole podejmowane są liczne inicjatywy patriotyczne. Pani Dyrektor Elżbieta
Klaczak-Łach jest inspiratorem wielu projektów, których realizacja daje młodzieży
szansę poznania dziejów ojczystych, a co
najważniejsze świadomość, że kształtują
one jej tożsamość i przyszłość. Liczne konkursy, wycieczki, uroczystości tworzą spójny program wychowawczy.

NARODOWE CZYTANIE

Prezydent RP Andrzej Duda, uzasadniając wybór „Przedwiośnia” do Narodowego Czytania, powiedział: Chcę, aby
przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości o niezwykle istotny

i potrzebny element krytyczny refleksji nad
dziejami ojczystymi. Zaproszeni goście
i cała społeczność licealna z dużym entuzjazmem przyjęła słowa Pana Prezydenta
i w dniu 7 września podjęła inicjatywę Narodowego Czytania wspólnie z przedstawicielami różnych lokalnych środowisk.

SALWY DLA NIEPODLEGŁEJ

1 Turniej Strzelecki o Puchar Starosty
Rzeszowskiego, który odbył się w dniach
28–29 września, był wydarzeniem, którym
gospodarze imprezy – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie – chcieli
uczcić 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Do rywalizacji zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich,
str. 18
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Wraz z licznie przybyłymi gośćmi udało
się stworzyć niepowtarzalny klimat. Śpiewy mieszkańców Dynowa głośno i długo
unosiły się po okolicy.

ŚPIEWAJMY
DLA NIEPODLEGŁEJ

przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, zakładów pracy, organizacji, grup
samorządowych oraz stowarzyszeń działających na terenie powiatu rzeszowskiego.
Turniej dostarczył wielu emocji i sportowych wrażeń.

Inicjatywa zorganizowania w dniu
19 listopada festiwalu o randze wojewódzkiej wypłynęła podczas spotkań nauczycieli z młodzieżą, działającą w Centrum
Edukacji Młodzieży „Trzy kultury”, mieszczącym się w dynowskim liceum. Celem
konkursu było m.in. pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa poprzez utrwalenie
w pamięci ważnych, śpiewanych przez po-

OJCZYZNA BLISKO MUNDURU

W placówce działają dwie klasy mundurowe realizujące ścieżkę „edukacja wojskowa”. 9 listopada w hali sportowej liceum odbyła się piękna uroczystość upamiętniająca

100. rocznicę Odzyskania Niepodległości
połączona ze złożeniem ślubowania przez
uczniów jednej z nich. Dyrektor liceum
zawarła również porozumienie z 3 Podkarpacką Brygadą OT, dzięki czemu uczniowie
klasy wojskowej biorą udział w szkoleniach
prowadzonych przez wykwalifikowanych
żołnierzy, korzystają także ze szkolnej
strzelnicy. Wychowawcy klas wojskowych
także przeszli szkolenie instruktorsko-metodyczne mające na celu podniesienie umiejętności i wiedzy merytorycznej
z przedmiotów wojskowych.

NIEPODLEGŁA OD STU LAT

11 listopada w hali sportowej miała
miejsce wieczornica patriotyczna pod hasłem „Dynów jedną wielką śpiewającą rodziną”. Liceum Ogólnokształcące im. KEN
było jednym z organizatorów tej pięknej,
przejmującej imprezy środowiskowej.

kolenia Polaków pieśni i piosenek. Odzew
wśród szkół był ogromny, a sam turniej
okazał się być świetnym pomysłem. Na widowni oprócz wykonawców i ich opiekunów zasiadali dynowscy emeryci, członkowie
Uniwersytetu
Złotej
Jesieni,
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, a także rodziny
i znajomi występujących. Muzyka zatem
nie tylko łagodzi obyczaje, ale integruje,
łączy i uczy tolerancji.
Wszystkie podejmowane w Liceum
Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie
inicjatywy pięknie wpisują się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości.
Mamy nadzieję, że owocować będą one
w przestrzeni publicznej dojrzałym patriotyzmem, obywatelskim zaangażowaniem,
społeczną kreatywnością, uczciwością, sumiennością, odpowiedzialnością i solidarnością, a nasi wychowankowie, będąc kiedyś za granicą, poczują pozytywne ukłucie
w sercu i dumę z faktu, że są Polakami.
Katarzyna Kłyż
Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie
Fot. ze zb. LO w Dynowie
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100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości to szereg mniejszych
i większych imprez organizowanych w całej Polsce w rocznicę tego
wydarzenia. W Dynowie Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” zachęcało
mieszkańców miasta do świętowania Niepodległości „na sportowo”.

