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To tylko kwestia czasu

Mija rok, gdy „gościłam” w Państwa
domach. Tak pobiegł czas…; jak to właściwie jest z tym czasem? Przyśpiesza, pędzi, leci, galopuje, ucieka, wlecze się, dłuży
się, zwolnił, zatrzymał się - używamy w codziennej komunikacji, aby wyrazić swój indywidualny, relatywny stosunek do niego.
Bywa też, że czas zaciera ślady, wspomnienia, wrażenia…, a kończąc z kimś rozmowę kwitujemy niezależnie od nas – czas
pokaże; zobaczymy, co czas przyniesie…
Mimo że to zjawisko ma nad nami wyraźną przewagę – jest bowiem pozbawione formy, niedostępne zmysłom - myślę,
że można wejść z nim w swoistą grę. Grę

na okiełznanie.
Proponuję, aby również listopadowy numer „Dynowinki” tak potraktować
i czytać w kontekście szeroko rozumianego czasu.
Pan Burmistrz pisze o zmieniającym
się Dynowie; wcześniej o projekcie odnowy miasta, teraz o powstającym „Orliku”
i remoncie stadionu miejskiego. Za jakiś
czas to fotografie będą nam przypominać,
jak było sprzed rewitalizacji. Już teraz niektórzy nie wiedzą (niektórzy nie dociekają), że na Plantach w fontannie kąpały się
dwa „miśki”.
W niniejszej „Dynowince” przywołuję,
dzięki uprzejmości państwa Marii i Antoniego Iwańskich, archiwalne fotografie
Dynowa z lat 60 i 70. Spójrzcie Państwo,
to tak niedawno, a tyle różnic w wizerunku naszego ścisłego centrum. Jest też
zdjęcie – rarytas. Oto spod stacji PKP(W)
we wrześniu 1933 r. szykuje się do swojego kursu jeden z pierwszych dynowskich
autobusów!
To nawet wciąga, gdy wkraczamy w fotograficzną zabawę pod hasłem: „Znajdź
kilka różnic”; a to płotek, którego już nie
ma, drzewa, które wycięto, ulice się pozmieniały, a samochody tylko gdzieniegdzie…
Doktor Andrzej Stankiewicz, od lat,
także i w tym numerze – Przypomina.
Wyciąga z lamusa całą masę miejsc, faktów, postaci związanych z Dynowem i Dynowszczyzną. Nie pozwala czasowi wziąć
góry nad naszą pamięcią.
Sławomir Żuk, z wykształcenia politolog, przemierzał skrupulatnie miejsce
po miejscu naszej najbliższej okolicy, aby
przedstawić Państwu, jak czas odciska

Grudniowy numer „Dynowinki” prowadzi Piotr Pyrcz (pyrczu@op.pl)
W dniu 1 listopada br. Towarzystwo przeprowadziło publiczną kwestę na remont pomników na starym dynowskim cmentarzu. Była to już
X zbiórka pieniędzy. Tym razem zebrano kwotę 3.317,23 zł
(w 2011 r. - 3.156,56 zł), która zostanie wykorzystana wiosną i latem
przyszłego roku na renowację kolejnych pomników. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję.
Przypomnę, że w przeszłości pieniądze zebrane na organizowanych kwestach wykorzystano w części, partycypując
w kosztach remontu dachu na kaplicy cmentarnej, na renowację mogiły nieznanego powstańca styczniowego i pomnika Trzecieskich.
W 2012 r. wykonano remont liczącego ponad 100 lat pomnika Adolfa Manga i jego żony. Istotnej pomocy w renowacji pomnika udzielił Zespół Szkół Zawodowych im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Więcej wiadomości na ten
temat w odrębnym artykule.

swe piętno na zabytkach Dynowa i okolic. Niektóre z tych miejsc już zamknięte
dla zwiedzających, bo albo przejęte przez
prywatnych właścicieli, albo… grożą zawaleniem.
Piotr Pyrcz, redakcyjny Globtroter, na
własnej skórze testował względność ujmowanego czasu. W formie reportażu z podróży opisuje swe perypetie, a może trafniej – swój romans z czasem w Indiach,
Rosji, Afryce, na Atosie.
Czas to bezsprzecznie krzyże i epitafia, o których swoje refleksje snuje Pan
Edward Rozmus. Zatrzymać się nad grobem, zamyślić nad sentencją wykutą na
wieki w pomniku. - Miej czas na refleksję
o tym, co minione - zdaje się podpowiadać
autor artykułów. Żeby proces zmian, którego jesteśmy zarówno reżyserami, jak
i aktorami i nierzadko marionetkami, nie
mijał bezrefleksyjnie, żeby znaleźć czas na
siebie w jego centrum.
Czas to kamienna herma (patrz
– okładka) z dynowskiej przykościelnej bramy, tajemnicza postać przypatrująca się nam, ręce założywszy
na głowę (może w geście zadziwienia,
a może troski?). Patrzy na nas, jak się
śpieszymy do pracy i z pracy, jak niecierpliwie oczekujemy kogoś pod kościołem, gdy składamy gratulacje nowożeńcom, żegnamy tych, którzy już
„po drugiej stronie tęczy”…
Czas wszędzie odciska swe piętno i nie
sposób z tym dyskutować. Zmiana to naturalna kolej rzeczy. Zmiana to również
szansa na lepszą jakość. Takich zmian na
lepsze, ale też życzliwej pamięci o Minionym, sobie i Państwu życzę. I życzę jeszcze udanej lektury. En avant!
red. prowadząca – Zuzanna Nosal

Nawiązując do informacji zawartej w poprzednim numerze „Dynowinki” podaję, że na zlecenie Towarzystwa artysta
rzeźbiarz, Bogusław Kędzierski, wykonał w granicie tablicę
pamiątkową poświęconą pierwszemu burmistrzowi Dynowa w powojennej Polsce, dzięki staraniom którego Dynów
po 65 latach ponownie odzyskał status miasta.
W opracowaniu znajduje się kalendarz na 2013 rok obejmujący reprodukcje starych fotografii i pocztówek.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
informacje związane z: budową kompleksu sportowego „Orlik”, remontem
stadionu miejskiego oraz usuwaniem
wyrobów zwierających azbest.
„Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Dynowie.
W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na realizację budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012”, Gmina Miejska Dynów w dniu
2 kwietnia 2012 r. podpisała umowę
o wykonanie prac projektowych z firmą SAN-PROJ Usługi Projektowe Janusz Kalamarz, 37 – 200 Przeworsk,
ul. Krakowska 5. Przedmiotem niniejszej umowy było opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższego zadania. Koszt opracowania dokumentacji projektowej i podkładów geodezyjnych wyniósł 17 940,00 zł brutto. Po otrzymaniu dokumentacji technicznej w dniu 29.06.2012 r. Gmina
Miejska Dynów ogłosiła przetarg na
realizację robót budowlanych przedmiotowej inwestycji. Do przedmiotowego przetargu przystąpiło 8 firm,
z których najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Produkcyjno – Usługowo
– Handlowa „FRAN-BUD”, 36 – 203
Izdebki 390B, oferująca wykonanie robót za kwotę brutto 1 216 470,00 zł.
Równocześnie z prowadzonym postępowaniem przetargowym Gmina złożyła wniosek o wydanie pozwolenia
na budowę przedmiotowego przedsięwzięcia do Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w dniu 16
sierpnia Gmina Miejska Dynów podpisała umowę z firmą FRAN-BUD, na
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 30 sierpnia 2012 roku
przekazano plac budowy Wykonawcy robót i po uzyskaniu prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę rozpo-
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częto roboty. Termin realizacji przedmiotowego zadania ustalono do końca 2012 roku.
Zakres rzeczowy przedmiotowych
robót obejmuje:
• wykonanie robót ziemnych i podbudów –boisko piłkarskie,
• zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej z malowaniem linii – boisko piłkarskie,
• budowa ogrodzenia boiska – boisko piłkarskie,
• zakup i montaż piłkochwytów –
boisko piłkarskie,
• zakup i montaż sprzętu sportowego – boisko piłkarskie,
• wykonanie robót ziemnych i podbudów –boisko do piłki siatkowej
i koszykowej,
• wykonanie nawierzchni poliuretanowej – pełen montaż i malowanie linii – boisko do piłki siatkowej i koszykowej
• ogrodzenie zakup i montaż – boisko do piłki siatkowej i koszykowej,
• zakup i montaż sprzętu sportowego – boisko do piłki siatkowej
i koszykowej,
• wykonanie budynku szatniowo
– sanitarnego murowanego o powierzchni zabudowy 93.0 m2,
• wykonanie instalacji sanitarnych
– budynek szatniowo – sanitarny,
• wykonanie instalacji elektrycznych – budynek szatniowo – sanitarny,
• wykonanie przyłączy: wodociągowy, kanalizacyjny, elektryczny
– budynek szatniowo – sanitarny,
• wykonanie oświetlenia boisk,
• wykonanie ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu,
• zagospodarowanie terenu (ławki
terenowe, kosze na śmieci).
Całkowity koszt przedsięwzięcia, obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podkładami geodezyjnymi, realizację robót
budowlanych, sprawowanie nadzoru
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inwestorskiego nad robotami, wykonanie tablicy informacyjnej wyniesie
1 254 657,05 zł brutto, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 500 000,00
zł, a z Urzędu Marszałkowskiego
333 000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 421 657,05 zł pokryje Gmina
Miejska Dynów z własnego budżetu.
„Remont zaplecza stadionu
sportowego przy ul. ks. J. Ożoga
w Dynowie – etap I”
W dniu 12.06.2012 r. Gmina Miejska Dynów podpisała umowę z Województwem Podkarpackim na realizację zadania pn.: „Remont zaplecza stadionu sportowego przy ul. ks. J. Ożoga w Dynowie – etap II” współfinansowanego w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Zadanie polegające na remoncie zaplecza
stadionu obejmuje remont: remont
budynku socjalno – szatniowego oraz
remont ogrodzenia stadionu od strony
północnej (od ul. Ożoga) i jest kontynuacją prac, jakie Gmina Miejska Dynów
prowadziła w 2011 roku przy wspomnianym obiekcie. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę stanu bazy sportowej w Dynowie
oraz pozwoli na stworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi sportu. Koszt
całkowity realizacji zadania to kwota
60 150,16 zł, w tym 30 000,00 zł stanowi wkład Województwa Podkarpackiego, natomiast Gmina Miejska Dynów pokrywa remont zaplecza kwotą
30 150,16 zł.
Wykonawcą ww. prac jest Firma
Produkcyjno – Usługowo – Handlowa
„FRAN-BUD”, 36 – 203 Izdebki 390B.
Termin realizacji zadania mija
z dniem 15 grudnia 2012 r.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap I”
Jak już wspominałem we wcześniejszych numerach „Dynowinki”
Gmina Miejska Dynów realizowała
zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów za-
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wierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej Dynów – etap I”. W dniu
15.10.2012 r. zakończyły się prace związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania z terenu Miasta usunięto
i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 111,72 ton. Usunięte w ramach zadania odpady zostały
unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów zawierających azbest w miejscowości Dobrów

Przewodniczący
Rady Miasta
informuje
Roman
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8, 28-142 Tuczępy. Przypomnę jeszcze, że wykonawcą prac związanych
z demontaże, transportem i utylizacją odpadów azbestowych było PHUP
„EURO-GAZ” Zagórsko, ul. Leśna 48,
26-052 Nowiny.
Koszt całkowity zadania stanowi
kwota 44 350,93 zł, w tym dotacja
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi
22 175,46 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15 522,82 zł. Natomiast
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wkład własny w realizację zadania
wyniósł 6 652,65 zł.
Okres realizacji prac: 14.06.2012 r.
– 15.10.2012 r.

W grudniowym numerze „Dynowinki” przedstawię Państwu informacje podsumowujące wszystkie działania i inwestycje, jakie Miasto prowadziło w 2012 roku.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

wszyscy uczestnicy obchodów udali się
na uroczystą Sesję Rady Miasta, w której uczestniczyli: władze miasta – Burmistrz Miasta, Zygmunt Frańczak;
Przewodniczący Rady Miasta, Roman
Mryczko; Radni Rady Miasta Dynowa;
Ks. Dziekan, Stanisław Janusz; poczty sztandarowe dynowskich instytucji,
organizacji i szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.
Po oficjalnym powitaniu przybyłych, jako wprowadzenie w klimat tamtych wydarzeń, okolicznościowy referat przypominający czasy walki o wolność Polski, wygłosił mgr Mariusz Choma – historyk Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.
Kontynuacją uroczystości był program artystyczny przygotowany specjalnie na uroczystość 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Dyno-

Obchody 94. rocznicy
odzyskania przez Polskę
NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości
to najważniejsze święto państwowe
w ciągu roku. 11 listopada 1918 roku
po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W ten dzień w całym
kraju organizowane są patriotyczne
wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny, również w Dynowie świętowano tą niezwykle ważną dla Narodu Polskiego
datę. 11 listopada ustanowiono świętem państwowym w 1937 roku. W latach II wojny światowej, a później także w czasie rządów komunistycznych
Polacy nie mogli go jednak obchodzić.
Musieli czekać aż do roku 1989, gdy
Sejm przywrócił obchody Święta Niepodległości.
Obchody 94. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Dynowie
rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, po zakończeniu której
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wie.
Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach,
a szczególnie tym, którzy przyczynili się do nadania im
wysokiej rangi:
• Pocztom sztandarowym szkół i Ochotniczych Straży
Pożarnych,
• Orkiestrze Dętej z kapelmistrzem, T. Podulko i Chórowi Akord z dyrygentem, A. Kędzierskim,
• P. Mariuszowi Chomie,
• Dyrekcji, Nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie oraz młodzieży za przygotowanie programu artystycznego,
• Ks. Dziekanowi, Stanisławowi Januszowi,
• Wszystkim uczestniczącym w obchodach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia foto – relacji z uroczystości na stronie internetowej:
www.dynow.pl
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fot. Jan Prokop
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KWESTA
2012

fot. A. Iwański, 2000 r.
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LISTOPADOWA LEKCJA
SPOŁECZNA W DYNOWIE…

W tym roku już po raz dziesiąty
pomagali Państwo ratować
Stary Cmentarz
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fot. S. Żuk, 2012 r.
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DYNÓW

w słownikach geograficznych
i encyklopediach
ść
na przestrzeni wieków Czę
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IV

ne Janowi Wojszykowi ze Żmigrodu [woj. krak.], które to
dobra Wojszyk zastawił Janowi z Pilczy, wówczas jeszcze wwdzie ruskiemu (XVI 2302); 1497 Piotr Felsztyński
[Herburt] z Odnowa pozywa Mikołaja i Piotra Rzeszowskich, niegdyś dziedziców z Hłudna i Izdebek, o to, że zm.
Jan z D. kupił od niego stóg żyta za 8 grz. i wałacha za
36 zł węg. i nie zapłacił przed śmiercią, a oni posiadłszy
jego dobra nie chcieli zapłacić (XVI 2362, 2363); Mikołaj
i Piotr w sporze ze swą siotrą rodzoną Jadwigą Wojszykową (XVI 2366); woźny w imieniu Piotra marszałka kor.
i Stanisława kaszt. przem. [Kmitów] z Wiśnicza zakłada protest przeciw wydaniu dokumentów z akt z. Janowi Amorowi kaszt. krak. na dobra D. z przynależnościami, które kupił on od Piotra i Mikołaja Sapieńskich [Rzeszowskich] (XVI 2368); Jadwiga wdowa po Janie Denowskim gwarantuje Stanisławowi Burzyńskiemu terminowy zwrot 110 grz. intromisją w część wsi » Hyżne, gdzie
zmarły jej mąż zapisał jej oprawę i wiano (XVI 2388); Mikołaj i Piotr z Rzeszowa i niegdyś z D. chcą wypłacić pieniądze za wieś Dąbrówkę dzierżawcom Nabrzuchom, którzy się nie jawią (XVI 2411, 2413); 1497-1500 ciż pozywają Jadwigę Denowską (XVI 2414, 2417, 2682); 1499 starosta ustanawia zakład między Jadwigą wdową po Janie
Denowskim a Stanisławem Nabrzuchem z Dąbrówki (XVI
2495); 1499-1500 Stanisław Kmita kaszt. przem. pozywa
Mikołaja i Piotra braci rodzonych dziedziców z Rzeszowa,
Świlczy i in. jako spadkobierców zm. Jana z D., który na
wolnej drodze z Hyżnego do Bachórza zabrał z wozu aksamitną szubę Stanisława podbitą sobolami wartości 29
grz. i 44 gr i nie zapłacił za nią przed śmiercią, a oni nie
chcą zapłacić (XIX 656-663); 1500 Marcin Biernaszowski
sołtys z Łubna winien jest Janowi Zieleniowskiemu opiekunowi Elżbiety, dzierżawczyni z Nowego Miasta, 70 zł
z racji poręki danej za Jadwigę Denowską Elżbiecie za
perły. Jadwiga z tytułu tych 70 zł daje Biernaszowskiemu intromisję w wieś » Nozdrzec, gdzie ma zapis oprawy
(XVI 2641, 2642, 2664); 1501 Jadwiga Denowska dzierżawczyni dóbr D. i Nozdrzec zapisuje Marcinowi Biernaszowskiemu dług 150 zł na swej oprawie w całej wsi Nozdrzec (XVI 2719); Mikołaj Rzeszowski dopuszcza Barbarze Racławskiej zapis na kmieci wsi Futomy (XVI 2766,
2771); 1502 Jadwiga Denowska dziedziczka z Kalinowej
i Łubna zastawia Mikołajowi Jabłowskiemu za pożyczone 72 zł węg. kmieci w » Łubnie, stanowiących jej oprawę
i wiano (XVI 2834); taż, dziedziczka z Kalinowej i Hyżnego, zapisuje Janowi Bienikowskiemu za 70 zł i 12 gr kmieci
w » Hyżnem, stanowiących jej oprawę i wiano (XVI 2836);
1503 taż daje intromisję Mikołajowi Jabłowskiemu za 92

W 1991 roku ukazał się Słownik historyczno – geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu Adama Fastnachta tom
II pod redakcją Jerzego F. Adamskiego.
W marcowym, czerwcowym i wrześniowym numerze „Dynowniki” ukazała się I, II i III część Słownika w zakresie dotyczącym Dynowa.
Dzisiaj publikujemy IV - ostatnią część wybranej jego treści.
„1496 Mikołaj i Piotr Rzeszowscy bracia rodzeni niedzielni z D. sprzedają sposobem zamiany Janowi Amorowi
z Tarnowa kaszt. krak. miasto D. z oboma przedmieściami i wsiami: Hyżne, Harta, Szklary, Laskówka, Bachórz,
Łubno, Niewistka, Wesoła, Izdebki, Chodorówka, Hłudno,
Nozdrzec, Dylągówka, Ulanica, Siedliska, Wara, Dąbrówka, Wołodź, należącymi od dawna do miasta D. i położonymi w z. san., otrzymując część wsi Czechy w pow. proszowskim z. krak. i 15 000 zł węg. Dają Janowi Amorowi intromisję przez woźnego i kwitują go z 15 000 zł węg.
oraz zobowiązują się chronić go od innych osób, a szczególnie od starszego brata Jana i sióstr rodzonych Małgorzaty i Jadwigi. Jan Amor przejmuje do spłaty długi zapisane na tych dobrach, w tym oprawy i wiana Jadwigi Denowskiej ż. zm. Jana Denowskiego (XVI 2286, 2287;
Arch. Sang. I 109, 110); Jan Amor z Tarnowa kaszt. krak.
zabezpiecza Mikołajowi i Piotrowi Rzeszowskim terminowe zapłacenie 1400 zł w półgroszkach, dając im intromisję
we wsie Wesoła, Izdebki i Hłudno (XVI 2289); tenże daje
wieczyście swemu synowi z drugiego małżeństwa, Janowi Amorowi młodszemu, miasto swe D. z przedmieściami
i wsiami: Harta, Szklary, Laskówka, Bachórz, Łubno,
Niewistka, Wesoła, Izdebki, Chodorówka, Hłudno, Nozdrzec, Dylągówka, Ulanica, Siedliska, Wara, Dąbrówka
i Wołodź oraz miasto Jaćmierz z przedmieściem i wsiami:
Posada [Jaćmierska], Bażanówka, Bzianka, druga Posada i Wróblik, oddalając te dobra od synów pierworodnych
Jana i Aleksandra oraz od córek Elżbiety i Zofii, w zakonie Reginy (XVI I 2293); tenże, pragnąc zabezpieczyć s.
Jana Amora aż do jego pełnoletności w posiadaniu dóbr D.
z wsiami i Jaćmierz z wsiami, ustanawia jego opiekunami króla Jana Olbrachta, Barbarę [Zawiszankę z Rożnowa] ż. swą a matkę Jana Amora oraz innych (XVI 2294);
Maciej z Niebieszczan kwituje Mikołaja i Piotra z Rzeszowa (z 200 grz. i 150 zł tytułem spadku jego ż. Małgorzaty a siostry ich obu po zm. Janie z D. z dóbr miasta D.
i wsi przynależnych, oraz zobowiązuje się pod zakładem
do przyprowadzenia Małgorzaty do akt z. i stwierdzenia
przez nią pokwitowania. Maciej tytułem zakładu daje intromisję w swe dobra Morochów i Wola i Morochowska
[dziś Mokre] (XVI 2296); Jadwiga Denowska z Kalinowej
wdowa po Janie Denowskim gwarantuje Marcinowi Biernaszowskiemu sołtysowi z Łubna terminowy zwrot 50 zł
węg. intromisją w 12 kmieci we wsi » Łubno (XVI 2297);
Jan z Pilczy wwda sandom. kwituje Mikołaja i Piotra Rzeszowskich dziedziców z Błażowej, z 1000 grz. za dobra Błażowa, Kąkolówka, Barycz, Futoma i Piątkowa, zastawio-
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Prasa, książki, pocztówki, pamiątki –Rruch w budynku Banku Spółdzielczego;
fot. A. Iwański

Zachodnia strona Rynku przed rokiem 1939, malował Jan Węgrzyn. Reprodukcja ze
zbiorów A. Iwańskiego

Osobliwy klimat z „ogórkami” snującymi się wokół Plant, rok 1965; fot. A. Iwański
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zł w kmieci w » Łubnie (XVI 2881); taż daje intromisję Stanisławowi Burzyńskiemu za pożyczone 30 zł
w kmieci w » Hyżnem, stanowiących jej oprawę i wiano (XVI 2883); taż zapisuje Janowi Bienikowskiemu
za 58 zł i 12 grz. kmieci w » Hyżnem, stanowiących
jej oprawę i wiano (XVI 2887); taż skazana na karę 14
grz. z powodu niezapłacenia podatku 8 gr z łanu (XVI
2954); 1508 Jan Zaremba [br. Jadwigi Denowskiej]
płaci z dóbr swych miasta D., przedmieścia, Bachórca
i Łubna 12 1/2 grz. 9 gr (ŹD XVIII s. 117); 1512 Jan
Zaremba z Kalinowej wwda kaliski (MRPS IV 1759);
1517 król Zygmunt ustanawia zakład między Stanisławem Nabrzuchem z Dąbrówki a Janem Zarembą
z Kalinowej wwdą kaliskim, z racji posiadania dóbr
D., i zawiadamia o tym Stanisława Ottę z Pilczy star.
san. (MRPS IV 11192); 1518 Jan Zaremba z Kalinowej
wwda kaliski rezygnuje na rzecz Stanisława Stadnickiego z prawa swego przysługującego mu po Jadwidze
Denowskiej, jego siotrze rodzonej, oraz ustępuje mu
posiadanie dóbr D. (MRPS IV 2768); Małgorzata wd.
po Macieju Niebisczeńskim z Niebieszczan rezygnuje
na rzecz Jarosława de Lasko z działu swego dziedzictwa we wsiach Strzałków i in. w pow. kaliskim, przypadłego jej po śmierci Jana i Piotra ss. zm. Stanisława Dynowskiego (MRPS IV 11448); 1523 Jan Amor
z Tarnowa kaszt. wojnicki sprzedaje Piotrowi i Hieronimowi br. rodzonym Wapowskim, jedną, i Mikołajowi, ich br. stryjecznemu, drugą połowę dóbr: miasto D.
z wsiami Harta, Łubno, Izebki, Hłudno, Bachórz, Hyżne, Dylągowa, Chodorówka, Nozdrzec, Wesoła, Szklary, Laskówka, Wara, Siedliska, Cholusch [! Ulanica
?] i zwierzchnictwo prawne w Niewistce w pow. san.
za 11400 zł (MRPS IV 13448); 1527 Piotr Wapowski
dz. w Pacanowie i D. zapisuje ż. swej Beacie z Tęczyna 2000 zł na połowie swych dóbr (MRPS IV 15071);
1531 Piotr i Hieronim Wapowscy br. rodzeni dz. w D.
i Pacanowie, dokonują podziału dóbr (MRPS IV 16014);
1532 Piotr Wapowski z D. stolnik san. zastawia Janowi z Tęczyna kaszt. i star. lubelskiemu, marsz. dworu król., wieś Warę za 300 zł (MRPS IV 16652); 1533
król pozwala Piotrowi Wapowskiemu stolnikowi san.,
dz. w D., zapisać prepozytowi i bractwu kościołów parafialnych sanockich [w z. san.] za 480 zł czynsz roczny 12 grz. na dobrach Wesoła (MRPS IV 17115); 1535
Piotr Wapowski stolnik san., dz. z D. (XIX 3133).
b) Wojewodowie dynowscy: 1442-43 szl. Solecki „woyewoda" i zarządca dynowski występuje w sądzie w imieniu Małgorzaty Mościcowej z D. (XI 1573,
1574, 1594, 1705, 1706); 1444 Piotr Solecki zastępuje w sądzie z. Małgorzatę Mościcową (XI 1864); 1445
Solecki wwda dynowski, pozwany przez wwdę san.
w sprawie podatków (XI 2041); 1446 tenże obwiniony o niewydanie 2 kmieci sotnych zbiegłych z Kostarowiec (XI 2299,2309); tenże jako asesor sądu z. san.
(XI DCXCIX); 1447 Solecki wwda pana Mościca, w tegoż imieniu prosi star. san. o przekazanie sprawy obwinionych rajców dynowskich z sądu gr. do sądu właściciela dóbr dynowskich (XI 2465-2471, 2475); Piotr
Solecki wwda dynowski dworzanin (familiaris) pana
Mościca zobowiązany jest stawić przed starostę ludzi pozwanych o rabunek (XI 2502); 1448 Piotr Solecki h. Gozdawa (XI 2666); 1451 tenże zastępuje w sądzie z. san. Małgorzatę Mościcową z D. pozwaną (XI
2958, 2970); 1458 Piotr Sołecki z ż. Anną otrzymują
za zasługi od Małgorzaty z D. 60 grz. zapisanych dożywotnio na wsi Futoma (XI 3394); 1467 szl. Jan Wyszkowszky voyevoda dynowski (XVI 360).
c) Sprawy miejskie: 1423 Szczepan Muldener
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Ani śladu parkingu, Dynów, lata 60-te; fot. A. Iwański

Dynów, zachodnia strona Rynku, lata 60-te; fot. A. Iwański

Fot. ze zbiorów A. Iwańskiego
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[z Krościenka Wyżnego] winien jest Andrzejowi Wernerowi z D. 4 grz. hereditalis pecunie (SPPP XI 1166);
1429 rajcy dynowscy świadkowie dokumentu wydanego
w D. świadczą o istnieniu miasta (ZDM V 1375); 1434
cum oppido Denow ac predio ante civitatem (SPPP II
2549); 1436 miasto D. z jego przedmieściami (XIII 87)
» p. 3a; 1441 miasto D. z przedmieściem (XI 1372) » p.
3 a; 1451 szl. Krzystek z Wary w imieniu mieszczan
z D. pozywa szl. Pełkę z Zahutynia i Mikołaja Dedeńskiego o rany (XI 2902-2906, 2922, 2942, 2972, 2987);,
1459 jatki rzeźnicze i szewskie (XI 3485) » p. 3a; 1462
kamień łoju i l grz. z jatek miasta D. dla kościoła w D.
(XI 3658) » p. 5, 1470 Vrbanus szewc (XVI 742); 1478,
1481 sprawy o zadane rany i porękę dla mieszczan z D.
(XVI 1286,1492) » p. 3a; 1481 umocnienia (antemuralia alias kobylenye) przed miastem D. na przedmieściu (XVI 1530) » p. 3a; 1491 przez. Piotr Wayspelcz
(Wospelcz, Waspelcz) z D. ma sprawę z Janem klerykiem z D. (Rolny II 447, 448, 502, 531, 539); 1504 król
Aleksander zwalnia miasto D. na 3 lata od wszelkich
podatków (MRPS III 1114); 1507 pismo król. zwalniające mieszkańców miasta D. od podatku miejskiego za
rok 1507 z powodu szkód wyrządzonych przez Tatarów i Turków (MRPS IV 8492); 1508 miasto D. płaci
czopowe za kwartał 5 1/2 grz. 16 gr (ŻD XVIII s. 120);
1512 na prośby Jana Zaremby wwdy kaliskiego i Stanisława z Przedborza plebana dynowskiego, altarysty lw. i pisarza kancelarii król., król ustanawia jarmarki doroczne w mieście D. w dzień św. Wawrzyńca.
[10 VIII] i w trzeci dzień po oktawie Trzech Króli, nie
znosząc jarmarków i targów tygodniowych nadanych
wcześniej (MRPS IV 1759); 1515 miasto D. płaci szos
14 grz., młyn wartości 70 grz. wg taksy miejskiej płaci 1 1/2 grz. (ŻD XVIII s. 175); 1521 Iacobus rymarz
(XVI 3690); 1552 miasto D. płaci szos 14 grz., młyn o l
kole, pop. Przedmieście l grz. 5 gr (AS I 21 k. 1021).
d) Mieszczanie: 1423 Andreas Werner (SPPP XI
1166); 1449 Stanislaus (Wara 5); 1451 Beze Merten,
Thomas Czepsar, Clyosz Nicz, Hanzel Kyer, Ber Barthosch (XI 2902-2906); Hanzl Kir, Bes Bartosch, Clos
Niczcz (XI 2942, 2972, 2987); 1465 Iacobus S...arz (XVI
256), 1470 Rynych, Panek, Stanczel, Vrbanus szewc,
Crogulecz rajcy (XVI 742); 1478 Iohanes Kyer, Barthossius (XVI 1286); 1486 Martinus (Wara 121); 1491
prov. Petrus Wayspelcz (Waysch-pelcz, Wospelcz, Waspelcz) (Rolny II 447, 448, 502, 531, 539); 1521 Iacobus rymarz podwójci (XVI 3690); 1525 Iacobus Vanthuch (Wara 195).
4. a) Miasto: 1429 rajcy dynowscy świadkowie
przyw. lok. wsi Kąkolówki, wydanego w. D. (ZDM V
1375); 1447 rajcy dynowscy obwinieni o zabójstwo,
zranienia i napad na dom kmiecia w Bartkówce (XI
2465-2471, 2475); 1465 rada miejska z D. w sprawie
z radą miejską san. (XVI 256); 1466 rada miejska dynowska wydaje ortyl na wniosek sądu ławniczego wsi
Wary w sprawie obwinienia młynarza (Wara64); 1470
Stanisław Denowski zobowiązuje się dać Annie z Rzeszowa ż. Jana Sapieńskiego intromisję m.in. w wójtostwo w D. (XVI 708); szl. Paweł Nabrzuch sołtys z Dąbrówki ma sprawę ze szl. Janowskim sołtysem z Iskrzyni przed radą miejską w D. (XVI 742); 1475 Jan z D.
[s. Stanisława] zobowiązuje się dać Annie z Rzeszowa ż. Jana Sapieńskiego intromisję m.in. w wójtostwo
w D. (XVI 1036); 1480-81 Jan dz. z D. zobowiązuje się
dać Annie z Rzeszowa intromisję w miasto D. i m.in.
w wójtostwo dynowskie (XVI 1394, 1498); 1521 Jakub
rymarz podwójci z ławą miasta D. (X VI 3690); 1523
podwójci i ława miast D. pozwani przez Michała Niczo-
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wicza przed sąd wyższy prawa niem. w Sanoku, nie chcą odpowiadać
i zostają skazani na karę król. 14 grz. za nieposłuszeństwo (XVI 3693).
b) Sąd leński prawa niem. dla dóbr dynowskich; 1470 Krystyn
z Wary zobowiązuje się wraz z ż. Elżbietą dać w D. Mikołajowi Czarnockiemu sołectwo w Warze i przywilej [co wskazuje na istnienie sądu
leńskiego w D.] (XVI 735); 1495 szl. Mikołaj Harcki sołtys z Harty
Starej i Nowej, ręcząc za swego pana, Jana dz. z D., na 106 zł othstapuye ius suum supremum w D. [czyli od kompetencji sądu leńskiego w D.] (XVI 3547, 3559); 1501-02.szl. Mikołaj i Michał bracia sołtysi z Dąbrówki [dziś D. Starzeńskiej] sprzedając sołectwo w » Dąbrówce szl. Stanisławowi Nabrzuchowi dz. z Dąbrówki rezygnują z niego
przed sądami prawa niem. sołtysiego, sanockim i dynowskim (XVI
2775, 2813); 1505 zapis in libro iuris scultetorum in Denow na kmieciach [w Nozdrzcu] (XVI 3071).
5. 1448 Strzesko pleban w D. (ZDM VIII 2515); 1462 Małgorzata
dz. z D., wdowa po Mościcu, daje kościołowi NP Marii w D. i plebanowi Aleksemu wieś swą Ulanicę, położoną w sąsiedztwie miasta, wraz
z sołectwem, czynszami, robocizną i świadczeniami, oraz 2 łany, jeden koło łanu plebana i drugi na Przedmieściu Dynowskim w kierunku wsi Łubno, z sadzawkami na tych łanach. Daje również dziesięcinę z folwarku w Bachórzu, także na Przedmieściu i od wszystkich
upraw dworu w D., kamień łoju i l grz. z jatek miejskich. Pleban i jego
następcy winni odprawiać msze w poniedziałki i środy oraz inne nabożeństwa za zbawienie duszy Małgorzaty oraz jej przodków i spadkobierców (XI 3658, 3659; CPr 359 s. 57); nieco odmienna redakcja
[projekt] powyższego aktu mówiąca, że pleban Aleksy otrzymuje l łan
do 2 łanów od dawna danych, i że winien wraz z 4 kapłanami odprawiać nabożeństwa (XI 3659); Małgorzata z D. odstępuje Dobiesławowi
Kmicie z Wiśnicza i Bartkówki, swemu br. stryjecznemu, połowę prawa patronatu kościoła par. Narodzenia NP Marii w D., z tym że za jej
życia oboje i jednomyślnie będą wybierać plebana, a po jej śmierci na
zmianę jej spadkobiercy i Dobiesław, i że prawo patronatu będzie zawsze należało do rodu Kmitów h. Szreniawa (XI 3668); 1481 ks. Prokop [Błażowski] pleban z D. kwituje Henryka Kamienieckiego z długu 300 grz. należnego jemu i siostrzeńcowi Janowi (XVI 1511, zob. też
429 z r. 1468); 1482 discretus Adam minister z D. w imieniu ks. Prokopa plebana z D. (Rolny I 67); 1510 Stanislaus Przedboriensis pleban
w D. świadek dokumentu erekcyjnego kościoła w Hoczwi (Oss. 5659
s. 15); 1512-13 Stanisław z Przedborza pleban dynowski, altarzysta
lw, pisarz kancelarii król. (MRPS IV 1528, 1759, 1908); 1513 Mikołaj
z Krosna pleban dynowski (MRPS IV 2148).
6. 1425 Petrus Nicolai szewc z D. Polonus, 1452 Mathis Dynowsky,
1476 Micolay Banosch de Rzessowa, portavit litteram ciwitatis Denowf, 1498 Jan Russek de Dynow, 1505 Georgius Wierunshowicz frenifex de Denow przyjęci do prawa miejskiego miasta Krakowa (Kacz.
3802, 6053, 7659, 8927, 9389); 1430 posiedzenie sądu san. pod przewodnictwem star. san. i z udziałem sędziego i ziemian w D. (XI 401,
403, 403a); studenci Ak. Krak. z D.: 1431 Iohannes Jaclini l gr, Iacobus Georgi l gr, Andreas Nicolai l gr, 1432 Michael Jacobi 2 gr, 1440
Mathias Jocobi 2 gr, 1447 Martinus Bartholomey 2 gr, 1460 Georgius
Petri Jasinger 3 gr, 1463 Stanislaus Iohannis 2 gr, 1464 Mathias Martini 2 gr, 1468 Petrus Nicolai 8 gr (Album stud. I s. 77, 79, 95, 115,
163, 173, 176, 191); 1504 Iacobus Martini 3 gr, 1516 Iacobus Martini
(Album stud. II s. 88, 168); Mathias 1443 bak. 1447 magister sztuk
wyzw.; Martinus 1449 bak. sztuk wyz. (Muczkowski, Statuta nęc. non
Liber promotionum s. 34, 38, 41); 1451 Michał z D. rector ecclesiae in
Crasnepole [dziś Niżankowice, z. przem.] (VI 23); 1466 sąd z. odbywa
posiedzenie w D. podczas zarazy (XVI 310); l503 spalenie miasta D.
prawdop. podczas najazdu Tatarów (B. Jaśkiewicz, Dynów s. 57; » p.
3c z r. 1504); 1509 Andrzej z D. sekretarz Mikołaja Kamienieckiego
wwdy i star. krak., otrzymuje szlachectwo i h. Pilawa (MRPS IV 8996).
7. B. Jaśkiewicz, Dynów do początków XVI stulecia. Rocznik Przemyski t. IX z. l, 1958 s. 25-62; M. Parczewski, Osadnictwo t. s. 31-36.
8. 1782 nazwa Przygrodzie zapisana w „Inwentarzu miasta Dynowa z przedmieściem Przygrodzie zwanym" (Oss. 2820 s. l); Ułamki naczyń z wczesnego do późnego średniowiecza, nazwa Zamczysko (Parczewski, Osadnicwo s. 32-35; tenże, Pogórze s. 50).”
Andrzej Stankiewicz

Bazar pod Jagiełłą, rok 1975; fot. A. Iwański

Jelcze RTO, popularne u nas „ogórki” zabierały pasażerów z samego Rynku, rok 1968; fot. A. Iwański

Prozaiczne boisko, jakiś płotek…, za bramą - kościół św. Wawrzyńca w latach 60-tych; fot. A. Iwański
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Pozostałe majątki nie miały tyle
szczęścia i przez dziesięciolecia ulegały licznym przekształceniom, a nierzadko dewastacjom. Doskonale obrazuje to
pobliski Bachórz, gdzie swoją siedzibę
mieli Skrzyńscy. W rozległym, zaniedbanym parku ze starodrzewem znajduje się wiele ciekawych, podworskich
budynków; są to między innymi oficyny,
spichlerz czy stajnia dworska. Wszystkie pochodzą z XIX wieku i wyróżniają się spośród powstałych tam współczesnych zabudowań charakterystyczną architekturą. Poza kilkoma obiektami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, pozostałe, jak oficyna
czy spichlerz, od lat popadają w ruinę.
Podobna sytuacja ma miejsce
w przypadku zespołu dworsko-parkowego w Dydni, który na pierwszy
rzut oka nie sprawia wrażenia miejsca
o charakterze zabytkowym ze względu
na wiele współcześnie powstałych budynków. Przy bliższej obserwacji, głównie po zachowanych detalach architektonicznych, wyróżnić można miedzy innymi dwór. Całość sprawia jednak wrażenie kompletnej dewastacji z chaotycznie wybudowanymi, niepasującymi do
siebie obiektami. Historia rezydencji sięga okresu z końca XVII wieku.
Dwór został przebudowany w XIX wieku i wówczas nadano mu klasycystycz-
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ny charakter. W jego otoczeniu znajdują się między innymi oficyna i spichlerz
oraz pozostałości parku.
Niewiele pozostało z majątku znajdującego się w Temeszowie. Wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku
parterowy dwór to dzisiaj same ściany
grożące w każdej chwili zawaleniem.
W przeszłości to jednak nie ten budynek budził największe zainteresowanie.
W XVIII wieku Stanisław Fredro wybudował tuż obok drewniany modrzewiowy zameczek otoczony fosą, który przetrwał do początku XX wieku. Nieistniejący już, niestety, obiekt byłby dzisiaj
jedną z największych atrakcji, ale pozostało po nim niewielkie wzniesienie
porośnięte drzewami z widoczną ciągle fosą. Obok stoi drewniana kaplica
z końca XIX wieku, która wraz ze starym zaniedbanym parkiem oznajmia
o istnieniu w tym miejscu dawnej rezydencji.
Po wojennych zawirowaniach i podpaleniu przez oddział UPA w 1947 roku
ostatecznie podupadł majątek w Dąbrówce Starzeńskiej. Zamek, którego
budowa rozpoczęła się w wieku XVII,
a ostatnie przebudowy trwały do końca XIX to obecnie dwie zrujnowane
baszty oraz fragmenty murów i piwnic. W parku zachował się liczny starodrzew z charakterystycznymi aleja-

Kaplica w Końskiem

nich, gdy dwór nie był zasłonięty dziką
roślinnością wynika, że jest w bardzo
złym stanie technicznym. Brak okien
powoduje, że jego stan z roku na rok
będzie się tylko pogarszał, odpadający
tynk i detale architektoniczne dopełniają obrazu zniszczenia. Zdecydowanie lepiej prezentuje się oficyna wyróżniająca się wielkością. Dzięki swojej kubaturze wraz z zarastającym parkiem będzie
oznaką istnienia w tym miejscu jednego z najciekawszych założeń architektonicznych okolic Dynowa.
Inne, nie mniej okazałe majątki, mieszczą się w Nienadowej, Dydni, Bachórzu, Temeszowie, Dąbrówce Starzeńskiej czy Wybrzeżu. Niestety, wspólną cechą je wyróżniającą jest
zły stan, w jakim się znajdują. Stosunkowo dobrze na tle wymienionych wygląda zespół dworsko-parkowy w Nienadowej z opuszczonym klasycystycznym dworem z 1809 roku oraz licznymi
zabudowaniami, w skład których wchodzą: kordegarda, oficyna, dozorcówki, wozownia, obora i spichlerz. Dzięki
temu, że wiele z nich zostało zaadaptowanych na działalność gospodarczą
oraz warsztaty szkolne nie popadały
w ruinę; odnowiona została także kordegarda. Ważnym elementem założenia jest park oraz prowadząca do niego aleja dębowa.