DYNOWSKIE BIEGI
NIEPODLEGŁOŚCI
9 listopada odbył się VI Bieg Niepodległości w ramach akcji
Dynów Biega. Na starcie rodzinnego biegu na dystansie 1,7 km
stanęło aż 260 uczestników! Wielu z nich w narodowych barwach.
Przed biegiem uczestnicy odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”
i ruszyli na trasę biegu. W tym wydarzeniu nie było zwycięzców

biegowy pojedynek z Wojciechem Wojdyło, który finiszował na
drugim miejscu, uzyskując czas 19.20. Miejsce na podium uzupełnił Hubert Kozdra, dobiegając do mety z czasem 19.34. W kategorii mieszkanek miasta Dynowa i zawodniczek klubu „Aktywny
Dynów” bezkonkurencyjna okazała się Patrycja Walus z czasem

ani pokonanych. Wszyscy razem w jednej grupie dotarli do mety,
gdzie najmłodsi uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.
Z kolei 18 listopada odbyła się Dynowska Piątka Niepodległości. Uczestnicy biegu rywalizowali na dosyć trudnej 5 km trasie
prowadzącej po ulicach miasta. Bieg miał również symboliczny charakter, na starcie pojawiło się dokładnie 100 biegaczy, co
nawiązywało do 100-lecia odzyskania Niepodległości. Pomimo
przenikliwego zimna uczestnicy poważnie potraktowali rywalizację. Zwyciężył Maciej Tomaszewski zawodnik CWKS Resovia,
który uzyskał czas 17.13. Drugi był Maciej Kiper z Jarosławia
z czasem 17.21, a najniższe miejsce na podium zajął Gabriel Kuropatwa z Przemyśla, uzyskując czas 17.33. Wśród kobiet rządziły
biegaczki z Przemyśla. Wygrała Weronika Klinger z czasem 22.28,
drugie miejsce zajęła Agnieszka Gaweł-Myczko z czasem 22.37,
a trzecia była Barbara Zasadzińska z czasem 23.11. W kategorii
mieszkańców miasta Dynowa i zawodników klubu „Aktywny Dynów” triumfował Bartłomiej Domin z czasem 19.16, tocząc piękny

23.15. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Skubisz, uzyskując czas
24.32, a trzecie miejsce wywalczyła Renata Pyś z czasem 25.01.

Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” składa podziękowania:

• Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie – Panu Tadeuszowi Święsowi za udostępnienie budynku
szkoły na potrzeby przeprowadzenia imprezy biegowej,
• Komisariatowi Policji w Dynowie na czele z komendantem
asp. sztab. Mariuszem Pilszakiem, Ochotniczej Straży Pożarnej – Dynów, Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów – Przedmieście – za profesjonale zabezpieczenie trasy biegu.
Łukasz Domin
Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”
Fot. Daniel Gąsecki

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 4/2 • PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2018

●

str. 19

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
DLA NIEPODLEGŁEJ

DYNÓW JEDNĄ ŚPIEWAJĄCĄ RODZINĄ

W roku bieżącym Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem bądź współorganizatorem koncertów, spotkań i innych ważnych
imprez zorganizowanych w setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
23 września na rynku Dynowa odbył się
koncert patriotyczny Chóru i Młodzieżowej
Orkiestry Symfonicznej Agencji Artystycznej