Kościół w Wołodzi

Cerkiew w Kotowie

nio po niej. Wraz z jej końcem i nastaniem Polski Ludowej większość majątków ziemskich w wyniku reformy rolnej zostało przejętych przez powstające wówczas Państwowe Gospodarstwa
Rolne (PGR). Jednym z powodów takiej
polityki była likwidacja warstwy ziemiańskiej jednoznacznie kojarzącej się
z własnością prywatną. Skutek tej polityki dla wielu zabytków był wręcz tragiczny, gdyż ogromna część z nich była
przez ten okres opuszczona, a niejednokrotnie celowo dewastowana.
Najbardziej jaskrawym przykładem
jest zespół dworsko-parkowy w Bachórcu, należący niegdyś do Krasickich.
W jego skład wchodzą między innymi
klasycystyczny dwór z 1808 roku, oficyna, zabudowania gospodarcze i most kamienny. Całość otoczona jest rozległym
parkiem ze starodrzewem, w którym
znajduje się kilka alei, między innymi
lipowo-kasztanowa. Do całego założenia
prowadzi okazała aleja dębowa. Obecnie jest to własność prywatna, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Z obserwacji w latach poprzed-

Oficyna w Bachórcu

Dwór w Dydni

downictwo ludowe z charakterystycznymi drewnianymi domkami. Jednymi z najbardziej widocznych są obiekty architektury sakralnej z monumentalnymi kościołami (Dynów, Błażowa,
Babice, Dydnia, Bachórzec, Jabłonka),
niewielkimi drewnianymi cerkwiami (Ulucz, Piątkowa, Jawornik Ruski,
Dobra), a także przydrożnymi kapliczkami. Wszystkie te zabytki są niewątpliwie wizytówkami miejsc, w których
się znajdują i przyciągają turystów nie
tylko z Polski, ale i z zagranicy. Poza
unikalną architekturą, która wyróżnia je spośród innych, jedną z najbardziej istotnych kwestii jest stan, w jakim się znajdują. Niestety, ciągle nie
brakuje zaniedbanych, opuszczonych
czy zrujnowanych.
Momentem przełomowym, który
spowodował ogromne zmiany w strukturze społecznej opisywanego terenu
i przyczynił się do zmian własnościowych, mających negatywne następstwa
dla przyszłości wielu obiektów zabytkowych, była druga wojna światowa oraz
wydarzenia mające miejsce bezpośred-

Oficyna w Bachórcu

Dwór w Temeszowie

Podobnie jak w całym województwie
podkarpackim, także w okolicach Dynowa występują liczne zabytki architektury o bardzo zróżnicowanym charakterze, wartości kulturowej oraz znaczeniu historycznym. Bogactwo to wynika między innymi z faktu współistnienia na tym obszarze, przez wiele stuleci, grup etnicznych o odmiennej tradycji, kulturze i religii. Do drugiej wojny
światowej było to miejsce styku grup
Polaków i Rusinów (Ukraińców), a także dużego wpływu ludności żydowskiej.
Ta różnorodność narodowościowa i wyznaniowa sprawiła, że powstało tutaj
wiele interesujących zabytków, zarówno świeckich jak i sakralnych, na które warto zwrócić uwagę. Wśród nich są
przykłady architektury rezydencjonalnej z zamkami, pałacami i dworami będącymi elementami całych założeń (Dubiecko, Nozdrzec, Izdebki, Wydrna, Jabłonka, Końskie). Godne uwagi są małomiasteczkowe zespoły urbanistyczne z ryneczkami i przyległymi do nich
kamienicami (Dynów, Dubiecko, Babice, Błażowa). Wciąż liczne jest bu-

Cerkiew w Babicach
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mi grabowymi oraz odnowiona neoromańska kaplica grobowa Starzeńskich
z 1908 roku.
Także w Dynowie możemy znaleźć
przykłady ciekawych zabytków, których stan techniczny pozostawia wiele
do życzenia. Najbardziej charakterystycznym jest stary budynek znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego, prawdopodobnie z 1923 roku, pełniący po wojnie funkcję liceum oraz internatu. Od
wielu lat nie jest użytkowany i popada
w ruinę. Odpadający tynk wraz z wieloma detalami oraz zawalające się elementy powodują, że będzie go trudno
odrestaurować. W dobrym stanie technicznym mógłby być jedną z architektonicznych „perełek” Dynowa, który
w poprzednim wieku stracił zbyt wiele
zabytków, żeby mógł sobie pozwolić na
utratę kolejnych.
Powojenne zawirowania nie ominęły także budownictwa sakralnego. Największą grupę opuszczonych obiektów
o tym charakterze stanowią cerkwie
greckokatolickie, sporadycznie zdarzają się świątynie rzymskokatolickie.
Do dnia dzisiejszego w okolicach Dynowa nie zachowała się żadna synagoga, a często jedynym materialnym
dowodem istnienia w danym miejscu
społeczności żydowskiej jest zaniedbany kirkut.
Ze względu na liczną obecność ludności pochodzenia ukraińskiego przez
stulecia rozwijało się na tym terenie
budownictwo cerkiewne. Zdecydowana
większość powstałych cerkwi to zabytki
architektury drewnianej, co było skutkiem niewielkiej zamożności parafii
greckokatolickich. Mimo tych przeciwności, wiele tych świątyń to małe dzieła sztuki ludowej, zarówno ze względu
na formę zewnętrzną jak i wyposażenie, na które składały się bogate w zdobienia ikonostasy czy pokrywające wnętrza polichromie. Sytuacja uległa zmianie w okresie powojennym, gdy w następstwie działalności UPA doszło do
wysiedleń ludności ukraińskiej na terytorium Związku Radzieckiego i Ziemie
Odzyskane. Pierwszy okres Polski Ludowej nie był przychylny zarówno dla
religii rzymskokatolickiej jak i greckokatolickiej. Na podstawie wielu aktów
prawnych Kościół wschodni pozbawiony został osobowości prawnej, a jego
majątek przejęty przez Państwo. Postanowiono także, że cerkwie znajdujące się na terenie Polski zostaną rozebrane. Doprowadziło to do licznych
grabieży i dewastacji, a materiał z burzonych obiektów często służył do celów budowlanych lub opałowych. Wiele
świątyń zniknęło bezpowrotnie, a część
z ocalałych, które nie zostały zaadaptowane na kościoły rzymskokatolickie od
dziesięcioleci niszczeje i popada w cał-
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kowitą ruinę.
Jednym z takich zabytków jest
drewniana cerkiew p.w. św. Anny
z 1923 roku w Kotowie. Po wojnie użytkowana była, jako magazyn PGR, od
tego czasu pozostaje opuszczona i obecnie jest prawdopodobnie nie do uratowania. W wielu miejscach brakuje poszycia dachowego, są też znaczne ubytki w zrębowych ścianach, wciąż posiada
centralnie usytuowaną kopułę. Na budynku widnieje tabliczka ostrzegawcza
z groźbą zawalenia. Obok możemy znaleźć nieliczne nagrobki ze zdewastowanego cmentarza, a nieopodal zaniedbaną kamienną kaplicę.
Kilka nie najlepiej zachowanych
obiektów o charakterze sakralnym
zarówno drewnianych jak i murowanych znajdziemy w gminie Krzywcza.
W Chyrzynie mieści się drewniana cerkiew p.w. św. Szymona Słupnika prawdopodobnie z XVIII wieku z kamienną dzwonnicą. Po wojnie służyła przez
pewien czas jako owczarnia, od tamtej
pory stała opuszczona i popadała w ruinę. Niedawno budynek został zabezpieczony i trwają w nim prace remontowe. W miejscowości Kupna do 2011
roku znajdowały się pozostałości drewnianej cerkwi p.w. Opieki Matki Bożej,
która została oddana do Godkowa (warmińsko-mazurskie), gdzie jej elementy
mają zostać wbudowane w powstającą
tam nową świątynię.
Najbardziej zaniedbanym obiektem
w gminie jest obecnie drewniana cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy z 1840
roku w Babicach. Znajduje się niedaleko rynku na stromym wzniesieniu otoczonym starodrzewem. W roku 2010
możliwe było wejście do środka, jednak obecnie jest zamknięta, a tabliczka
umieszczona na elewacji ostrzega przed
groźbą zawalenia. Wnętrze pokryte jest
polichromią, która po części jest zniszczona przez wody opadowe. Zachowała
się rama ikonostasu, prestoł wraz z tabernakulum oraz chór z prowadzącymi
do niego schodkami. Obok stoi drewniana dzwonnica kryta gontem, która stanem technicznym wyróżnia się
w otoczeniu. Na południe od wzniesienia mieści się stary zaniedbany cmentarz ze zrujnowaną kamienną kaplicą
założony w XIX wieku.
Nie brakuje także opuszczonych zabytków murowanych. Najbardziej charakterystyczna jest cerkiew p.w. Narodzenia NMP z 1841 roku w Krzywczy.
Jest to jeden z największych tego typu
obiektów w okolicy i zarazem jeden
z najbardziej efektownych ze względu
na pokrywające elewację detale architektoniczne. Obecnie opuszczony niszczeje, podczas gdy odrestaurowany byłby sporą atrakcją turystyczną.
Nieco gorzej prezentuje się muro-
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wana cerkiew p.w. św. Mikołaja z 1864
roku w Grabówce, przy której znajduje się także zrujnowana dzwonnica-brama. Całość otoczona jest wysokimi samosiewami, co utrudnia dostęp do zabytku. Wnętrze pokrywa polichromia
wykonana w latach dwudziestych poprzedniego wieku. Po przesiedleniu ludności pochodzenia ukraińskiego budynek pozostawał opuszczony, przez co
narażony był na grabieże oraz dewastacje, dlatego nie pozostało w nim zbyt
wiele z wyposażenia. W coraz gorszym
stanie jest poszycie dachowe i elewacja zewnętrzna.
Nie tylko cerkwie nie oparły się czasowi i w okolicy możemy znaleźć także przykłady opuszczonych świątyń
rzymskokatolickich. Niedaleko Grabówki, w Końskiem, znajduje się niewielka mszalna kaplica p.w. św. Andrzeja Boboli z 1938 roku. Została wybudowana przez ówczesnych właścicieli położonego nieopodal majątku dworskiego. Obecnie kaplica jest opuszczona i nie posiada wyposażenia, częściowo wybite są także szyby w oknach,
a niektóre jej elementy uległy w ostatnich latach zawaleniu.
W sąsiedniej gminie Nozdrzec,
w miejscowości Wołodź znajduje się
neogotycki kościół z początku XX wieku, obok którego stoi dzwonnica. Oba
nieużytkowane budynki niszczeją,
choć ciągle znajdują się w dobrym stanie mimo odpadającego tynku i braku
wyposażenia. Warto zwrócić uwagę na
herb szlachecki umieszczony nad wejściem głównym oraz stary, ale zadbany cmentarz znajdujący się tuż za kościołem.
Przedstawione zabytki stanowią
tylko część spośród wielu zaniedbanych obiektów okolic Dynowa. Z oczywistych względów nie można opisać
wszystkich szczegółowo, co w pewnym
sensie może być zachętą do dalszego
odkrywania i poznawania tych znikających elementów dziedzictwa kulturowego. Jedne mają większe, inne mniejsze znaczenie, ale każdy jest wartością
w lokalnym krajobrazie i posiada własną nierzadko ciekawą historię; dlatego
warto na nie zwrócić uwagę, bez względu na to, w jakim stanie technicznym
się znajdują.
Tekst i fotografie Sławomir Żuk
•
•

•

W artykule wykorzystano:
Kusal P., „Zapomniane cerkwie”,
Krosno 2011.
Skowroński M., Komski A., Skowrońska-Wydrzyńska A., „Cerkwie
Nadsania: Sanok – Przemyśl”,
Nowy Sącz 2002.
"Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia". Red.
Krzysztof Zieliński. Rzeszów 2011.
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Literaci z Dynowa

„Do mojego narodu”

Nie mam więcej łez, mój ludu,
płakałbym twą krzywdę każdą,
oświetliłbym twój gościniec,
lecz nie jestem gwiazdą.

Krwią ci służyć jestem gotów
lecz złamany jam na ciele,
oddałbym ci moje życie,
lecz pozostał ze mnie szkielet.

Darowałbym ci mą duszę,
cóż bez ciebie ona warta,
ale wyznam, drogi ludu,
że od dawna jest rozdarta.

15

Notkę biograficzną Jakuba Adlera
umieszczono również w czasopiśmie
„Fraza” nr 16 z 1997 r..
Przypomnieć wypada, że w Dynowie w 1902 r. urodził się również ukraiński pisarz i publicysta Jarosław Gałan - patron najważniejszej nagrody
literackiej przyznawanej od ponad 30
lat na Ukrainie. Zamordowany w dniu
24.10.1949 r. przez nacjonalistów, został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (obszerny jego
życiorys zawiera artykuł „Zapomniany dynowianin w Dzienniku Polskim
z 2006 r.”.
Andrzej Stankiewicz

W Słowniku Biograficznym Żydów z Podkarpackiego opracowanym przez Andrzeja Potockiego wymieniony jest Jakub Adler urodzony w Dynowie. Poniżej podaję treść słownika odnoszącą się do jego osoby:
„Adler Jakub (1872-1972) z Dynowa, poeta i dziennikarz w Nowym
Jorku. Już w 1894 r. mieszkał w Nowym Jorku. Debiutował w 1907 r. tomem poezji Wspomnienia. W swoich
wierszach powracał do szczęśliwego
dzieciństwa w galicyjskim miasteczku. W okresie późniejszym jego uwagę zaprzątały kwestie społeczne. Swoje
utwory, także humorystyczne, ogłaszał
na łamach „Fortwers”. Wiersz Do mojego narodu i notę biograficzną Adlera
zamieścił Zew Szeps w swojej Antologii poezji żydowskiej wydanej w Londynie w 1980 r.”

nych belek, do których przybijano skazańca w pozycji pionowej z szeroko rozłożonymi ramionami.
Symbol krzyża pojawiał się w kulturach przedchrześcijańskich np. staroegipskich – zwany ankh (z pętlą u góry)
- symbol życia, czy swastyka znana w hinduizmie, buddyzmie, wierzeniach Celtów i północnoamerykańskich Indian,
później przyjęty przez ruchy nazistowskie, które zrobiły tyle
złego dla innych narodów w I połowie XX wieku.
Jako symbol kultury chrześcijańskiej używany od III
wieku. Symbolizuje ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa,
podkreśla znaczenie Jego męki
i zmartwychwstania. Umieszczany jest na wszystkich przedmiotach i budynkach związanych z kultem chrześcijaństwa.
Rozróżnia się wiele odmian
i rodzajów krzyży, jak: łaciński (dla nas najbardziej popularny i rozpoznawalny), grecki (równoramienny), św. Antoniego (w kształcie litery T),
św. Andrzeja (w kształcie litery
X), monogramowy, prawosławny, widlasty, egipski (z uchwytem), kotwicowy, maltański, trójlistny, laskowany, loretański, papieski, zdwojony, kardynalski, podwójny, jerozolimski, litewski, swastyka.
Krzyże można podzielić na:
1. cmentarne (umieszczane na grobach zmarłych),
2. dziękczynne (lokowane i umieszczane w różnych miejscach za doznane łaski),
3. przydrożne (umieszczane przy drogach jako drogowskazy, określające początek i koniec wsi, w miejscach, „gdzie
straszyło” lub w miejscach bitew, czy współcześnie
w miejscach wypadków i tragedii komunikacyjnych),

Krótko o krzyżach

Krzyżem – jako znakiem ludzie wierzący witają
i żegnają dzień. Są one w naszej przestrzeni obecne,
można je spotkać w różnych miejscach. Czym jest
krzyż, jakie są jego rodzaje?

Krzyż w ujęciu prawnym w starożytności to kara ukrzyżowania, rodzaj hańbiącej kary śmierci, według prawa rzymskiego przewidziany dla niewolników i pospolitych przestępców.
Krzyż dla ludów Bliskiego Wschodu, Indii i Chin znany
jest jako symbol życia i ognia.
W chrześcijaństwie to symbol religii i męki Pana Jezusa.
W sztukach plastycznych
znany jest jako motyw ornamentalny i znak - symbol.
W sztuce sakralnej jest od około III wieku, od Średniowiecza
jednym z głównych motywów
heraldycznych.
Z tą nazwą mamy miasto
Krzyż, gwiazdozbiór nieba południowego (Krzyż Południa).
W geodezji stosowana jest nazwa, „krzyż niwelacyjny”, jako przyrząd w kształcie litery
T, stosowany do wyznaczania punktów w terenie wyznaczających trasę albo zarys budowli ziemnej.
Symbol krzyża i ten motyw stosowany jest przy projektowaniu i wykonywaniu odznaczeń np. Krzyż Walecznych,
Krzyż Niepodległości, Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki
i wiele innych.
Encyklopedie wyróżniają około 20 – 21 rodzajów krzyży.
Jak już wspomniano, krzyż to narzędzie kary śmierci stosowanej głównie na wschodzie (Asyria, Mezopotamia, Persja, państwo żydowskie). Składał się z dwóch skrzyżowa-

16

Nr 11/206

Dynów 15 października 2011 r.
Edward Rozmus

Wykorzystano:
1.
Encyklopedię Popularną PWN.
2.
Wielką Encyklopedię OXFORD.
3.
Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Gminie Dubiecko, autor - Karolina Rozmus.

na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, który stanął
po katastrofie smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. Ostatnio,
po wyborach z 9 października 2011 roku jedna z sił parlamentarnych próbuje go usunąć z pomieszczenia Sejmu RP
tłumacząc to rozdziałem Państwa od Kościoła.
Czym jest dla Ciebie krzyż, jaki masz do niego stosunek i jak go traktujesz? Musisz Czytelniku sam odpowiedzieć na to pytanie.
W zamiarze miał to być artykuł wyłącznie o charakterze informacyjnym, ale nie obyło się bez dotknięcia spraw
wiary i katolicyzmu.
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4. pokutne, umieszczane w miejscach śmierci osób, które
zostały niewinnie zamordowane.
Zabójca musiał własnoręcznie wystawić taki krzyż, jako
wynagrodzenie za grzechy. Popularne są na Śląsku (około 700 sztuk). Były stosowane jako jedna z kar dla zabójców - od średniowiecza do XIX wieku.
Krzyże budowane są z drewna, kamienia, metalu, kute,
odlewane oraz z wielu innych dostępnych materiałów.
Czym jest krzyż dla nas, osób wierzących, chrześcijan? Niewątpliwie symbolem wiary i szacunku do śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Jest nadzieją na zbawienie i życie wieczne.
Krzyże w naszych środowiskach były różnie traktowane.
Wspomnieć należy walkę krzyżem w okresie komunizmu,
jego wyrzucaniem ze szkół instytucji i urzędów, jak również
wprowadzaniem krzyży do tych instytucji w okresie Solidarności czy po 1989 roku. Wiele już zniszczonych krzyży leży
w różnych miejscach jako już nieprzydatne.
Również XXI wiek nie jest zawsze łaskawy dla krzyża
i jest on różnie postrzegany. Pamiętamy walkę z krzyżem

Tablica pamiątkowa poświęcona Burmistrzowi
Władysławowi Kasprowiczowi

miątkowej w dniu 11.11.2012 r. jednak nie doszło. Przyczyny takiego stanu rzeczy podam w grudniowym numerze naszego miesięcznika.
Andrzej Stankiewicz

Bogusław Kędzierski w swojej pracowni

Pierwszy Burmistrz Dynowa
w powojennej Polsce na tablicy pamiątkowej
W czerwcowym oraz wrześniowo – październikowym
numerze „Dynowinki” podałem, że w dniu 11.11.2012 r.
w rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
zamierza odsłonić przy udziale Pana Burmistrza i Pana
Przewodniczącego Rady Miasta Dynowa, tablicę pamiątkową poświęconą Władysławowi Kasprowiczowi – pierwszemu Burmistrzowi Dynowa w powojennej Polsce w 65
– rocznicę przywrócenia praw
miejskich.
Tablicę wykonał dynowski artysta rzeźbiarz Bogusław Kędzierski.
Do odsłonięcia tablicy pa-

W dniu 9 listopada 2012r. zmarł nagle nasz Kolega,
wieloletni, emerytowany nauczyciel

Śp. mgr MICHAŁ DEREŃ
Wyrazy szczerego współczucia, Synom oraz najbliższej Rodzinie,
składają:
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz młodzież
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S tefana Wyszyńskiego w Dynowie.
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Napisy nagrobne (epitafia)
na cmentarzu w Dubiecku

o modlitwę – tylko nasza modlitwa za
zmarłych może pomóc im w przejściu
do życia wiecznego. Jezu ufam Tobie,
Jezu ufamy Tobie – komuż mamy ufać
jak nie Bogu czy Panu Jezusowi. Pokój
Jej Duszy, Pokój Jego Duszy – często po
ciężkim ziemskim życiu najbliżsi proszą o pokój dla swoich bliskich zmarłych i mają nadzieję, że po tamtej stronie życia taki pokój osiągną. Spoczywaj w pokoju, Spoczywajcie w pokoju,
Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im)
dać Panie. Inny napis Boże zbaw Jego(Jej, Ich) dusze, bo możesz – epitafia te
mają charakter prośby. Podobne Użycz
Mu (Jej,Im) Chryste Miłosierdzia Swego, Bądź Wola Twoja, Spoczywaj w Pokoju, Wieczny odpoczynek racz Jej (Jemu,Im) dać Panie, Prosi o westchnienie do Boga, Matko nie opuszczaj Nas,
Nadzieją i Życiem jesteś Panie, Użycz
im Miłosierdzia Swego, A Światłość
Wiekuista niechaj Im Świeci, czy też
westchnienia jak: Pan Mój i Bóg Mój
lub stwierdzenia: Któż jak Bóg, Wierzę
w życie wieczne.
Swoiste są epitafia członków rodziny w stosunku do swoich bliskich,
oto przykłady: Tu spoczywa Twe serce
złote, a nam pozostawiłeś ból i tęsknotę, Kochanemu mężowi i tatusiowi Rodzina, Najdroższej żonie i mamie Rodzina, Kochanemu Ojcu i Dziadziowi
córka, zięć i wnuk, Spoczywaj w Bogu
najdroższy Mężu i Ojcze, Tu spoczywają najdrożsi (najukochańsi) Rodzice, Na zawsze pozostaniesz w sercach
tych, którzy Cię kochają.
Niektóre z napisów zawierają
twierdzenia, jak: Zbaw Ją, bo możesz
Panie, Jezu zbaw mnie, bo możesz, Życie jest chwilą, a wieczność jest życiem.
Skromne są napisy epitafijne na
grobach zmarłych księży, którzy sprawowali posługę dla wiernych Dubiecka
i okolic. Oprócz daty urodzenia i śmierci oraz funkcji są takie napisy: Prosi o pomięć w modlitwie, Prosi o westchnienie do Boga i Zdrowaś Mario,
Prosi o westchnienie do Boga, Prosi
o modlitwę, na grobie ks. Lisowicza:
Maryjo Tobie służyłem i Tobie ufam
lub Tu spoczywają zwłoki ś.p. ks. Dimmla kanonika i proboszcza parafii Dubieckiej. Pokój Jego Popiołom. Te epitafia świadczą o skromności księży, ich
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oddaniu Panu Bogu, Jezusowi i Matce
Boskiej. Jedyny napis na grobie księdza grekokatolickiego w cyrylicy można przetłumaczyć na: Wieczna pamięć
dla Niego (Wiczna Jemu Pamiat).
Wezwania z łaciny jakie można spotkać to: Ave Maria (Zdrowaś Mario),
Non omnis moriar (Nie cały umrę).
Nad cmentarzu w Dubiecku są trzy
kapice hrabiowskie, jedna z nich po lewej stronie zawiera tylko nazwiska rodowe, kaplica po prawej stronie nie ma
żadnych oznaczeń, a na drugiej po lewej stronie jest skromna tablica poświęcona hrabinie Marii Konarskiej.
Nic bardziej tragicznego, jak pochować własne dziecko. Takie śmierci powodują duży ból, żal, smutek u rodziców i rodziny. Również na tych małych
grobach – Aniołków są napisy i epitafia
jak: Byłam pączkiem jak mnie zerwali
jeszczem nie rozkwitła Bogu mnie oddali, Jezu pod krzyż Twój złożyliśmy
Skarb Swój, Dołączyłeś do grona Aniołków, Powiększy(-a) grono Aniołków,
Śpij Aniołku, Odszedłeś w 1-szej wiośnie życia powiększając grono Aniołków, Odszedł zanim zaczął żyć, Przyjm
Go Panie do Grona Aniołków, Przeżył
6 m-cy. Spij Aniołku.
Rzadko można spotkać bardzo oficjalne epitafia np.: Cześć Jego pamięci,
Tu spoczywa starszy sierżant… zmarł
w tragicznych okolicznościach. Cześć
Jego pamięci.
Swoisty charakter mają napisy poświęcone osobom młodym, zmarłym
w sile wieku, które jeszcze mogły dużo
zrobić za swojego życia dla rodzin, dzieci i bliskich. Często jest w nich wiele
żalu, smutku, tęsknoty. Oto przykłady:
Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy
wskrzesić, bylibyście z nami, Odszedłeś tak nagle, a nam zostawiłeś szary
świat i łzy, Żyłem bo chciałeś, umarłem
bo kazałeś, Odszedłeś tak nagle – niespodziewanie. Nie było czasu na pożegnanie, Odszedłeś do Boga na spoczynek wieczny, krótką miałeś ziemską drogę. Zostawiłeś mi żal i ból serdeczny, Matko Niepokalana bądź Jego
Matką, Serce Twe biedne przestało bić.
W smutku bez Ciebie musimy żyć, Kto
pozostaje w pamięci innych nie umiera nigdy, Tak szybko od nas odszedłeś,
bo taki spotkał Cię Los. Pozostał nam

Okres Wszystkich Świętych, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich nastraja nas do zadumy, modlitwy, tęsknoty za osobami, które nas opuściły i przeszły do Boga. Spotykamy się z rodzinami, wspominamy
bliskich, ale nie zawsze mamy czas poczytać napisy nagrobne i zastanowić się nad ich treścią.
Epitafium to napis nagrobny lub
wiersz poświęcony osobie zmarłej.
W sztukach plastycznych to ozdobna
tablica z napisem ku czci zmarłego,
umieszczana głównie w kościołach, nie
związana z miejscem pochówku.
Okres przed Świętem Zmarłych
spowodował również u mnie nastrój
wspomnień osób mi bliskich, które odprowadzałem na cmentarz jako dziecko, osoba młoda i człowiek dorosły. Nie
odprowadzałem osób tylko mi bliskich,
ale wiele innych znanych mi, jak sąsiadów, kolegów, czy też związanych ze
mną służbowo czy poprzez przyjaźnie.
Udałem się na cmentarz w Dubiecku, zmówiłem „Zdrowaś Mario” i spisałem kilkanaście epitafiów, napisów nagrobnych na tablicach. Oto moje spostrzeżenia i wynurzenia.
Cmentarz stary (chyba ma kilka
wieków), wiele grobów (ziemne, murowane, grobowce, trzy kaplice hrabiowskie i dom przedpogrzebowy). Jedne
z grobów bogate, inne bardzo skromne
– zapomniane przez bliskich (a może leżący już takich osób nie mają?). Groby
oznaczone krzyżami – znakiem naszej
wiary i symbolem śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Na tablicach nagrobnych
imiona i nazwiska osób zmarłych opatrzone datą urodzenia i śmierci (często
znakiem gwiazdki jako symbolu narodzenia i znakiem krzyża jako symbolu daty śmierci, na tablicach czasami
informacje o zawodach (żołnierz, nauczyciel, kierownik szkoły), rodzaju
śmierci (zginął nagle, tragicznie), tablice opatrzone liściem dębu, palmy.
Są też groby symboliczne - osób, które
zmarły na Syberii czy w obozach podczas II wojny i eksterminacji narodu
polskiego. Napisy w trzech językach:
polskim, ukraińskim (cyrylica) czy łacińskim. Na niektórych nagrobkach
zdjęcia osób zmarłych.
Kursywą będę cytował napisy, jakie znajdują się na niektórych grobach.
Niektóre epitafia opatrzę moim własnym skromnym komentarzem, może
nie zawsze trafionym czy celnym – ale
jest to tylko moja słaba próba.
Oto kilka przykładów: Prosi o Zdrowaś Mario, Proszą o Zdrowaś Mario
na grobach, gdzie leży więcej osób lub
małżeństwa. Prosi o modlitwę, Proszą
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smutek i żal, Choć wiemy, że do nas
już nie powrócisz lecz my przyjdziemy
do Ciebie, Jezu otwórz Jej bramy Niebios, Zabrałeś nam Ich Jezu tak wcześnie i niespodziewanie. Zbaw dusze Ich
prosimy Cię Panie, Zgasłeś jak Słońce,
zniknąłeś jak mgły nam pozostał smutek, łzy, Odszedłeś od nas zbyt wcześnie
lecz pamięć o Tobie pozostanie wiecznie ,Godzina Twoja zbyt szybko wybiła lecz wola Boża to uczyniła.
Wiele z tych napisów jest rymowanych jak: Bóg widzi, czas ucieka,
śmierć goni, wieczność czeka, Odeszłaś
cicho, tak jak żyłaś i jesteś z nami tak
jak byłaś.

DYNOWINKA

Spotkałem też wers z twórczości ks.
Jana Twardowskiego: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
Na jednej z tablic jest twierdzenie:
Życie twoich wiernych o Panie zmienia
się, ale się nie kończy.
Na grobie znanego leśnika jest
epitafium mówiące o jego zasługach
i przymiotach – Leśnik, myśliwy i miłośnik przyrody. Współzałożyciel, Łowczy i Prezes Koła Łowieckiego <Bór>
w Birczy.
Na grobie ojca i syna z Nienadowej
(Ukraińców) Zginęli śmiercią tragiczną
w 1944 r. Proszą o modlitwę.
Na zbiorowych grobach ofiar band
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UPA są takie napisy: Tu spoczywają ŚP …… Wszyscy zginęli 7 VI 1947
r. z rąk bandy UPA Burłaka Stanisława Szczygielskiego lub Nigdy nie
zapomnieć. Tu spoczywa Rodzina
Wawrzków wymordowana przez bandę U.P.A – w – Polchowa – roku 1945.
Proszą o modlitwę.
Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu zrodzą się refleksje i pytania:
Co nam napiszą bliscy na tablicach nagrobnych dla nas przeznaczonych? Na
jakie epitafium sobie zasłużymy tu na
Ziemi podczas życia doczesnego?
Dubiecko/Dynów, październik 2011r.
Edward Rozmus

Rosja - Imperium Czasu

Atos - Republika Mnichów

PODRÓŻ Z CZASEM
Dodać, dodać. Odjąć, odjąć.
Co można tak dodawać, co odejmować? Tylko i wyłącznie czas podczas podróży Koleją Transsyberyjską. Cóż, za
oknem się zmienia. W pociągu zaś nie. W pojeździe i na
dworcach obowiązuje czas moskiewski.

Atos

Przypływamy o określonym czasie, na określony przez
wizę czas. Wszystkich Klasztorów nie zobaczymy. Na statku sami mężczyźni: mnisi, pielgrzymi i nieliczni turyści.
Prawosławna Republika. Męski świat. Nie ma nawet stworzeń płci przeciwnej.
Nie zerkamy na zegarki. Nie ma sensu. Tu rządzi słońce.
Wschód- południe - zachód.
Budzą nikłe promienie słońca, prażące każą odpoczywać. Zachód każe iść spać.
Co ciekawe, inne godziny były na wschodnim, a inne na
zachodnim wybrzeżu. To zależało od słońca.
Czas Mnichów podzielony jest na trzy części. 8x8x8. Modlitwa. Praca. Odpoczynek. My musieliśmy się dostosować
do panujących reguł.
Kołatki i dzwoneczki wzywały na modlitwę, odpoczynek
i do pracy. Rytm, w który wkroczyliśmy, do którego musieliśmy się częściowo dostosować.
Obudzenie zakonnika w samo południe skończyło się
dla nas brakiem noclegu. Nie pojedliśmy, gdyż nie domyśliliśmy się, że koniec czytania Pisma Świętego oznacza koniec posiłku.
Brakuje tego spokoju, tego czasu!
Zaczęło się gdy musieliśmy zdążyć na powrotny statek.
Ta pogoń!

Bajkał
Czas w pociągu jest ważny! Szczególnie pilnuje się godzin odjazdu, nawet jeśli pociąg przyjedzie opóźniony. Gdy
się na czas nie wysikasz to cierpisz. Ubikacja zostaje otwarta dopiero jakiś czas po odjeździe. Nawet po godzinie.
Dokładny rozkład jazdy umieszczony jest w każdym wagonie. Jest pilnie przestrzegany!
Po opuszczeniu pociągu, czas, już nie moskiewski, biegł
zupełnie inaczej. Nasz czas zależał, albo my zależeliśmy od
sił przyrody. Duża fala na Bajkale nakazywała odpoczynek. Zachodzące słońce kazało iść spać, wschodzące, wstawać. Poza dniem, nocą, gdzie duża fala, mały sztorm, zmieniła plany. Poszliśmy spać o 3. nad ranem.
Mimo zagrożeń, czas spędzony na Bajkale, w małym kutrze rybackim, był cudowny. Spotkanie z foką bajkalską,
z przyrodą, to chwile które wspominam szczególnie.
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rze. Nadjechał. Częściowo opustoszał. Godzinę czekaliśmy
na odjazd. Tylko godzinę.
Inny czas, inne miejsce. Autobus ku granicy. Śpieszymy się.
Kiedy odjedzie? Za chwilę.
Chwila trwa. Pół godziny. Godzinę. Półtorej godziny.
Odjeżdżamy wsłuchując się w pobekiwania kozy umieszczonej w bagażniku.

Afryka.
Togo.
Benin

Dwa małe kraje nad Zato-

ką Gwinejską. Godzinna różnica czasowa. Jadąc na zakupy z Beninu do Togo zmienialiśmy czas.
Czas podróży. Mamy być
o określonej godzinie. Jeste- Pieret
śmy. Mamy odjechać! Cze- fot. Gosia Tomaszewska
kamy!
Deszcz i słońce ustalają
harmonogram dnia.
Zmrok aktywizuje. Ludzie dróżkami, ścieżynkami schodzą na marche (marsze) by pośród znajomych, przyjaciół spędzić czas odpoczynku. Wypić ciuka, zjeść koliko. Do kiedy?
Do czasu, gdy sen zacznie morzyć.
Pora deszczowa. Pora sucha. Harmatan - wiatr wiejący od Sahary.
Czas pomiędzy deszczem. Tylko tej pory roku doświadczyłem. Na szczęście nie padało tak jak miało padać.
Kurtka przeciwdeszczowa przydała się tylko kilka razy.
Gumiaków nie włożyłem. Pada - nie jedziemy. Przestaje padać - ruszamy. Zazwyczaj jeździłem na motocyklu, jako pasażer. Jest to najpopularniejszy środek transportu.
Deszcz rządził, ale nie przeszkadzał. Przecież oczekuje
się na opady podczas upałów. Jest to czas siewu, sadzenia,
a także zbierania plonów.
Obfity deszcz nie przerwał zabawy podczas Evala, tylko
nieliczni skryli się w kurniku.
Deszcz rządzi. Jest błogosławieństwem. Czas ustala się
zerkając na chmury. Czas pracy. Czas podróży. Czas zabawy. Czas odpoczynku.
Tekst i zdjęcia Piotr Pyrcz

Indie Oczekiwania

Indie. Odpoczynek

W Transsyberyjskiej

Czas odjazdu pociągu - określona godzina. Odpowiedni
wagon, przeznaczone miejsce.
Mało brakowało, a wsiadłbym do innego pociągu. Nasz
spóźnił się ok.5 godzin. Aż? Tylko?
Nie można się kłócić, denerwować. To niczego nie zmieni. Trzeba zamienić się w cierpliwość, obserwować kolorowy, inny, czasami dziwny, świat wokół. Odpoczywających
na posadzce. Żebrzących, Świętych, pomarańczowych Pielgrzymów. A także duże szczury biegające po torach.
Trzeba czekać aż nadjedzie pociąg o określonym nume-

Rosja. Na dworcu
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WZDŁUŻ SANU

Nr 11/206

- eskapada nie tylko dla miłośników historii…
„Gdy jedziemy na wycieczkę,
To pogoda musi być’’
ale…
„Słoneczko późno dzisiaj wstało
I w takim bardzo złym humorze’’ -

Rynek w Opatowie

Wnętrze kolegiaty

przed monumentalną warownią KRZYŻTOPÓR. Zamczysko
na płaskim, równinnym terenie jawi się tak niespodziewanie, że trudno uwierzyć, że to nie fatamorgana. Olbrzymia
budowla bez drzwi i okien, ale z dobrze zachowaną strukturą architektoniczną. Fundator - wojewoda sandomierski
Krzysztof Ossoliński - nad bramą wjazdową umieścił – krzyż
i rodowy herb - topór.
Krzyżtopór to architektoniczny „kalendarz’’, bo kwartały to 4 potężne baszty, 12 miesięcy to ilość sal balowych,
52 tygodnie to liczba pokoi, a liczba okien odpowiadała ilości dni w roku. Budowa fortalicji, według niektórych źródeł,
trwała 20 lat (1624- 1644), a zamieszkana była przez… 13.
Obrabowali ją i splądrowali Szwedzi (szkoda, bo sam król
Karol Gustaw był nią zachwycony), a ogromne koszty odbudowy przekraczały możliwości finansowe kolejnych właścicieli zamku: Denhoffów, Kalinowskich, Morsztynów, Pa-

Opatowska kolegiata pod wezwaniem
św. Marcina z Tours

śpiewali uczestnicy wycieczki - członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół’’ w Dynowie, którzy 30 września udali się na trasę: Dynów – Opatów – Ujazd – Sandomierz - Baranów.
Jak wody Sanu - naszej „domowej rzeki’’ dotarli aż do
Wrzaw, gdzie „matka rzek polskich” przyjmuje górskie wody
płynące od Sianek, Sanoka, Dynowa, Przemyśla… Poranne
mgły szybko ustąpiły i niedziela okazała się pięknym słonecznym - prawie letnim dniem.
Eskapada miała nie tylko krajoznawczy charakter, ale
i historyczny także. Bo jakże inaczej być mogło! Turyści
stanąwszy w Opatowie przy zabytkowej Bramie Warszawskiej, zapoznali się z historią
tego niezwykłego miasteczka, które przeżyło
dwa straszliwe najazdy tatarskie i gdy znajdowało się w agonii, znalazł się potężny mecenas - Krzysztof Szydłowiecki - inwestor, fundator z hojnością iście królewską. To on obwarował je potężnymi murami z czterema wielkimi bramami, to on nakazał budowanie kilkupoziomowych piwnic, by można się było w nich
bezpiecznie schronić, a w czasie pokoju składować towary. Opatów w XVII wieku liczył dwa
razy tyle mieszkańców co teraz i był ważnym

Opatów - Brama Warszawska
centrum handlowym na szlakach z Litwy i Rusi na zachód.
Zwiedzających urzekł długi rynek opatowski (już po rewitalizacji) i oczywiście zabytkowa kolegiata.
Tej niedzieli odbyło się tu szczególnie uroczyste nabożeństwo z udziałem kronikarzy OSP z całej Polski. Przybyli tu na swój doroczny zjazd, a miejscowy proboszcz witając
ich, podkreślił potrzebę utrwalania lokalnych wydarzeń, bo
dzieje narodu i całej naszej Ojczyzny to suma zdawałoby
się „drobnych” zdarzeń.
Z Opatowa przez Klimontów jeden „skok” i już się stoi
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Zamek Krzyżtopór
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Sandomierz - wnętrze Bramy Opatowskiej
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jesiennie pożółkłych drzew, oświetlony promieniami chylącego się do zachodu słońca wyglądał bajkowo. Jego dzieje
obfitują w liczne zmiany właścicieli; od Grzymalitów- Baranowskich, przez Leszczyńskich, Lubomirskich, Potockich,
Krasickich aż do Karola Dolańskiego - ostatniego właściciela, dzierżącego posiadłość do 1945 roku. Dwa wielkie pożary
poważnie nadwyrężyły budowlę, a przede wszystkim zniszczyły przebogate wnętrza. Na szczęście kolejne wojny obeszły się z zamkiem łagodnie. Ostatni właściciel hr. K. Dolański zlecając projekt odbudowy samemu K. Stryjeńskiemu pisał: „jest wielką rękojmią, że artystyczna strona cennego zabytku będzie uszanowaną i zachowaną’’.
Po wojnie niewątpliwe zasługi dla ratowania Baranowa miały kombinaty siarkowe w Tarnobrzegu i Machowie,
które w części podziemnej zorganizowały muzeum siarki.
W drodze powrotnej do Dynowa autobus zamienił się
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" na tle zamku
w scenę estradową, bo były występy zespołów śpiewaczych
i solistów, popisy gawędziarzy, debiut dziecięcego trio. Szkoda, że taki piękny dzień minął szybko i jak wszystkie inne
ców i Łempickich. Wszyscy zwiedzający te „trwałe ruiny”
– bezpowrotnie. Pozostały wspomnienia i liczne zdjęcia.
zamyślają się nad fantazją fundatora, nad jego bogactwem
Fachowe oprowadzanie, fakty, anegdoty i ciekawostki
i nad losami Rzeczypospolitej - tyle razy obracanej w ruinę!
podawała zwiedzającym nieoceniona Pani Przewodnik – JóCałe niedzielne popołudnie wycieczkowicze spędzili
zefa Ślemp.
w Sandomierzu. Najpierw obowiązkowo „wdrapali się’’ na
Piękne zdjęcia wykonali Panowie Patryk Michalik i Antaras Bramy Opatowskiej, by stamtąd podziwiać zabytkowe
toni Iwański.
miasto i rozległą okolicę. Słońcem zalana ziemia sandomierDZIĘKUJEMY w imieniu wszystkich uczestników eskaska zachwyciła malowniczym zakolem Wisły (trudno było
pady.
uwierzyć, że ta rzeka może tyle szkód wyrządzić), koloraKrystyna Dżuła
mi „pieprzowego wzgórza”, wreszcie trasą rzecznej żeglugi.
Od Bramy Opatowskiej
przyjemny spacerek i już stali przed zabytkowym ratuszem. Tym razem celem wędrówki było muzeum diecezjalne, w którym zobaczyć można fajkę Adama Mickiewicza,
rękawiczki królowej Jadwigi,
portret młodzieńca - oraz XV
i XVI-wieczne ornaty, zabytkową broń i archeologiczne eksponaty pochodzące wykopalisk
prowadzonych na terenie miasta. A na sandomierskim rynku
trwał niedzielny kiermasz artystycznego rękodzieła.
Można było nabyć wyroby
miejscowych twórców, starocie różnej wartości i posilić się
przed kolejnym skokiem - tym
razem do pięknego Baranowa.
Przepiękny zamek w otoczeniu Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" na dziedzińcu zamku w Baranowie
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Jesień
Już coraz bardziej chłodne są wieczory
Jesieni, która w swój etap wchodzi
Już niepokorne są wiatru podmuchy
I ptak swym lotem oczu nie zwodzi
Na łące przy strumyku olcha się panoszy
I koroną swych liści, jego wolny bieg głuszy
Jeszcze nie opadają, a ich brąz daleki
Choć na innych drzewach złoty liść się suszy
Mgła coraz więcej pola okrywa
Tuląc w swej bieli suche źdźbła trawy
Już babie lato welon przywdziewa
I jak panna ślubna kończy lata sprawy.
				