Obchody Święta 11 listopada – 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – w roku bieżącym były w Dynowie szczególne, jak przystało na jubileusz. We
wszystkie inne uroczystości Naszej Małej Ojczyzny pięknie wpisało się spotkanie, które
pod hasłem „Dynów jedną śpiewającą rodziną”, zorganizowało już po raz ósmy: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół w Dynowie, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
i MOK w Dynowie. Oni to właśnie zaprosili na „Wieczór Pieśni Patriotycznych” nawiązujący do patriotycznych tradycji polskiego domu.
W gościnnej sali dynowskiego liceum, na powitanie Dynowian wystąpili: uczniowie LO Dynów z okolicznościowym montażem przygotowanym przez Panie Katarzynę Kłyż i Joannę Dudę, Dynowski Chór „Akord” pod dyrekcją Pana Andrzeja
Kędzierskiego oraz Martyna Stankiewicz i Marcin Kilon uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, którzy pracują pod kierunkiem nauczyciela i wyjątkowego

VIOLINO pod dyrekcją Bogusława Dulskiego zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Dynowa i Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dynowie. Z orkiestrą wystąpiła
także sopranistka Pani Bogusława Dulska,
która przygotowała również chór. W specjalnym koncercie wystąpili także uczniowie
i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia:
Hania Marszałek – skrzypce, Marcin Kilon –
akordeon, Bogusław Dulski – skrzypce i Kamil Łukasiewicz – akordeon.
Koncert był pięknym wydarzeniem i przyciągnął uwagę wielu Mieszkańców Dynowa.
Grażyna Malawska
p.o. Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Dynowie
Fot. Jerzy Kędzierski
str. 20
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akordeonisty Pana Kamila Łukasiewicza.
Uwieńczeniem tego dnia i wieczoru było wspólne, piękne i szczere śpiewanie pieśni patriotycznych.
Organizatorzy dziękują wszystkim za ten wyjątkowy, rodzinny,
dynowski wieczór.
Grażyna Malawska
p.o. Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki

Dęby dla
Niepodległej

Dąb, symbol siły i długowieczności utożsamia cechy, jakimi
powinno odznaczać się każde niepodległe państwo. Dlatego też,
chcąc pozostawić po sobie materialne świadectwo patriotyzmu,
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie podjęło inicjatywę posadzenia czterech dębów, które rosnąć mają dla tych, którzy
walczyli o wolną i suwerenną Polskę.
27 października br. członkowie Towarzystwa na czele z Prezes
dh Krystyną Dżuła, zaproszeni goście, mieszkańcy Dynowa zebrali się w Parku dworskim im. Rodziny Trzecieskich w Dynowie, by
symbolicznie posadzić drzewa upamiętniające Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz tych społeczników z terenów Dynowszczyzny, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

Dąb J. Piłsudskiego

Dąb I. J. Paderewskiego

Dąb R. Dmowskiego

Dąb Społeczników Dynowskich

Uroczystość uświetnili grą i śpiewem dynowscy artyści, a obecni
przy sadzeniu dębów z powagą, ale i optymizmem mieli możliwość
wyrażenia swojego przywiązania do Ojczyzny.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas i przybyli na naszą uroczystość: Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury na czele z p.o. dyrektora Panią Grażyną Malawską za wszelką pomoc merytoryczną i techniczną związaną
z organizacją patriotycznego spotkania. Naszym niezawodnym
artystom: Hani Marszałek, Dorocie Sówce-Szmigiel, Januszowi Kę-

Dorota Sówka-Szmigiel uświetniła uroczystość śpiewem i grą na gitarze

dzierskiemu i Ireneuszowi Siremu za zapewnienie pięknej oprawy
muzycznej.
Wyrazy wdzięczności składamy sadzącym dęby: Przedstawicielom Związku Piłsudczyków RP oddział w Harcie, Pani Ewie Hadam, Panu Emilowi Dańczakowi (Dąb Piłsudskiego), Pani Marii
Iwańskiej, Pani Jolancie Kozubal-Głuchowskiej, Panu Antoniemu
Dżule (Dąb Paderewskiego), Pani Elżbiecie Klaczak-Łach, Panu
Aleksandrowi Geruli i Panu Michałowi Zięzio (Dąb Dmowskiego) oraz Państwu Krystynie i Andrzejowi Dżułom, Pani Grażynie
Malawskiej, Panu Ryszardowi Dudzie (Dąb Społeczników Dynowskich).
Dziękujemy Nadleśnictwu Dynów na czele z Panem Nadleśniczym Krzysztofem Strzyżem za ufundowanie sadzonek dębów.
Szczególne podziękowania kierujemy do Panów Wacława Drelinkiewicza i Mariusza Kołta z firmy „Granit” za przygotowanie pamiątkowych tabliczek, ich wmurowanie do gruntu i wszelką pomoc.
Michał Zięzio
Sekretarz Zarządu TG „Sokół” w Dynowie
Fot. Jan Hadam