Danuta Czaja

Zwykła szarość dni i spraw
Wciąż jak kamień mnie przygniata
A ja chciałem zmieniać świat
Będąc marną cząstką świata
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Wśród tegorocznych trzech laureatów znalazł się przedstawiciel Gminy Nozdrzec, wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość p. Józef Cupak, poeta z Wary.
Przyznanie p. Józefowi Cupakowi tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Brzozowskiego” jest dobrym powodem, aby przybliżyć naszym Czytelnikom dotychczasową pracę literacką
oraz ciekawą osobowość poety.
Urodził się w 1955 roku. Już od najmłodszych lat przejawiał talent do pisania, co zresztą chętnie udowadniał podczas lekcji języka polskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszą naukę kontynuował w ZSZ w Dynowie. Następnie podjął pracę w rzeszowskim Instalu skąd skierowano do Gdańska. Pracował tam przeszło 8 lat. Po powrocie
do rodzinnej Wary, założył rodzinę i zajął się pracą rolnika.
Od tego czasu tworzy poezję. Nie jest ona jednoznaczna, gdyż ma kilka nurtów takich jak liryka, satyra, wiersze religijne, refleksyjne, patriotyczne i tzw. okolicznościowe. W swojej twórczości stosuje regularne rymy, rytmy, a wiersze jego niosą zawsze jakąś naukę życiową. Pisze o człowieku, jego życiu, troskach i radościach. Podnosi
więc w utworach tematy ważne i błahe, które składają się
na naszą rzeczywistość.

DYNOWINKA

Poeta Józef Cupak z Wary
laureatem wyróżnienia „Zasłużony
dla Powiatu Brzozowskiego”
Pogubiłem
Pogubiłem trochę dni
Gdzieś z pamięci uleciały
Pogmatwałem trochę spraw które proste się zdawały

Syzyfowy wielki głaz stoczył się niejeden raz
Próbowałem zawsze wtoczyć go na nowo
Czy to dobrze czy to źle czas oceni kiedyś mnie
A werdyktem będzie tylko jedno słowo.
				
J. Cupak

Pan Józef jest m.in. laureatem nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego i Starosty
Brzozowskiego a w   XXVIII Międzynarodowym
Konkursie Poezji uzyskał tytuł MISTRZA - w kategorii „SZUKAMY TALENTÓW WSI” za co otrzymał Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od tego czasu stał się niejako artystycznym ambasadorem Gminy Nozdrzec, reprezentując ją na
wielu ogólnopolskich i regionalnych przeglądach
i konkursach poetyckich.

Początkowo pisał jedynie dla siebie, do tzw. „szuflady”,
z czasem jego twórczość zaczęto publikować, co przyniosło
mu szereg nagród i wyróżnień. Przełom w jego poetyckiej
karierze, jak powiedział w wywiadzie udzielonemu panu
Sebastianowi Czech z www.powiatbrzozow.pl nastąpił po
dożynkach (...) Po ich zakończeniu Eugeniusz Kwolek, Dyrektor GOK-u w Nozdrzcu skierował go do Muzeum Regionalnego w Brzozowie, wydającego miesięcznik Wiadomości
Brzozowskie. Właśnie na łamach tego pisma debiutował, publikując następnie w Brzozowskiej Gazecie Powiatowej i wydając dwa tomiki wierszy, zatytułowane
„Stoję i słucham szumu wierzb nad Sanem” oraz
„Jeszcze mi wiosną się nacieszyć dajcie”.

P. Józef Cupak źródło: archiwum Brzozowska Gazeta Powiatowa

19 października br. w Brzozowie już po raz trzeci obchodzono uroczystości poświęcone pamięci patrona Powiatu Brzozowskiego bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wspomniana
data nie jest przypadkowa, właśnie 19 października 1984
roku ksiądz Jerzy został brutalnie zamordowany.
Od 2010 roku, czyli od momentu, gdy bł. ks. Jerzy Popiełuszko został obwołany patronem powiatu brzozowskiego
przyznawane są wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”. Jak podaje regulamin nadania tytułu: „przyznaje się go osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom jako zaszczytne wyróżnienie
za zasługi dla rozwoju Powiatu Brzozowskiego, szczególnie w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej”. Otrzymanie wyróżnienia wiąże
się z wręczeniem laureatowi statuetki Patrona Powiatu Brzozowskiego bł.
ks. Jerzego Popiełuszki oraz nagrody
finansowej. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” odbywa się raz w roku w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu w Brzozowie lub innej ważnej uroczystości powiatowej.
Potem chciałem uciec gdzieś
Lecz świat zrobił się za mały
Rozerwałem kilka szat
Puste gesty nic nie dały
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Szanowni Jubilaci
Z tak pięknej okazji, jaką jest 50 rocznica Waszego ślubu, życzymy Wam wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku
i zdrowiu Diamentowych Godów.
Kierownik USC w Nozdrzcu
Magdalena Niemiec

Uroczystość odbyła się w niezwykle ciepłej i miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz tradycyjne „sto lat” z lampką szampana. Oprawę
artystyczną przygotowała Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu
i Gminne Centrum Informacji. Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania przy wspólnym stole spędzili wiele miłych
chwil, które umilała kapela ludowa „Warzanie”.

»» Zofia i Mikołaj Durakowscy z Wary,
»» Genowefa i Henryk Tomoniowie z Wesołej,
»» Bolesława i Kazimierz Karnasowie z Wesołej,
»» Maria i Kazimierz Marchlowie z Wesołej,
»» Maria i Franciszek Domaradzcy z Wesołej,
»» Emilia i Tadeusz Kurdzielowie z Wesołej.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu, Magdalena Niemiec; Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Nozdrzcu, ks. Jan Turczyn; radni Rady Gminy
Nozdrzec - Stanisław Guzik i Zbigniew Karnas oraz Sołtys
Wsi Nozdrzec Andrzej Niemiec.
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Prywatnie p. Józef jest bardzo skromnym człowiekiem
i mimo że jest osobą zapracowaną nikomu nie odmawia, gdy
trzeba uświetnić jego utworami imprezę w szkole czy podczas Dnia Kobiet. Pozostaje zawsze z uśmiechem i szacunkiem do swoich odbiorców.
Do dziś wspominam jego występ na rzeszowskim rynku,
we wrześniu ubiegłego roku. Gdy zaczął czytać swoje fraszki, mądre bo o życiu i tym co nas otacza. Widownia była zachwycona prostotą i trafnością zdań, które nie tylko bawiły, ale i uczyły.
Pozostaje mi życzyć panu Józefowi dużo zdrowia i wielu lat dalszej pracy, aby obserwując rzeczywistość potrafił
czerpać inspiracje i dawać swoim czytelnikom uśmiech, nadzieję i trochę codziennego optymizmu. Jednocześnie gratuluję tego bardzo ważnego wyróżnienia jakim jest tytuł „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”, bo zasłużyć się swoją
pracą dla Małej Ojczyzny to jest dopiero sukces.
Michał Zięzio

50. rocznica ślubu

Złote Gody są zawsze wyjątkowym wydarzeniem, tym
bardziej, gdy tak wielu Jubilatów może świętować je razem.
Wspólne przeżycie 50 lat wymaga wierności, miłości rodzinnej, wzajemnego zrozumienia, zaufania. To wzór i przykład
dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.
Tak mogą mówić małżeństwa, które przeżyły wspólnie
pół wieku. Zasługują one na ,,Złoty Medal’’- Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W tym roku jubileusz ten obchodziło dziewiętnaście małżeństw. Na wniosek Wójta Gminy zostały im przyznane medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale te, przyznane przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, zostały wręczone podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w dniu 12 października w Domu Strażaka w Nozdrzcu.
Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
Anna i Tadeusz Szpiechowie z Hłudna,
Anna i Stanisław Hawranikowie z Hłudna,
Helena i Franciszek Cichoccy z Huty Poręby,
Janina i Władysław Zimoniowie z Huty Poręby,
Czesława i Jan Wójtowiczowie z Izdebek,
Stanisława i Czesław Helonowie z Izdebek,
Zofia i Sylwester Siedleccy z Izdebek,
Katarzyna i Henryk Baranowie z Izdebek,
Genowefa i Józef Romanikowie z Izdebek,
Zofia i Stanisław Gładyszowie z Izdebek,
Łucja i Mieczysław Cichoccy z Nozdrzca,
Zofia i Stanisław Karnasowie z Nozdrzca,
Zofia i Kazimierz Niemiec z Nozdrzca,
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Cmentarz
Odleciały już bocianów
czarnobiałe lotnie.
Jakoś pusto tutaj bez nich
głucho i samotnie.

Jesień
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Miejsce uświęcone wodą
Cierpieniem, bólem i żalem
Czystymi łzami, przebaczeniem i modłą
Miejsce, gdzie koniec przeważył swą szalę
I jaskółki nie szczebiocą
ucichł śpiew słowika,
Tylko dziwna melancholia
serce me przenika.
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Tysiące mogił dawno zapomnianych
Gdzie promienie zniczy powiedziały – Amen
I mogił świeżych, które pamiętamy
Chryzantemą pamięci grób dekorowany
Już niedługo dzikich gęsi
pociągną się sznury,
Minie wrzesień i październik
zjawi się ponury.
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Wspomnę jedynie, że projekt polegający na inicjowaniu i wspieraniu działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób starszych trwał od 18.06.2012 i zakończył się
28.09.2012 r. W jego ramach przeprowadzono:
- plener malarsko – graficzny - prowadzony przez dr
hab. Łukasza Konieczko – prof. ASP w Krakowie, dr hab.
Marka Olszyńskiego – profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Magdalenę Uchman i mgr Kamilę Bednarską z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

28 września 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Tradycja a nowoczesność – Seniorzy na Uniwersytecie” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką w Warze dzięki funduszom od Zarządu Województwa Podkarpackiego
i ROPS Rzeszów. (o warsztatach artystycznych oraz plenerze malarsko-graficznym pisaliśmy w sierpniowym numerze „Dynowinki”).

Podsumowanie projektu
„Tradycja a nowoczesność
– Seniorzy na Uniwersytecie”

Wtedy każdy wstecz popatrzy,
lecz już nic nie zmieni.
Zawsze żyj tak, abyś kiedyś
nie bał się jesieni.
			
Józef Cupak

Ogołoci drzewom liście
wszystko będzie szare,
Minie młodość, kwiecie wieku
przyjdą lata stare.

W zadumie przystaję przed przyjaciół grobem
Szepcę modlitwę i rozmawiam z Bogiem
i myśl przychodzi najprostsza, szczera
Że przemijanie zabrało mi przyjaciela
Niech szept modlitwy i promienie świecy
Płyną do nieba, gdzie wieczne spoczywanie
Dajesz tym co słyszą prawdziwe wołanie
„Kim wy jesteście – my będziemy” Panie
				
Danuta Czaja
		

Konkurs czytelniczy
w Bibliotece w Siedliskach
- ROZSTRZYGNIĘTY
W czwartkowe popołudnie 27 września br. w Bibliotece w Siedliskach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Na
najaktywniejszego czytelnika lata 2012” pod hasłem NUDY
NIE ZNOSZĘ - NA WAKACJE KSIĄŻKĘ PROSZĘ!

Czytelnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe:
dzieci do lat 10 i młodzież do lat 16
W grupie młodszej – do 10 lat zwyciężyły:
I miejsce- CICHOCKA MARCELINA
II miejsce- ZAWADZKA WERONIKA
III miejsce- LIRO GABRYSIA
Natomiast w grupie starszej: od 10 do 16 lat najaktywniejszymi czytelniczkami okazały się:
JULIA GRZĄDZIEL – I miejsce
ANNA SYCZ - miejsce II
KAROLINA RADOŃ – miejsce III
Zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Nagrodę specjalną dla zwyciężczyni w młodszej grupie
wiekowej przyznał Pan Jan Wolak z regionalnego portalu
brzozowskiego brzozowiana.pl
Małgorzata Habrat

7.
8.
9.
10.

Sukces sportowy
Kamili Drożdżal
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Zwracam się do czytelników „Dynowinki”, którzy posiadają stare fotografie Gminy Nozdrzec z prośbą o ich nadsyłanie. Będę je na bieżąco publikował, a właścicieli zdjęć nagrodzimy publikacją książkową.
Fotografie można przesyłać lub zostawiać w Urzędzie

Gmina Nozdrzec
w starej fotografii....

Urząd Gminy w Nozdrzcu w ramach działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2012 organizował
konkurs na wykonanie ulotki profilaktycznej.
Adresowany był on do uczniów gimnazjów,
a jego celem było podnoszenie świadomości dzieci
i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu. Wzięło w nim udział 22 gimnazjalistów z 3 szkół (Zespołu Szkół w Nozdrzcu, Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach i Zespołu Szkół w Warze).
Komisja oceniająca prace przyznała:
I miejsce – Marcelinie Buczek, kl. II, Zespół Szkół
w Nozdrzcu
II miejsce – Annie Dżuła, kl III, Zespół Szkół w Nozdrzcu
III miejsce – Lucjanowi Gładyszowi, kl. I, Gimnazjum
Nr 1 w Izdebkach
Wyróżnienia:
1. Anna Fal, kl. III, Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
2. Agata Serafin, kl II, Zespół Szkół w Nozdrzcu
3. Daria Wawczak, kl. III, Zespół Szkół w Warze
4. Monika Kurzydło, kl. III, Zespół Szkół w Nozdrzcu
5. Adam Jakielaszek, kl. III, Zespół Szkół w Nozdrzcu
6. Krystyna Matyjek kl. III A, Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
Hubert Skiba, kl. III, Zespół Szkół w Nozdrzcu
Izabela Frydryk, kl I, Zespół Szkół w Warze
Marta Socha, kl. II, Zespół Szkół w Nozdrzcu
Aleksandra Hadam, kl. III, Zespół Szkół w Nozdrzcu
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Rozstrzygnięcie konkursu
dla gimnazjalistów

W dniu 18 października 2012 r. na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach wzięło udział 87
najlepszych zawodniczek z województwa podkarpackiego,
wyłonionych z eliminacji gminnych i powiatowych.
Gminę Nozdrzec reprezentowała Kamila Drożdżal uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Izdebkach. Kamila okazała się bezkonkurencyjna na dystansie 500 m, zajmując pierwsze miejsce.
Gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.
Robert Flejszar

uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2
im. św. Jadwigi Królowej Polski
w Izdebkach
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warsztaty rękodzielnicze – prowadzone przez mgr
Sabinę Południak.
warsztaty ceramiczne – pod kierownictwem mgr Katarzyny Dyrda
warsztaty graficzne – prowadzone przez dr Magdalenę Uchman i mgr Kamilę Bednarską z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
warsztaty ceramiczne – prowadzone przez dr Krystynę Gawron Bednarską z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Podsumowanie projektu przybrało formę wystawy prezentującej dorobek artystyczny uczestników projektu, studentów i absolwentów i kadry naukowej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz gościnnie prof. Łukasza Konieczki z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na
wystawie zaprezentowano prace malarskie, grafikę i wyroby z ceramiki.
Wśród przybyłych na wernisaż gości byli: prof. Łukasz
Konieczko prof. Marek Pokrywka, prof. Mark Olszyński,
dr hab. Antonio Nikiel, dr Magdalena Uchman i mgr Kamila Bednarska.
Parafię reprezentowali p. Małgorzata Szewczyk oraz p.
Aleksander Fil. Przybyli również przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury: dyr. p. Marta Bobola, Kierownik Danuta Kusińska oraz Radna Rady Gminy Nozdrzec i jednocześnie uczestniczka projektu p. Danuta Czaja.

Wystawę otworzyła Sekretarz Gminy – Sabina Południak. Swoimi wrażeniami z realizacji projektu oraz krótkim wykładem na temat znaczenia sztuki w życiu codziennym podzielił się z zebranymi prof. Łukasz Konieczko. Nie
zabrakło też dowcipnego jak zawsze podsumowania działań projektowych prof. Marka Olszyńskiego. Głos zabrali
w imieniu w Proboszcza Eugeniusza Szpili – dyr. Aleksander Fil, zaś w imieniu uczestniczek projektu –Danuta Czaja.
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Uwaga Konkurs!!
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Uroczystość    rozpoczęła się powitaniem gości i zaprezentowaniem głównych celów środowiskowego Domu i jego
osiągnięć w czasie 10-letniej działalności. Następnie głos
zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wypowiedziach

W dniu 17.10.2012 r. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności. Na to prawdziwie rodzinne świętowanie zostały zaproszone osoby bezpośrednio związane z działalnością Domu oraz goście honorowi: Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Maciej Szymański - Dyrektor PFRON w Rzeszowie, Jolanta Chabaj - Wiater - przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, st. bryg. mgr
inż. Jan Szmyd Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Brzozowie Antoni Gromala - Wójt Gminy Nozdrzec, Roman Wojtarowicz – Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec, Radni Rady Gminy Nozdrzec, Sabina Południak – Sekretarz Gminy Nozdrzec, Zofia Foryś - Kierownik PCPR w Brzozowie, Ks. Józef Kasperkiewicz - Proboszcz
Parafii w Izdebkach, Dorota Pomykała – Kierownik GOPS
w Nozdrzcu, Robert Rachwalski – Kierownik Posterunku
Policji w Nozdrzcu, Janusz Kosobucki – lekarz NZOZ w Izdebkach oraz Dyrektorzy i Kierownicy z zaprzyjaźnionych
szkół i ŚDS, WTZ i DPS.

Dziesięciolecie ŚDS
w Izdebkach

Całość opracował
Michał Zięzio

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - na pierwszego jej autora czeka bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.

Na odpowiedzi czekam do 15 grudnia br. pod adresem e-mail:
spacerkiempogminie@interia.pl

„Jakie ważne wydarzenie miało miejsce
12 października br. w Domu Strażaka w Nozdrzcu?”

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
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Gminy w Nozdrzcu w pok. nr15 u p. Jolanty Socha. Skany fotografii można kierować na adres: spacerkiempogminie@interia.pl

nozdrzecki młyn
- źródło: www.brzozowiana.pl

Jesienny kącik kulinarny...
Do przygotowania typowo jesiennych potraw zaprasza
w Czytelników „Dynowinki” p. Danuta Czaja z Rudawca.
Placki ziemniaczane a la frytki
Składniki:
• 1 kg ziemniaków
• 2 jaja
• 1 łyżka mąki
• 2 ząbki czosnku
• sól, pieprz – do smaku oraz trochę posiekanej pietruszki.
• tłuszcz do smażenia (smalec/ olej wg uznania)
Gdyby odeszło dużo wody - odlać, a pozostałą skrobię
wymieszać razem

Składniki:
3 ugotowane średniej wielkości buraki ćwikłowe
1 cebula
3 ugotowane jaka
2 ogórki kiszone (średniej wielkości)
śmietana
trochę groszku konserwowego (według uznania)

Sałatka z buraków

Wykonanie:
Ziemniaki zetrzeć na grubej tarce, dodać jaja, mąkę, sól,
pieprz, pietruszkę oraz czosnek przeciśnięty przez praskę.
Wszystko delikatnie wymieszać i następnie kłaść łyżką
na rozgrzany na patelni tłuszcz jak tradycyjne ziemniaczane placki. Piec na złoty kolor.
Jako danie obiadowe można podawać z mięsem gulaszowym lub pieczenią z dodatkiem sałatki
z buraków (lub innej według uznania).

•
•
•
•
•
•

Wykonanie:
Buraki zetrzeć na grubej tarce, cebulę pokroić w kostkę i posolić tak samo ogórki i jaja. Doprawić do smaku solą
i śmietana.
Życzymy smacznego!!!
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poprzez przybliżenie bogatej kolekcji broni i rekwizytów
(szabli, rapierów czy piostolców).
Szczególne zainteresowanie wzbudziła krótka lekcja
szermierki, podczas której niektórzy szczęśliwcy mieli okazję poczuć jak prawdziwi Sarmaci. Pokaz zakończyły małe
tortury na krześle inkwizycyjnym jednej z naszej koleżanek, która wcieliła się w rolę czarownicy! Na szczęście, jak
wykazał „proces” niewinnie oskarżonej.
Cały program przygotowany przez eksperymentalną
grupę Rekonstrukto spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i zebranych nauczycieli. Po
pokazie wszyscy chętni uczestnicy mieli jeszcze możliwość
zapoznania się z prezentowanymi rekwizytami, oczywiście
największe zainteresowanie szczególnie wśród chłopców budziła kolekcja broni i zbroja husarska; niemniejszą ciekawość wzbudzało również krzesło „z kolcami”… Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję wziąć udział
w „takowej nietypowej lekcyji historii”.
Edyta Szczepanik
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podkreślali celowość i potrzebę istnienia placówki. Nie zabrakło również wielu gratulacji, życzeń, pięknych kwiatów
i prezentów.
Na sali zapanowała miła atmosfera, którą ubogacił występ uczestników Domu. Uczestnicy pięknie recytowali wiersze, zaśpiewali piosenkę oraz zatańczyli taniec do melodii
Tarkana pt. ,,Kiss Kiss”. Wysiłek i przygotowania tego występu zostały nagrodzone głośnymi brawami. Uczestnicy
ŚDS wręczyli również zaproszonym gościom upominki wykonane w ramach terapii zajęciowej. Po przemówieniach,
występach wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek przygotowany w pracowni kulinarnej. Był to również czas na rozmowy, dzielenie się wrażeniami i wspomnieniami minionych lat.
W imieniu własnym, pracowników i uczestników ŚDS
składam serdeczne podziękowania za udział w naszym jubileuszu, piękne życzenia, kwiaty i prezenty.
Serdecznie dziękujemy!
Beata Jastrzębska

Żywa lekcja historii
w Szkole Podstawowej
w Siedliskach

25 października 2012r. cała brać uczniowska naszej szkoły wzięła udział w pokazach grupy artystycznej Rekonstrukto, których tematem przewodnim był: „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka”.
W programie zaprezentowano szerokie spektrum staropolskiej kultury, w tym m. in. obyczaje epoki szlacheckiej, tradycyjny strój sarmaty oraz uzbrojenie i metody walki, charakterystyczne dla epoki baroku w Polsce. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ideologią sarmatyzmu,
a przede wszystkich „dotknąć” osobiście dawnych czasów

Literatura to piękne kłamstwo

szy, a ludzkie sprawy wyrazistsze niż
w wielkich centrach. Duże miasta mają
to do siebie, że człowiek staje się w nich
anonimowy, a jego problemy giną w codziennym natłoku zdarzeń.
- Wieś Polana istnieje naprawdę. Czy to przypadek, czy też zamierzony zamysł?
- To bardziej przypadek. Po prostu potrzebowałem do swoich literackich celów takiej małej, kameralnej
miejscowości. Wybór padł na Polanę, choć równie dobrze mogłaby to być
inna bieszczadzka wioska. Polana jest
miejscem symbolicznym, nie należy jej
traktować z topograficzną dokładnością. W powieści ważniejsze są wyda-

rozmowa z Januszem Korylem,
autorem powieści „Ceremonia”

- Akcja Pańskiej powieści „Ceremonia”, która ukazała się w kwietniu tego roku, rozgrywa się w bieszczadzkiej wiosce Polana. Skąd to
zamiłowanie do małych miejscowości?
- Rzeczywiście w moich dotychczasowych powieściach mamy do czynienia
z małymi miejscowościami. W „Snach”
jest to niewielkie miasteczko Dynów,
w „Śmierci nosorożca” – wieś Pietraszówka, a w powieści „Zegary idą do
nieba” – wieś Czarna. To nie przypadek, ponieważ lubię takie niewielkie skupiska ludzkie, miejsca, gdzie
wszystko ma swoją ściśle ustaloną
hierarchię. Świat wydaje się tam bliż-
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rzenia, a nie to, gdzie się one rozgrywają. Chodziło mi o pokazanie specyfiki zachowań pewnej grupy ludzi mieszkających w małym skupisku, niejako
z dala od wielkiego świata.
- Bohaterem „Ceremonii” jest
dziennikarz Rafał Kamiński. Czy
ma on coś wspólnego z Pana biografią? Pan też przez pewien czas
był dziennikarzem…
- To prawda, ale nie należy łączyć
bohatera książki z moim życiem. „Ceremonia” nie jest powieścią autobiograficzną. Owszem, w ciągu kilku lat
pracy w redakcji jednej z rzeszowskich
gazet zdołałem poznać realia dziennikarskie i z tej wiedzy korzystałem tworząc postać Rafała Kamińskiego. Jest
on jednak tworem mojej wyobraźni,
zresztą tak jak cała fabuła. Dziennikarz z natury rzeczy ma do czynienia
z różnymi dziwnymi historiami, a ta,
którą opisuję w „Ceremonii” jest szczególnie niezwykła. Nie będę jej oczywiście tu streszczał.
- Wszystko zaczyna się od tajemniczego listu, jaki dotarł do redakcji „Głosu Podkarpacia”. Anonimowy mieszkaniec Polany prosi o pomoc, gdyż, jak twierdzi, we wsi od
kilku lat w każdy Wielki Piątek dochodzi do ceremonialnego ukrzyżowania młodego mężczyzny. Skąd
taki makabryczny pomysł?
- Pomysły rodzą się zwykle w sposób nieoczekiwany. I tak było z „Ceremonią”. Przyszła mi do głowy taka nieprawdopodobna historia, w której ludzki fanatyzm doprowadza do przynajmniej kilku tragedii. Zdaję sobie sprawę, że w polskiej rzeczywistości nie mogłoby dojść do takich incydentów jak
te przedstawione w powieści, ale literatura ma swoje prawa. Właśnie w literaturze dochodzi często do rzeczy niezwykłych, zaskakujących, a przy okazji
zmyślonych. Zwykle przy takich okazjach powtarzam, że literatura to piękne kłamstwo. Tak też jest z moją „Ceremonią”, w której każdy element fabularny został przeze mnie wykreowany.
Akcję umieściłem wprawdzie w Bieszczadach, ale przedstawiona historia
jest od początku do końca tworem mojej wyobraźni.
- Czy „Ceremonia” jest powieścią z kluczem, czy też należy ją
czytać w oderwaniu od jakichkolwiek podtekstów?
- Nie mam żadnego wpływu na odczytywanie takich czy innych podtekstów przez czytelników. Jako autor
mogę powiedzieć, że „Ceremonia” łączy w sobie elementy kryminału, thrillera i powieści sensacyjnej. Te warstwy
wzajemnie się przenikają. Nie chciałbym, żeby czytelnicy odczytywali ją wyłącznie poprzez podteksty, aluzje czy
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słowa-klucze. Jeśli już dopatrywać się
jakiegoś przesłania, to pewnie takiego, które skierowane byłoby przeciwko
wszelkim fanatyzmom, nie tylko religijnym, ale i obyczajowym, etycznym,
historycznym. Nie ma nic gorszego niż
przekonanie, że ma się stuprocentową
rację i próbuje się ją narzucić pozostałym członkom społeczności.
- Podobno przygotowuje Pan jakąś nową powieść…
- Rzeczywiście, napisałem coś w rodzaju kryminału, który jednak nie jest
kryminałem czystym gatunkowo. Ma
w sobie domieszkę sensacji, a nawet
horroru.
- Akcja znów się będzie rozgrywać na Podkarpaciu?
- Tak, jednak tym razem nie w małej miejscowości, lecz w Rzeszowie.
W tym mieście mieszkam i pracuję od
lat, więc jestem mu coś winien. Historia, którą opisuję, zaczyna się w noc
sylwestrową 2012 roku na rzeszowskim Rynku podczas koncertu Budki Suflera.
- Jaki tytuł będzie miała ta powieść?
- „Urojenie”.
- Dziękuję za rozmowę. 		
red. Z/N

Przedruk fragmentu utworu za zgodą autora Z/N
Fragment powieści „Ceremonia”
Szef podał mu kopertę i stwierdził
zagadkowo:
– To cię powinno zainteresować.
Rafał spojrzał na nią niemal
z obrzydzeniem. Pewnie znów jakiś donos „Galla Anonima” albo list życiowego rozbitka.
Koperta była brązowa, zaadresowana dość koślawym pismem. Redakcja, ulica, numer, kod pocztowy, miasto. Na dole widniał dopisek: Do rąk
własnych redaktora naczelnego.
Rafał zerknął na szefa, jakby chciał
się upewnić, że ma prawo otworzyć
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przesyłkę. Naczelny kiwnął zachęcająco głową i powiedział:
– Zobacz, co jest w środku.
W kopercie była kartka złożona na
czworo i trzy fotografie.
Rafał rozłożył zdjęcia na stole, jedno obok drugiego. Wszystkie były do
siebie podobne. Przedstawiały groby na
jakimś cmentarzu: pryzma ziemi, metalowy krzyż i owalna tabliczka z danymi zmarłego. Na pierwszy rzut oka
żadna rewelacja.
Kamiński wzruszył ramionami jakby chciał powiedzieć: „No i co z tego?”.
– A teraz przeczytaj list – odezwał
się naczelny, robiąc przy tym tajemniczą minę.
Rafał rozprostował kartkę i kiedy
dobrnął do połowy tekstu, poczuł, jak
mu wilgotnieją dłonie. Nadawca listu pisał:
Panie redaktorze!
Nie mogę już dłużej milczeć na
temat tego, co się dzieje w Polanie,
gdzie mieszkam. To taka mała wioska
w Bieszczadach niedaleko Lutowisk.
Do tej pory trzymałem język za zębami, ale dłużej nie mogę. Trzeba przerwać zmowę milczenia. Zmusza mnie
do tego moje sumienie. Sprawa wygląda następująco.
Od trzech lat w naszej wsi krzyżuje
się ludzi. Dokładnie tak, krzyżuje albo
jeśli pan woli, uśmierca na krzyżu. Co
roku w Wielki Piątek ginie w ten sposób
jeden mężczyzna. Do tej pory zginęło
ich trzech: Józef Deręgowski (w 2008),
Tomasz Pacześniak (w 2009) i Mieczysław Żurek (w 2010). Zdjęcia ich grobów na tutejszym cmentarzu załączam
w kopercie.
W tym roku zawiśnie kolejna ofiara. Żeby temu zapobiec, piszę do pana
ten list z gorącą prośbą o pomoc. Niech
się pan pośpieszy, bo Wielki Piątek już
w następnym tygodniu.
Z poważaniem – mieszkaniec Polany.
Rafał odłożył kartkę na stół i jedyne, co zdołał z siebie wydusić, zawarło się w trzech słowach:
– To jakaś paranoja!
– Tak myślisz? – spytał naczelny,
skrobiąc się po głowie.
– Nie sądzisz chyba, że to możliwe – Rafał prychnął lekceważąco, jakby to, co przeczytał, było tylko makabrycznym żartem. – Jakiś dowcipniś
nieźle się zabawił.
– A te fotografie? – odezwał się
Kosowicz, bębniąc nerwowo palcami
w biurko.
Brzmiało to jak krótkie uderzenia
werbla.
– Skąd mamy wiedzieć, gdzie je
zrobiono? – zapytał Rafał. – Podob-
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ne groby można znaleźć na każdym
cmentarzu.
– Ale tam są nazwiska – głos naczelnego przybrał na sile. – Te zdjęcia
nie wyglądają na fotomontaż.
– Chyba nie chcesz powiedzieć – Kamiński tracił powoli cierpliwość – że to
może być prawdą?! Nie dajmy się zwariować. Ten list to po prostu idiotyczny
żart albo dzieło szaleńca. Pamiętasz,
jak w zeszłym roku jeden z mieszkańców Brzozowa twierdził, że złapał latający spodek i trzyma go w garażu?
Kosowicz uśmiechnął się na samą
myśl o tym.
– Z tym listem jest na pewno tak
samo – ciągnął Rafał, wskazując na
zdjęcia, po czym dodał stanowczo: – To
kompletna bzdura!
Naczelny milczał przez chwilę. Jego
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dziei, że cała ta sprawa rozejdzie się
po kościach.
– Wiem, co chcesz powiedzieć – znów
przerwał mu naczelny. – Że to kompletne szaleństwo, a ja zwariowałem.
– Wyjąłeś mi to z ust – powiedział
Rafał, potakując głową.
Kosowicz był nieugięty.
– Możesz myśleć, co chcesz – oznajmił dość ostro – ale nie zmienię swojej decyzji.
A potem dodał jeszcze z naciskiem:
– To polecenie służbowe.
Rafał zgrzytnął zębami, dając Kosowiczowi do zrozumienia, co o tym
wszystkim myśli, ale nic więcej nie
mógł uczynić. Włożył do koperty list
i fotografie, po czym nonszalancko machając przesyłką, wrócił do swego biurka w redakcji.

wie.- Pani Helena Owoc jest obecnie najstarszą mieszkanką naszego zakładu - mówi kierująca placówką Pani Monika Osiewicz. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza podopieczna miała jak najlepsze warunki, stosujemy odpowiedni sposób odżywiania.
Redakcja "Dynowinki" 'pragnie złożyć szacownej Jubilatce życzenia dalszych lat życia w jak najlepszym zdrowiu.
Tekst i zdjęcia Ewa Hadam

twarz przybrała wyraz głębokiej zadumy.
– Może to rzeczywiście bzdury – odezwał się wreszcie – ale nie chciałbyś
tego sprawdzić na miejscu?
– Chyba żartujesz – prychnął kpiąco Rafał.
– Nie – zaprzeczył Kosowicz. – Mówię całkiem poważnie. Podobno w każdej plotce jest ziarenko prawdy.
– Przecież... – Rafał próbował się
z tego wymigać, ale naczelny przerwał
mu wpół słowa:
– Pojedziesz tam jutro.
– Gdzie?! – wrzasnął porządnie
wkurzony Rafał.
– Do Polany. Sprawdzisz te groby
ze zdjęć i pogadasz z ludźmi.
– Na litość boską, szefie... – w głosie Kamińskiego brzmiała nuta na-

Zacny jubileusz

Pani Helena Owoc świętowała 19 października 2012
roku 100-lecie urodzin. Ten piękny jubileusz obchodziła
w Zakładzie Opieki Leczniczej w Dynowie, gdyż jego pensjonariuszką.

Z okazji 100 rocznicy urodzin z wizytą do zacnej Jubilatki przybyli: Wójt Gminy Jasienica Rosielna Pan Marek
Michał Ćwiąkała, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani
Janina Sobkowicz, Kierownik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS Inspektorat Brzozów Pani Małgorzata Strzemkowska oraz przedstawicielka ZUS-u Pani Katarzyna Walczak. Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia długich lat życia. Oprócz życzeń, okolicznościowego dyplomu
i kwiatów goście przekazali Pani Helenie upominki oraz
odprawę pieniężną należną z tytułu wieku. Pan Wójt wyraził radość z faktu doczekania przez Panią Helenę takiego
pięknego wieku. Do wszelkich życzeń dołączyli sie pozostali członkowie delegacji
oraz wszyscy pracownicy Zakładu Opieki
Leczniczej w Dyno-
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nie)
• warsztaty bębnowe, (chcemy stworzyć 11-osobową
formację razem z tańcem afrodance), październik
2011 – lipiec 2012, 8 godz. miesięcznie. Zakupiliśmy bębny dla 12 osób.
• warsztaty kostiumowe z elementami graffiti (kultura hip-hop), wrzesień-październik 2011, maj
2012
• warsztaty fotograficzne, od października 2011 r.
do listopada 2012 r. finansowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Dynowie
• spotkania z filmem i ciekawymi ludźmi, raz w miesiącu do września 2011 r. do listopada 2012 r.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół nr 1 w Dynowie, Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej , na terenie Gminy Dynów oraz na terenie stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie (spotkania
integracyjne, wycieczki, ogniska itp.).
Ponadto w projekcie udało się zrealizować dwie
wycieczki: pierwsza do Janowa Lubelskiego 4-6 maja
2012 r. oraz do Lublin 20-21 października 2012 r..
Oprócz zajęć warsztatowych i wycieczek organizowaliśmy ogniska i dyskoteki integracyjne.
Wielkie dzięki wszystkim tym, którzy Nam pomagali. Dziękujemy również rodzicom, że rozumieli nas, gdy
poświęcaliśmy czas na działania w ramach projektu.
Zapraszamy mieszkańców Dynowa na WYSAWĘ fotograficzną wieńcząca Nasz projekt w dniu 27 listopada
(wtorek), godz. 17.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury.
Wystawa będzie otwarta w terminie: 27.11. – 01.12.
2012 w godz. 9.00 – 20.00.
W dniu 1 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy Państwa do MOK na spotkanie z poczęstunkiem zamykające WYSTAWĘ.
Projekt był finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse”
oraz Partnerów: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie,
Miejską Biblioteką Publiczną w Dynowie oraz Gminną Biblioteka Publiczną w Dynowie z/s w Bachórzu.
Jesteśmy na facebooku: Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start! Dynów

PODSUMOWANIE PROJEKTU:
"Zblazowanie. Stop. Roztańczenie.
Start Dynów"
Stowarzyszenie De-Novo wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Gminną Biblioteka Publiczną w Dynowie z/s
w Bachórzu było organizatorem projektu "Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start Dynów." Projekt został
opracowany w marcu 2011 r. przez Stowarzyszenie DeNovo, które jest administratorem projektu. W pierwszym etapie prac nad projektem przeprowadzono diagnozę potrzeb młodzieży (ponad 200 ankiet, wywiady). Przeprowadzenie diagnozy było warunkiem przystąpienia do II etapu projektu, czyli złożenia wniosku
o dofinansowanie. Ponad 220 organizacji z całej Polski złożyło swoje diagnozy do oceny konkursowej. Do
dalszego etapu komisja wybrała tylko 57 podmiotów,
w tym organizację z Dynowa.
W związku z tym, że projekt kończy się 30 listopada 2012 r. chcemy przypomnieć w fotograficznym skrócie, mieszkańcom Dynowa najważniejsze wydarzenia,
których uczestnikami była młodzież z Dynowa i okolic (patrz: kolorowa wkładka)
Osią tematyczną projektu był RUCH obecny w tańcu hip-hop i afrodance oraz w grze na bębnach. RUCH
ukaże się również w fotografii. Warsztaty wybrane
przez młodzież wyrażają bunt i są ekspresyjne. Młodzież mówi: "ruch to bunt - oderwanie się od codzienności, od lenistwa, od nudy, od nic nie robienia". Taniec
wyraża "indywidualność, ale i mnie w grupie". Ruch
sprawia, że chce mi się "łączyć z innymi W DZIAŁANIU". "Bunt to niezgoda na BRAKI" (brak działania,
bark miejsca do spotkań).
Projekt był realizowany od września 2011 do listopada 2012. Udział w nim brała młodzież w wiku13
- 18, która zdecydowała powiedzieć "STOP!" nudzie
i na przekór przeszkodom "ruszyli z miejsca" aby przeciwstawić się brakom takim jak np. brak ciekawych
zajęć czy brak możliwości rozwijania swojego talentu.
Zajęcia realizowane w projekcie:
• warsztaty afrodance (październik 2011 – kwiecień
2012, 8 godz. miesięcznie)
warsztaty hip-hop dance (rozpoczęły się we wrześniu, a zakońyły w lipcu 2012 r., 8 godz. miesięcz•
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Artystyczne warsztaty integracyjne

w Lublinie w ramach programu

Wydaje Nam się, że pomysł warty jest
dyskusji w szerszym gronie, już u Nas
w Dynowie.
W sobotę zwiedziliśmy również wystawę w teatrze NN, gdzie dowiedzieliśmy się jak tworzyć projekty z młodzieżą odnoszące się do historii np. wielokulturowości danego miejsca, w przypadku
Lublina była to historia ściśle związana z ludnością pochodzenia żydowskiego. Zrozumieliśmy, że poprzez edukację
można zmienić negatywne nastawienie
ludzi do siebie, szczególnie tych, którzy
pochodzą z rożnych kultur. Podczas spotkania rozmawialiśmy również o wielokulturowym Dynowie, o jego ciekawej,
ale również trudnej historii.
W niedzielne przedpołudnie znaleźliśmy się na Rynku Starego Miasta
w Lublinie, gdzie podziwialiśmy wspaniałą architekturą. Mieliśmy kilkadziesiąt minut, aby zrobić zdjęcia, gdyż
na godzinę 12.00 byliśmy już umówieni w Teatrze Andersena. Obejrzeliśmy
tam spektakl teatralny, a po nim
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spotkaliśmy się z Bogusławem Byrskim, który opowiedział Nam o pracy
w teatrze i o tym jak realizuje się widowiska dla dzieci. Były to Nas niezwykłe
przeżycia, gdyż spektakl obejrzeliśmy
w towarzystwie setki dzieci, które bardzo przeżywały, to co się działo na scenie. A działo się dużo: aktorzy poruszali się wśród widowni, a zewsząd dobiegała wesoła muzyka. Niesamowity klimat ma również pusta sala widowiskowa oraz kulisy teatralne, które obejrzeliśmy dokładnie po spektaklu.
Wróciliśmy do Dynowa 21 października, w niedzielę - oczywiście planując
kolejne wypady, tym razem wyprawę
organizuje „Aktywny Dynów” (liczymy,
że dotrzymają słowa).
Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom, którzy wsparli nas finansowo:
Firmie Sów-Pol (1200 zł, transport);
Firmie Woodstyle Balawejder (200 zł),
Januszowi Derdzie (100 zł) - bilety do
Teatru Andersena; Zakładowi Usługowo Handlowemu „Krupp” (100
zł) – bilety na wystawę do Teatru NN; Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Hadam (100 zł), Usługi Instal. Wod-Kan-Co-Gaz
Krzysztof Sierant (100 zł)
– transport; Bankowi Spółdzielczemu w Dynowie (150
zł), Zdzisławowi Socha (200
zł) – wyżywienie.
Z pozdrowieniami, młodzież z projektu