Pani Krystyna Dżuła
odznaczona „Medalem
100-lecia Odzyskania
Niepodległości”
Miło nam poinformować, że z okazji
jubileuszu 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Prezes Rady Ministrów postanowił wyróżnić osoby szczególnie zasłużone, związane z odzyskaniem
Niepodległości i zaangażowane na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce.
Jak podano w oficjalnym komunikacie,
wyróżnieni to osoby, które swoją postawą
rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty
i wzmacniały suwerenność i tożsamość
narodową.

W imieniu premiera, podczas uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odznaki wręczyła
wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Odznaczonych zostało ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli różnych środowisk

i obszarów, m.in. kultury i sztuki, sportu,
nauki, mediów, kościoła.
Wśród wyróżnionych znalazła się Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Dynowie Pani Krystyna Dżuła, wieloletnia nauczycielka, samorządowiec, była
Burmistrz Dynowa, reżyser Teatru Amatorskiego w Dynowie, społecznik.
Pani Krystyno, gratulujemy i życzymy
zdrowia, sił do pracy oraz wszelkiej pomyślności.
Redakcja
Dynowskiego Kwartalnika
Samorządowego
Fot. dzięki uprzejmości i ze zbiorów:
Zespołu Prasowego
Wojewody Podkarpackiego
Więcej informacji o uroczystości:
https://rzeszow.uw.gov.pl
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STO LAT

CZEKALIM NA CIĘ…
W

kończącym się roku jubileuszowym nie można pominąć
dynowskiego akcentu. Wybór padł na patriotyczny motyw
w poezji ks. Franciszka Błotnickiego – urodzonego w Dynowie
kapłana, pedagoga, poety. Swoim życiem i twórczością zaświadczał, że jest postacią nietuzinkową. Obok jego poetyckiego dorobku trudno przejść obojętnie. Czas pokazał, że zasłużył na pamięć
i uznanie. Pomimo tego pozostaje wciąż mało znany i z tego powodu warto go przypomnieć, szczególnie w roku obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości.

Tekst wiersza „Młodym”
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Ks. Franciszek Błotnicki

Nie jest naszym celem przedstawianie po raz kolejny biografii księdza. Czyniono
to już kilkakrotnie na łamach „Dynowinki”. Znakomity materiał biograficzny zaprezentowała w trzecim numerze „Rocznika Historycznego Dynoviana” Pani Maria Radoń. Dzisiaj skupimy się na twórczości poetyckiej naszego rodaka. Zaprezentujemy
dwa wybrane wiersze. Pierwszy właściwie nieznany szerszemu kręgowi odbiorców,
powstał na początku 1918 r. Dedykowany jest młodzieży polskiej i tak też został zatytułowany – „Młodym”. Powstał we Lwowie, a w lutym 1918 r. został opublikowany
w Poznaniu, w „Jednodniówce poświęconej odrodzeniu młodzieży polskiej »Ku wyżynom«”. Koniec wielkiej wojny niósł zapowiedź powstania niepodległego państwa
polskiego. Wojna zmieniła życie całej rzeszy młodych Polaków. Ich udziałem stał się
najczęściej los żołnierza. Kapłan o poetyckiej duszy dokonywał zapisu swych wojennych obserwacji piórem. Potęgował nastrój patriotyczny, dodawał odwagi i zachęcał
do ofiarnej służby ojczyźnie. Piękna tego wiersza należy szukać zarówno w słowach,
jak i w źródle, a więc w nastroju, atmosferze i pięknie ideowych uniesień. Taki był ks.
Błotnicki, wychowany w duchu miłości i szacunku do ojczyzny. Wiersz ten jednocześnie pozwala nam lepiej zrozumieć ten czas w historii narodu, który decydował
o polskiej sprawie. Widzimy, jak odbierał ten czas młody wówczas, 28-letni kapłan.
Wolną Polskę dedykował młodym Polakom, widząc w nich oddanych ojczyźnie
obywateli.