„Równać Szanse: edycja 2011”
Wycieczka do Lublina w dniach 2021 października odbyła się w ramach
projektu: „Zblazownie. Stop. Roztańczenie. Start Dynów”. Cała grupa liczyła 20
osób, towarzyszyły nam również osoby
działający w grupie „Aktywny Dynów”.
Naszym celem były spotkania z młodymi, ciekawymi ludźmi z Lublina, którzy podejmują się działań wynikających
z ich pasji, a które mogą rozwijać w pracy zawodowej np. działając w instytucjach, które sami tworzą lub w których
pracują na bazie autorskich projektów.
W Lublinie spotkaliśmy się z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Lubelskiej, w którym utworzono klasę filmowo-teatralnej i w związku
z tym, odbywają się tam przedstawienia teatralne realizowane przy wsparciu aktorów z Teatru Andersena. Na
warsztatach z młodzieżą z Teatru 19:99
uczestniczyliśmy w zabawach integracyjno-aktorskich, które pozwoliły nam
się lepiej poznać i zrozumieć jak cenne są tego typu inicjatywy w szkołach.
Kolejne spotkanie odbyło się z Klubie „Tektura”, gdzie dowiedzieliśmy się w jaki sposób
tworzy się miejsce otwarte na różnego typu inicjatywy młodzieżowe, a ponadto które utrzymywane jest
z pracy ludzi, którzy je tworzą. Poczuliśmy się, w tym
miejscu bardzo swobodnie.
Po spotkaniu rozmawialiśmy
o tym jak takie miejsce zorganizować w naszym mieście.
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Bo to przecież powinność taka,
Byś bogacza czy biedaka
Uchronił od losu żebraka.
Któż to taki odważny? Kimże Ci mężni tacy?
Zapamiętaj raz a dobrze: to Harciańscy Strażacy!

DYNOWINKA

W niedzielę, 26 sierpnia, jednostka OSP Harta
świętowała 100 - lecie swojego istnienia. Obchody
tego pięknego jubileuszu rozpoczęły się uroczystą
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, podczas której poświęcony został nowy sztandar. Dalsza część,
po uroczystym przemarszu z Kościoła, odbywała
się na placu przed remizą strażacką. Zebrali się tu
strażacy miejscowej OSP, delegacje i poczty sztandarowe z okolicznych i zaprzyjaźnionych jednostek, a także władze samorządowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Harty. Obecna również była
delegacja z zaprzyjaźnionej miejscowości Újfehértó na Węgrzech. Swoją obecnością zaszczycił również honorowy strażak OSP Harta, Kevin Aiston.
W czasie uroczystości wręczono liczne odznaczenia, medale i wyróżnienia. Jednym z odznaczeń,
była stworzona specjalnie na okazję jubileuszu,
wewnętrzna odznaka OSP Harta, zaprojektowana przez druha prezesa, Artura Szczutka. Będzie ona nadawana osobom zasłużonym
dla OSP Harta. Jej podstawę
stanowi krzyż komandorski,
w którego ramiona wpleciony
jest wieniec laurowy, widnieją
tam również toporki strażackie. Wykonanych zostało 10
odznak złotych oraz 90 srebrnych, z czego 1 złota oraz 10
srebrnych zostały przyznane
podczas uroczystości 100-lecia
OSP. W dalszej części uroczystego apelu Kapelan Powiatowy ZOSP RP, ks. Józef Książek wraz z proboszczem parafii Harta, ks. Markiem Rybką,
poświęcił kapliczkę św. Floriana,
która została ufundowana przez miejscową jednostkę. Uroczystości jubileuszowe przed remizą zakończyły przemówienia, w trakcie których były gratulacje, życzenia, a także upominki dla jednostki. 1 złota oraz 10 srebrnych zostały przyznane podczas uroczystości 100-lecia OSP. Zarząd
OSP Harta składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wykazali pomoc w organizacji jubileuszu 100-lecia jednostki. Dziękujemy wszystkim
sponsorom za pomoc finansową, a także tym, którzy poświęcali swój czas, aby pomóc w przygotowania tego pięknego jubileuszu, a pracy było wiele. Szczególne podziękowania skierowane są do Towarzystwa Kultury i Rozwoju
Wsi Harta, Akcji Katolickiej oraz członków OSP. Podczas
imprez towarzyszących obchodom jubileuszu odbył się konkurs na wiersz o strażakach z OSP Harta. Poniżej prezentujemy zwycięzców wraz z ich utworami.
I miejsce Karol Bitnar
OSP w Harcie stulecie świętuje,
Orkiestra ze sceny pięknie przygrywuje,
A strażak, co dniem i nocą życie nam ratuje,
Pod grzybkiem wesoło nogą przytupuje.
Czy to drzewo zawalone, czy stodoły podpalone,
Chłopcy nasi biorą nas w swą obronę.
Hej strażaku, synu Floriana?
Pilnuj nas od nocy do rana
Pilnuj swego rodaka,
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II miejsce Agnieszka Karnas
Idzie strażak z Harty
lasem, dołem, borem
i myśli wpaść do knajpy
pod Semaforem.
Wpada do knajpy, a tam zadyma
i myśli sobie: sikawki ni ma,
więc z tej rozpaczy napiję się piwa.
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III miejsce Monika Sieńko
Harta, Harta piękna mieścina,
która z przystojnych strażaków słynie
M.H.
Zdjęcia Wacław Balawender

PODZIĘKOWANIE

Pragniemy powiadomić, że w intencji naszych
Darczyńców zostanie odprawiona Msza Święta
w dniu 8 grudnia br. o godz. 17 w Dynowskim Kościele.
Członkowie Domowego Kościoła

• Piekarni „Sokół” w Skołoszowie;
• Hurtowni „Widan” z Przemyśla;
• Zakładowi Meblowemu „Wenus”
• Zakładowi Stolarskiemu „Karimeg” w Szklarach;
• p. Zdzisławowi Socha – Żwirownia w Siedliskach;
Dziękujemy również wszystkim, którzy pomagali nam
w logistycznym przygotowaniu rekolekcji:
• Dyrekcji Zespołu Szkół w Dynowie;
• Szkolnemu kołu „Caritas”;
• Ruchowi Apostolstwa Młodzieży (RAM);
• p. katechetce, Barbarze Hnatko;
• p. Annie Ostafińskiej.

„Kochaj tak, jak się całuje chleb - na klęcząco i w milczeniu,
Bądź takim, jakim bywa Bóg – zawsze cały i jakby trochę w cieniu.
Dawaj tak, że nic nie zostanie ci – a będziesz bogaty po brzegi…”

„Kościół naszym domem” - to pod takim hasłem odbyły
sie w dniach 19-21 października rekolekcje ewangelizacyjne w Dynowie, które zechcieli Państwo wspomóc. To dzięki Państwa ofiarności po raz kolejny uświadomiliśmy sobie że: "Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca
ogarnia stworzony świat." (JP II)
Z całego serca dziękujemy za zrozumienie i okazaną
pomoc materialną:
• Urzędowi Miasta w Dynowie;
• Gminnej Spółdzielni „SCh” w Dynowie;
• Bankowi Spółdzielczemu w Dynowie;
• Hurtowni „BEWA”;
• Hurtowni „U Wojtka”;
• Annie i Michałowi Ostafińskim;
• Masarni „Kabanos”
• Zakładowi Mięsnemu „Herman”;
• Masarni z Siedleczki;
• Rozlewni Wód „Alfred” z Chmielnika;
• Stoisku warzywnemu z Kańczugi;
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JUBILEUSZ 100-LECIA
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są 4 ołtarze tradycyjne i 1 soborowy. W ołtarzu głównym relikwie św. Fortunata, Benigny, bpa Mikołaja i relikwie św.Piotra Apostoła, które były w starym kościele. W środkowej części
ołtarza jest obraz Najświętszej Marii Panny – patronki Futomy, w sukience ze srebrnej i złoconej blachy z wot i ofiar za
szczególne łaski, a także cudowny obraz św. Walentego – patrona parafii, ozdobiony licznymi wotami.
Relikwie św.Walentego umieszczone są w malutkim, posrebrzanym relikwiarzu. W górnej części jest obraz św.Wojciecha – biskupa i męczennika, pierwszego patrona Polski,
ufundowany przez budowniczego kościoła Ks.Wojciecha Stachyraka. W ołtarzu umieszczono 4 figury: św.Sylwestra papieża, św.Stanislawa – biskupa krakowskiego, bł.Jakuba Strzemię – arcybiskupa lwowskiego i św.Grzegorza papieża. Boczne ołtarze przeniesiono ze starego kościoła (zmieniono je dopiero w okresie międzywojennym).
W lewej nawie jest ołtarz z obrazem św. Leonarda – wcześniejszego patron parafii.
W tym ołtarzu są jeszcze dwa obrazy – zasuwy: św.Antoniego z Padwy i Matki Boskiej Różańcowej. W górnej części umieszczono płótno ze św.Józefem. Po bokach stoją figury św.Jacka i św.Salomei. Po prawej stronie głównego ołtarza
jest ołtarz św. Michała. Główny obraz przedstawia św.Michała zwalczającego diabła. Na jednej zasuwie jest obraz św.Rodziny, na drugiej Serce Jezusa. Na górze w owalu św.Teresa
z Lisieux. Po bokach figury św.Franciszka z Asyżu i bł.Andrzeja Boboli.
W kaplicy znajduje się ołtarz Najświętszej Marii Panny
z obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany
na desce. Obraz ten poświęcił papież Pius X.
Na zasuwie jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po
bokach św.Kazimierz i św.Kinga. Z kaplicy jest wejście na ambonę rzeźbioną figurami świętych i Pana Jezusa, jako Dobrego Pasterza. Na drzwiach umieszczono dwie tablice z przykazaniami. W środku nawy oddzielającej prezbiterium, na belce
poprzecznej Boża Męka – Chrystus na krzyżu z Matką Bożą
i św.Janem; rzeźba w drewnie.
W kościele znajduje się także duża rzeźba wybitnego artysty rzeźbiarza i rodaka Lutomskiego Antoniego Rząsy – „Maria i Maria Magdalena pod krzyżem”.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Od lewej ks. proboszcz Jan Czaja, ks. bp Jan Niemiec, ks. Marian Homa.

BUDOWY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W FUTOMIE
Od dłuższego czasu Parafia Futoma przygotowywała się
do uroczystości setnej rocznicy budowy kościoła. Prowadzony przez wiele lat remont i modernizacja świątyni wymagał
wielkiego wysiłku i nie małych kosztów. Pierwszy remont
w latach 70-tych minionego wieku miał charakter ratunkowy: wykonano prace przy zabezpieczeniu i wzmocnieniu fundamentów i sklepienia, zainstalowano centralne ogrzewanie,
pokryto dach blachą, odmalowano kościół oraz umeblowano
w nowe ławki, konfesjonały. Drugi remont polegał na wykonaniu drenażu wokół kościoła, ocieplono strop, położono kostkę brukową, wymieniono okna i więźbę dachową, którą pokryto blachą miedzianą.
Jubileusz 100-lecia futomskiego kościoła obchodzono
7.10.2012 r. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. Bp. Jan Niemiec. Byli też kapłani z dekanatu błażowskiego, księża rodacy oraz księża, którzy posługiwali w Parafii Futoma. W jubileuszowej Mszy Świętej wzięli udział przedstawiciele parlamentu, radni Powiatu Rzeszowskiego, władze Gminy Błażowa, parafianie z Futomy i Piątkowej i ich rodziny oraz liczni sponsorzy i zaproszeni goście. Mszę Świętą uświetniła orkiestra dęta z Błażowej, chór „Walentinus”, schola parafialna oraz kapela ludowa z Futomy.
Pierwszego kwietnia 1910 r. rozpoczęto budowę nowego
kościoła. Projekt sporządził inż.architekt Stefan Majewski
z Przemyśla. Kościół jest budowlą obszerną, orientalną, trzynawową w stylu neogotyckim. Zbudowany z czerwonej cegły
na planie krzyża, o wymiarach zewnętrznych 42,25 m x 23,60
m. wieża ma wysokość 50,10 m. Na murze zewnętrznym są 4
wnęki z figurkami Ewangelistów. Nad głównym wejściem napis: D.O.M. – Deo Optimo Maximo (Bogu Najlepszemu, Największemu). Pierwotnie dach był pokryty specjalną czarną dachówką, częściowo zaś miedziany (wieża i wieżyczka). Na wieży umieszczono 3 dzwony. W 1920 r. poświęcono je: „Leonard”
(530 kg), „Walenty” (320kg) z napisem „Josephus Piłsudski
praesident Poloniae A.D. 1920” i „Maria”, ulany z przedmiotów
metalowych zebranych od ludzi. W 1941 r. Niemcy zarekwirowali z kościoła w Futomie dwa dzwony – „Leonarda” i „Marię”. Udało się ocalić tylko „Walentego”. W 1973 r. dokupiono
drugi „Maksymilian”, a później trzeci „Maryja”. W świątyni

Zygmunt Kustra - burmistrz Błażowej, Małgorzata Drewniak - sołtys Futomy, Stanisław Kruczek - radny Powiatu Rzeszowskiego, Aleksander Stochmal - radny Powiatu Rzeszowskiego

Nr 11/206

DYNOWINKA

Siła przyzwyczajenia
T. Bernharda
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- polska prapremiera w Teatrze Ateneum

Magdalena Miklasz- reżyseria
Ewa Wożniak- scenografia

SIŁA PRZYZWYCZAJENIA Thomasa Bernharda w Teatrze Ateneum. Wielka sztuka o poszukiwaniu wielkości, po raz pierwszy w Polsce.

Gdzie przebiega dla artysty granica wyrzeczeń i walki z własną naturą? Czy bezwzględne dążenie do perfekcji,
ma jeszcze coś wspólnego ze sztuką? Kiedy sztuka jest jeszcze sztuką? Kiedy twórczy trening zamienia się w rutynę?

Podobno rutyna pomaga człowiekowi zapanować nad
czymś, co czasem określa się bałaganem życia. Jednak ta
sama rutyna potrafi zabić prawdziwą sztukę – bo w sztuce
liczy się mistrzostwo jak najdalsze od rutyny. Do mistrzostwa prowadzi jednak ciężka praca, choćby w postaci codziennych morderczych ćwiczeń.[...] Wiedzą o tym najlepiej choćby muzycy, trenujący nie mniej niż sportowi wyczynowcy. Bohaterowie „Siły przyzwyczajenia” to cyrkowcy,
a w cyrku, jak wiadomo, amatorzy i nieudacznicy nie mają
racji bytu. Ich zawodowa harówka to jednak nic w porównaniu z tym, co gotuje im codziennie po pracy ich własny
dyrektor, treser koni i miłośnik muzyki. Żongler, Pogromca
i Błazen pod okiem tyrana wiolonczelisty ćwiczą do znudze-

W programie teatralnym ukazała się informacja następującej treści:
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MADZI I EWIE SERDECZNIE GRATULUJEM
ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
Ewa Hadam

na samym szczycie?
Wystawienie "Siły przyzwyczajenia" Thomasa Bernharda zaproponował Magdalenie Miklasz dyrektor Teatru Ateneum - Andrzej Domalik. - Tekst ujął mnie od razu, już przy
pierwszym czytaniu - mówi reżyserka - Przede wszystkim
poruszył mnie temat wiodący u Bernharda: artysta totalny, który zrobi wszystko, aby osiągnąć pełnię, mistrzostwo.
Spodobało mi się zaskakujące zderzenie cyrku z muzyką klasyczną. Niezwykła jest muzyczność tego tekstu. Mam ciągoty do formy i zawsze chciałam stworzyć spektakl, w którym
jednym z języków byłby język muzyczny - dodaje reżyserka,
która sama też ma wykształcenie muzyczne.
Zespół aktorski, którym kieruje Magdalena Miklasz, jest
grupą bardzo zróżnicowaną. Bo są w nim: Krzysztof Gosztyła, Przemysław Bluszcz, Dariusz Wnuk, aktorzy dobrze
znanych publiczności Ateneum, ale na scenie pojawią się
dwie nowe twarze. Mateusz Banasiuk, od tego roku w zespole teatru przy ul. Jaracza, został odebrał niespełna dwa
tygodnie temu Feliksa Warszawskiego - nagrodę za debiut
w "Zaklętych rewirach"(Teatr Konsekwentny/Teatr Studio). Magdalena Koleśnik to jeszcze studentka krakowskiej
PWST./Gazeta.pl/
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nia i do zwariowania przecudny i słynny kwintet Schuberta Pstrąg. Starając się nie zauważać ani śmieszności własnych zachowań, ani grozy sytuacji. Czy mistrzostwo warte jest wielkich wyrzeczeń? Czy tyrania pracy nie prowadząca do upragnionych wyników ma sens? A może sztuka
to ciągłe szukanie doskonałości – nigdy nieosiągalnej? „Siła
przyzwyczajenia” to wielka sztuka o poszukiwaniu wielkości. A któż z nas nie chciałby choć przez chwilę znaleźć się

Serwis teatralny - Tear dla Was

potraktowani przez Spółdzielczą Grupę Zakupową „Samopomoc” sp. z o.o.
w Przeworsku na czele z jej Prezesem,
Panem mgr inż. Janem Nosalem. Grupa ta po raz kolejny zasponsorowała
nam wyjazd do Polanicy Zdroju, tym
razem na XIII Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych. „Tęcza Polska”, bo tak nazywa się ten przegląd, uznawany za jedną z największych i najważniejszych
imprez folklorystycznych w Polsce.
Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności i jest autentycznym świętem folkloru zespołów
z całego świata. Ze szczerą dumą podkreślamy , że Kapela Dynowianie jako
jedyna z woj. podkarpackiego promo-

wała tam nasz region.
Nie możemy nie wspomnieć o niewątpliwym zaszczycie uczestniczenia
w obchodach 25- leciu Parafii, które
miały miejsce w Tyniowicach.
„...Mieć jak rzeka swoje źródło...”
– takimi słowami przywitał nas GOK
Nowa Dęba, gdzie 10 czerwca 2012 r.
odbyły się XII Prezentacje Zespołów
Folklorystycznych.
Kolejny, warty podkreślenia, wyjazd to WYKOPKI 2012 w Głogowie
Małoplskim.
Od pewnego czasu przymierzaliśmy
się do nagrania i wydania płyty, zbioru
naszej pracy. I oto marzenia nasze ziściły się dzięki przemiłym sponsorom,
którzy nie zawahali się, aby dopomóc

Podsumowanie roku pracy twórczej
w Kapeli „Dynowianie”
Jesienny czas sprzyja refleksji i jest
dobrym mementem na podsumowanie
pracy całego roku, a że w kapeli Dynowienie dużo dobrego się dzieje, więc
z przyjemnością chcemy podzielić się
z Czytelnikami Dynowinki naszymi
skromnymi sukcesami.
W sezonie tym staraliśmy się
uświetnić w możliwie piękny sposób
imprezy lokalne, jak i poza granicami Dynowa.
Braliśmy udział w Dniach Pogórza Dynowskiego, a dzięki wyjątkowej przychylności naszego Burmistrza
Miasta Dynowa, Pana mgr Zygmunta
Frańczaka, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w corocznym święcie chleba.
Z wielkim uznaniem zostaliśmy
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nam w kultywowaniu „ludowizny” naszego regionu.
Z wyrazami podziękowania poniżej,
mamy przyjemność zaprezentować listę naszych darczyńców, a to:
1. Urząd Miasta Dynów
2. M O K Dynów
3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Dynowie
4. Bank Spółdzielczy Dynów
5. Spółdzielcza Grupa Zakupowa
„Samopomoc” Przeworsk
6. Spółdzielnia Inwalidów w Dynowie
7. Państwo Zofia i Zdzisław Bielec
8. Państwo Ewa i Zbigniew Kośmider
Wkraczamy w kolejny sezon pełni
zapału z nowymi planami i nadziejami
na jeszcze większe wykorzystanie potencjału naszego Zespołu.
Z poważaniem
Kapela „Dynowanie”

DYNOWINKA

37

Rektorat ciągle pracuje głową,
Więc chce pokazać t(fu!)wórczość
ludową.
Ja tu nie głoszę żadnych herezji,
Już się ukazał tomik poezji.