Sto lat czekalim na Cię…
I
Sto lat czekalim na Cię,
w czas rannych śnili zórz,
że przyjdziesz w jasnej szacie,
w djademie z białych róż.
Choć wszystko nam wydarto,
a został kajdan zgrzyt,
my z mocą nieprzepartą
wierzyli w jutra świt.
I często-śmy stawali
hen u rozstajnych dróg,
słuchając, czy z oddali
nie zabrzmi złoty róg.
Sto lat czekalim na Cię,
pytali rannych zórz,
czy przyjdziesz w jasnej szacie,
w djademie z białych róż.
Aż w jedno ciche rano
ktoś rzucił cudną wieść:
„Już pęta rozerwano –
swobodnej Matce cześć!”
Na cztery świata strony
rozgłosił złoty róg:
Niech będzie pochwalony
nasz Ojciec, Pan i Bóg!

Zbiorki poezji ks. Franciszka Błotnickiego „Kwiaty przydrożne”
i „Apel” oraz jednodniówka „Ku wyżynom”

Wydany w 1922 r. we Lwowie zbiorek poezji ks. Franciszka Błotnickiego „Kwiaty
przydrożne”, zawiera wiersz napisany również w 1918 r. zatytułowany „Sto lat czekalim na Cię…”. Wiersz powstać musiał jesienią tego roku, a tytuł jednoznacznie
wiąże treść z doniosłym wydarzeniem, jakim było odzyskanie niepodległości przez
Polskę. I chociaż dla mieszkańców byłej Galicji czas zaborów trwał 146 lat, autor użył
okrągłej liczby lat niewoli i oczekiwania na wolność. Wiersz jest prosty, zrozumiały
dla każdego, pozbawiony literackich upiększeń. Pod innym tytułem był już prezentowany w wydanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dynowa w 2010 r. wyborze poezji.
Rozpisany został tam na chór i głosy. Jak można sądzić, wiersz był przeróbką oryginału, w dodatku niepełną. Przeróbka ta została opublikowana w 1937 r. w Poznaniu,
w „Zbiorku deklamacyj »Apel«”. Obok znajduje się jego pełny, dwuczęściowy tekst
z 1918 r. Wiersz ten również oddaje nastrój autora, wrażliwego patrioty, świadomego
i krytycznego odbiorcy wydarzeń, których był świadkiem. W pierwszej strofie widzi
Polskę w cudnej, jasnej szacie, ale już ostatnia strofa przynosi refleksyjne, nadal aktualne przesłanie.
Wybrane i cytowane przeze mnie wiersze ks. Franciszka Błotnickiego przedstawiają nastroje z 1918 r. i przywołują refleksje niepodległościowe. Jako historyk świadomie pomijam analizę literacką utworów, dając Czytelnikowi materiał do osobistej
analizy i refleksji. Cytując utwory, zachowano oryginalną pisownię, podaną do druku
w publikacjach, z których zostały zaczerpnięte.
Józef Stolarczyk

II
Sto lat czekalim na Cię,
w czas rannych śnili zórz,
że przyjdziesz w jasnej szacie,
w djademie z białych róż.
Że serca nam uderzą
naonczas w jeden ton,
że dłonie się sprzymierzą,
pieśń jedna zerwie z łon.
Dziś wpadła wieść radosna:
dziejowy wybił czas –
złocista przyszła wiosna
i bawi pośród nas.
My zamiast na przyjęcie
rozewrzeć odrzwia chat,
kłócimy się zawzięcie
o kolor Twoich szat.
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Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz…
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz…
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz…