Gdzie był posiłek i dobra kawa,
I były nawet rzęsiste brawa.

Każde spotkanie jest bardzo fajne,
Konsoliduje nasza ferajnę.
Nikt tu nie truje, nikt tu nie mami,
Wszyscy jesteśmy profesorami.

Krystyna Wasylowska

W imieniu studentów Uniwersytetu zapraszam do przyłączenia się
do nas wszystkich chętnych, którzy
w niebanalny sposób chcą spędzać
środowe przedpołudnia.

PS Ponieważ uczelnia
ma sukcesy spore,
Vivat akademia, vivavnt Professores!

Zgodzi się ze mną ekipa cała,
Że za to wszystko cześć Im i chwała!
Jeśli tak dalej - co daj nam BożeTo ja kolejny wierszyk ułożę.
		
Fryderyk Radoń

Wszystko to prawda, jak nie wie ktoś,
I to nas łączy, to jest to „coś”.
To te dwie Siostry, dwie jako żywo!
One stanowią takie „Spoiwo”.

Zamiast na Saksy lub do Holandii
Była wyprawa do „Aleksandrii”,

Czasem to nawet przymykam oko….
„Naczialstwo” mierzy bardzo wysoko.
Mimo kłopotów, które są stale,
Udał się występ nasz w Boguchwale.

Mówiąc półgębkiem-tak między namiByliśmy w zamku nawet „hrabiami”.
Jak się nie cieszyć, czyż nie mam racji?
Z takiej wyraźnej nobilitacji.

Program ciekawy, nikt nie marudzi,
Dotyczy bardzo ciekawych ludzi.
By na wykładach nie brała drzemka
To do kapliczki była pielgrzymka.

Tu brać studencka chętnie się zbiera,
Bo zawsze miła jest atmosfera.
Nikt nie jest większy, nikt nie jest
mniejszy,
Tu każdy student jest najważniejszy.

A jak się trafi jakaś przeszkoda,
Każdemu zwisa i nos i broda.
I każdy wtedy kiepsko się czuje,
Każdemu wtedy „coś” tam brakuje.

Choć towarzystwo nie jest już młode,
Zbiera się karnie w każdziutką środę.

Gaudeamus na Uniwersytecie
Złotego Wieku w Dynowie
10 października odbyło się spotkanie członków Uniwersytetu Złotego
Wieku, które zainaugurowało nowy
rok akademicki. Miało ono miejsce
w gościnnych murach Biblioteki Miejskiej, gdzie dzięki uprzejmości pracujących tam pań możemy się zbierać.
Wypoczęci i pełni zapału studenci, nie mogący się doczekać końca
wakacji, z radością powrócili do cotygodniowych zajęć. Przeanalizowano dokonania ubiegłego roku i zaplanowano harmonogram prac (bardzo ambitny) na najbliższe dwa semestry. Oprócz realizowanych do tej
pory bloków tematycznych zostanie
wprowadzony cykl zajęć rękodzieła
artystycznego.
Zgodnie z tradycją Wszechnicy
pan Fryderyk Radoń zaprezentował
własny utwór (niżej zamieszczony),
będący podziękowaniem dla pań Krystyny Dżuła i Józefy Ślemp za ogromną prace włożoną w kierowanie Uniwersytetem, a jednocześnie wspaniałą kroniką naszej działalności.
Spoiwo
Nie muszę mówić, wiecie to sami,
„Coś” zaistniało już miedzy nami.
Dziwne zjawisko, które się stało
Nazwać przyjaźnią to trochę mało.
Nikt nie narzeka i nikt nie zrzędzi,
Ja tu wyczuwam silniejsze więzi.
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Prezes klubu
HDK PCK Nadzieja w Harcie
- Jacek Stochmal

Sympatyczne spotkanie przy ognisku i pieczonej kiełbasce nad Wiarem, zwieńczyło pielgrzymkę do Pani Kalwaryjskiej. Koncert kapeli „Czy
się wali czy się pali”, działającej przy KM PSP
w Przemyślu przyczynił się do tego, że miejsce do tańczenia było cały czas „okupowane”
przez wirujące pary krwiodawców. Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom za udział w pielgrzymce, za to, że
są razem z klubem HDK PCK NADZIEJA w Harcie oraz że nas wspierają i pomagają w akcjach zbiórki krwi.

ły w serca, na pewno niejednego pątnika, wzbudzając refleksje nad własnym życiem i postępowaniem w życiu codziennym.

Pielgrzymka z HDK
Tradycyjnie w pierwszą sobotę września honorowi
dawcy krwi gromadzą się w sanktuarium Matki Bożej
Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Okazją była
XIII Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
Już od trzech lat członkowie klubu HDK PCK
„Nadzieja” przy OSP Harta biorą udział w tej
Pielgrzymce. Dzięki przychylności Pana Wójta, Adama Chrobaka, nie tylko strażacy, ale
ich rodziny oraz sympatycy mogli skorzystać z nieodpłatnie udostępnionego autobusu z Urzędu Gminy Dynów.
Kolor czerwony, to kolor krwi, znak
miłości dla honorowego dawcy krwi. To
największa rewolucja, która dokonuje się
w życiu człowieka, rewolucja polegająca na
zachowaniu, wprowadzeniu w życie przykazania miłości Boga i bliźniego. Głębokim
przeżyciem duchowym była dla nas Droga
Krzyżowa przeprowadzona po Mszy św. Rozważania poszczególnych stacji mocno zapada-
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Poznajcie historię Pani

Heleny Ostafińskiej,

Ja swoimi laty bardzo się przejmuję
Jak na swoje lata – to dobrze się czuję.
Helena Ostafińska
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oprac.red. Z/N

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją,
Niech młodzi ze starców nigdy się nie śmieją,
Bo i oni też wkrótce się postarzeją (…)

Lepiej się zgodzić ze strzykaniem kości
i nie opowiadać o swojej starości.
A tego wszystkiego aż w głowie się kręci,
Już do niczego teraz nie mam chęci.
Zaciskając pięści z tym losem się godzić
I swoimi chorobami nikogo nie nudzić.
(…)
Za czasów młodości - piszę bez przesady –
Łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
Aby bez zmęczenia przetańczyć noc całą.
A teraz na starość czasy się zmieniły
Spacerkiem do bloku,
Z powrotem bez siły.

Każdy się pyta, jak się czuję
To grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję.
To że mam reumatyzm, to jeszcze nie wszystko.
Astma, serce, jaskra, cały woreczek kamieni, kręgosłup
I mówię z zadyszką, puls słaby, krew moja w cholesterol
bogata,
Lecz dobrze się czuję jak na moje lata.

Pani Helena w swoim pokoju w roku 2000

pensjonariuszki Domu Pogodnej Starości…

Urodziła się 05 lipca 1913 roku w Dąbrówce Starzeńskiej. Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Jej najstarszy brat
w wieku 18 lat walczył w czasie I wojny światowej, z której
nie było mu dane powrócić. Czas wojny to okres, gdy przymierało się głodem – bywało, że mała Helenka nie miała co
jeść i pić... Do szkoły nie chodziła, ponieważ w zimie nie miała butów, by do niej chodzić, w lecie zaś trzeba było pomagać
w gospodarstwie. Pamięta, że pierwsze buty ubrała w wieku 9 lat, a jej codzienny ubiór to podarte i pocerowane ubrania. W wieku 13 lat Pani Helena została oddana na służbę.
Po dwóch latach wróciła jednak do domu, by zaopiekować się
chorą matką. Po jej śmierci, piętnastoletnia wówczas Helena
została przygarnięta przez wujka. Przez dwa lata mieszkała z nim i jego chorą żoną w Jaćmierzu; tam pracowała w gospodarstwie, zajmowała się domem. Następnie znalazła się
w Sanoku. To tu, jak wspomina, kupiła sobie pierwszy w życiu płaszcz... I w tym mieście pracowała u innych – gotowała, prała, sprzątała i zajmowała się ogrodem.
Kolejnym etapem jej życia był Lwów. Przebywała tam do
1940 roku. W czasie wojny pomagała Orlętom Lwowskim –
wraz z koleżanką nosiła wodę do okopów.
Wróciła do Polski. Po śmierci siostry – zaopiekowała się
jej najmłodszym synem. W 1943 roku wyszła za mąż i wraz
z mężem prowadziła gospodarstwo . Cztery lata spędziła też
za granicą - przebywała w Ameryce. Tam z podejrzeniem choroby nowotworowej trafiła do szpitala. Na szczęście, alarm
okazał się fałszywy. Wróciła do kraju.
Z mężem przeżyła 28 lat. W maju 1971 roku została wdową. Po śmierci męża mieszkała wraz z wychowankiem i jego
żoną. Ale nadszedł czas, że młodzi się wyprowadzili, a ona została sama… Zlikwidowała gospodarkę, w 1992 roku trafiła
do Domu Pogodnej Starości…
Na przekór zmiennym kolejom życia, pani Helena pozostaje wciąż optymistycznie nastawiona do świata. W DPS zajmuje osobny pokój, który urządziła po swojej myśli. Obdarzona zdolnościami manualnymi, wolne chwile spędza na szyciu.
Znane są jej sukienki, które szyje dla swoich modelek – lalek. Znana też w całym ośrodku jest Jej miłość do roślin. Jej
pokój tonie w zieleni, a balkon w sezonie wyróżnia przepięknymi kwiatami. W doniczkach można też dostrzec pomidory,
a nawet ziemniaki. Ale namiętnością Pani Heleny są również wiersze. Wrażliwa na słowo poetyckie układa wierszyki
na różne okazje. Tradycją ośrodka stało się już, że to ona wita
pojawiających się tu gości (biskupów, księży, prymicjantów)
w imieniu wszystkich pensjonariuszy, ona układa okolicznościowe wiersze z okazji urodzin, imienin pracowników DPS.
„Moja samotność też przeminie, Boże” – pisze w jednym ze
swoich utworów, a w innym stawia pytanie: „Czy ty możesz
odwiedzić kogoś samotnego i potrzebującego? Może mu tym
sprawisz wielką radość?”

Pani Heleno, Redakcja „Dynowinki” życzy Pani jeszcze
wielu lat w zdrowiu i radości! Niech przykład Pani jakże trudnego, ale również z pogodą ducha i wielka pokorą
przyjmowanego daru życia będzie dla innych motywacją
do optymistycznego patrzenia w przyszłość i dobrego wykorzystania danego im czasu…
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Rok z Comeniusem
w Zespole Szkół Nr 3
w Łubnie
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Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu, który chronologicznie prezentuje najważniejsze przedsięwzięcia.

Zgodnie z przedwakacyjną zapowiedzią przedstawiamy relację z pierwszego roku pracy nad Partnerskim
Projektem Szkół „Folklor jest zawsze modny” finansowanym przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji. Naszym partnerem jest słowacka szkoła z miejscowości Bukovce.

Rysunki wykonane przez uczniów ukazujące krajobraz Łubna w czterech porach roku, a będące ilustracjami do wkrótce wydanego kalendarza.

Prace uczniów słowackich

Kartki bożonarodzeniowe z życzeniami w językach: polskim, słowackim, angielskim i niemieckim, którymi
wymieniliśmy się ze szkołą partnerską.
Prace naszych uczniów

Nr 11/206

DYNOWINKA

Dzień Projektu (22.05.2012)

41

Występy Zespołu Tańca Ludowego „Łubienka” podczas różnego typu imprez.

Kurs języka słowackiego dla uczniów przygotowujących się do przyjęcia kolegów z wymiany. Prowadzącym zajęcia była pani Karolina Korfanty - lektor języka słowackiego.

Kurs tańców ludowych, na który uczęszczali członkowie założonego, w ramach projektu, zespołu „Łubienka”.

Szkolny Przegląd Artystyczno-Kabaretowy
w Dynowie (03.06.2012)

Piknik Rodzinny w Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej (17.06.2012)
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Wojewódzka konferencja dotycząca zasad aplikacji do projektu Comenius w Czudcu (16.10.2012)

Piknik Rodzinny w Ulanicy ( 09.09.2012)
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Piknik z okazji Dnia Matki i Dziecka w Zespole
Szkół Nr 3 w Łubnie (17.06.2012)

Dni Pogórza Dynowskiego (15.07.2012)

10- dniowa wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej
Powitanie gości i zajęcia integrujące młodzież
(15.05.2012)

Wspólne wykonywanie dekoracji na
Dzień Projektu, nauka piosenek ludowych, zorganizowanie ogniska (16.05.2012 r.)
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2-dniowa wycieczka na trasie Krasiczyn-Bolestraszyce-Przemyśl-Sanok-Solina (zwiedzanie zamku w Krasiczynie, Arboretum i fortu w Bolestraszycach, przemyskiej Starówki, skansenu w Sanoku i zapory solińskiej; tor saneczkowy w Przemyślu)
-(19-20.05.2012 r.)

DYNOWINKA

Wyjazd do Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej,
współorganizowanie i udział w zawodach sportowych. (17.05.2012 r.)

Przygotowanie potraw regionalnych wspólnie
z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich (21.05.2012)
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Pożegnanie gości (23.05.2012)
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Dzień Projektu- występy artystyczne uczniów obu szkół oraz degustacja potraw regionalnych (22.05.2012)

Diana Wasylowska-Kilon
Monika Zielińska
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gu komputerowego. Warsztaty, szkolenia, ćwiczenia praktyczne odbywały się
w MBP, w pracowniach ŚDS i Zespołu Szkół nr 1. Prowadzili je trenerzy:
Agnieszka Krzemień, Mariusz Guzek,
Bożena Krupa, Katarzyna Mol, Bożena Tadla i Grzegorz Iwański.
Wszystkie uczestniczki zajęć (w terminologii projektowej - beneficjentki)
pilnie uczestnicząc w każdych zajęciach otrzymały odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty, a dwie wystawy
prac; jedna podczas dożynek, druga w sali
narad Urzędu Miasta pokazały, jak dużo
wiedzy i praktycznych
umiejętności zdobyły.
W uroczystej „gali”
rozdania certyfikatów
wzięli liczny udział zaproszeni goście: doradcy z Regionalnego
Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie, Burmistrz Miasta, przed-

„Nasza pasja - naszą pracą”
- zrealizowany projekt
Projekt finansowany ze środków
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.3.
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji został zrealizowany i oficjalnie zakończony.
Wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
złożyły: Towarzystwo Gimnastyczne
„ Sokół” w Dynowie (Lider) i Miejska
Biblioteka Publiczna (Partner), które
zawarły odpowiednią umowę partnerską. Grupa Sterująca (po dwie przedstawicielki Lidera i Partnera) po negocjacjach poprzedzających podpisanie w dniu 7.05.2012 r. umowy z WUP
w Rzeszowie przystąpiła do realizacji
planu rekrutacji. Projekt adresowany był do Pań w wieku od 20-50 lat
pozostających bez pracy, wychowujących dzieci, zamieszkujących na terenie Dynowa i gminy wiejskiej Dynów.
Zaplanowano dla nich bezpłatne szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, rękodzieła artystycznego, informatyki, fotografii i marketin-
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• Kierownikowi ŚDS w Dynowie, Annie Wandas,
• Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1,
• Burmistrzowi Miasta,
• Zarządowi Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ’’,
• Redakcji „Dynowinki”,
Wszystkim trenerom i uczestniczkom za owocną współpracę.
CHCIEĆ to MÓC- ta myśl najlepiej oddaje sposób
i efekty działania.
Krystyna Dżuła
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stawicielka Wójta gminy Dynów, kierownicy jednostek
współpracujących z realizatorkami projektu, trenerzy, członkowie Zarządu T.G.”Sokół’’.
Grupa Sterująca (Elwira Kałamucka, Grażyna Paździorny, Barbara Porzuczek- księgowa projektu i Krystyna Dżuła – kierownik) składa serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy pomagali w realizacji projektu, a to:
• Dyr. WUP w Rzeszowie i Opiekunce projektu, Sylwii
Szelidze,
• Doradcom ze Stowarzyszenia Altum w Rzeszowie,

Zdjęcie udostępnione przez p. Małgorzatę Oczoś, Rzecznika Prasowego Wojewody

Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom
i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Łucję
Bachurską.

ście Państwo chęci pracy z drugim człowiekiem.
Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły chciałam
także podziękować za wieloletni trud włożony w wychowanie
młodego pokolenia i rozwój Zespołu Szkół Zawodowych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”

Medale i nagrody
w Oświacie rozdane
„ W nauczaniu ma znaczenie
nie treść lecz metoda,
nie wkładanie wiedzy łopatą do głowy,
lecz rozwijanie zdolności ucznia”
Ashley Montag
12 października 2012 r., młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym, powitała
swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części oficjalnej z pocztem sztandarowym, przedstawiony został program artystyczny, obrazujący na wesoło życie szkoły.
Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu
powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego
Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.
Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów
oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca
z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud.
Do życzeń dołączam wyrazy uznania dla Państwa codziennego trudu, wszystkich podejmowanych działań służących rozwojowi Szkoły oraz uczącej się w jej murach młodzieży. Gratuluję wytrwałości i życzę aby nigdy nie utracili-
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uki w atrakcyjnych zawodach i profilach kształcenia ogólnozawodowego.
Dzięki jego inicjatywie mała przyzakładowa zasadnicza
szkoła zawodowa została przekształcona w 1990r. w Zespół
Szkół Zawodowych, obecnie kształcący młodzież: w technikum i zasadniczej szkole zawodowej, który mieści się w bardzo nowoczesnym kompleksie dydaktycznym.
Po przejściu, w 2007r. na emeryturę, nadal utrzymuje aktywny kontakt ze szkołą, a także uczestniczy w pracach instytucji lokalnych, jako Radny Rady Miasta Dynowa - trzecią kadencję, członek zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, oraz także działacz Towarzystwa Sportowego „DYNOVIA” Dynów.
Za swoje dokonania na rzecz oświaty był wielokrotnie
odznaczany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005r.),
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2009r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006r.), a także został uhonorowany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (1997r., 2005r.), Kuratora Oświaty (1989r., 2003r.),
Starosty Rzeszowskiego (1999r., 2001r., 2005r., 2007r.).
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Natomiast w dniu 15 października 2012r. w eleganckich
wnętrzach rzeszowskiego Hotelu Hilton Garden, podkarpaccy nauczyciele zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień ściągnęło do
Rzeszowa nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa.
Dla naszej społeczności szkolnej była to bardzo szczególna uroczystość, ponieważ najwyższe odznaczenie i co godne podkreślenia tylko jedno takie w tym roku w województwie - ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymał były Dyrektor szkoły Stanisław Tymowicz. Odznaczenia dokonała Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz
– Śmigielska.
Pan Dyrektor Stanisław Tymowicz całe swoje życie zawodowe związał z naszą szkołą. W ciągu 40 - letniej pracy
na rzecz oświaty, w tym 19 - letniej na stanowisku dyrektora szkoły, położył ogromne zasługi w stworzeniu w Dynowie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego, dającego młodzieży z terenu Pogórza Przemysko - Dynowskiego możliwość na-

Szczególne wyróżnienia – Medale Komisji Edukacji za szczególne zasługi na rzecz oświaty i wychowania w dniu
16. października 2012r. otrzymali: Pan Władysław Galej, Pani Maria Szmul, Pani Barbara Gierlach, Pani Halina Mędzelowska – Słota, a także na wniosek szkoły, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Pan Adam Pilch.

W tym roku szkolnym Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego otrzymała: Pani Beata Irzyk, a nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Pan Wojciech Hamerla, Pani Magdalena Wolańska, Pani Elżbieta Kiszka, Pan Piotr
Marcinek, Pani Bogusława Pinkowicz, Pani Anna Mol, Pan Ryszard Dymczak, Pani Halina Ryba, Pani Anna
Fara, Pani Honorata Mikoś.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy !!!
DyrekcjaZSzZ w Dynowie
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Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

na terenie miasta Dynów poprzez formy aktywnej integracji do 31.12.2012r.
W ramach projektu Beneficjenci
Ostateczni uczestniczyli dotychczas w:
-„Treningu kompetencji umiejętności społecznych” – w terminie od
29.05.2012r. do 06.06.2012r., w ilości:
50 godzin, który objął swoim zakresem:
budowanie grupy, dochodzenie do postawy aktywnej, komunikacja interpersonalna, trening asertywności, poprawa wizerunku i autoprezentacji,
radzenie sobie w trudnej sytuacji, nauczenie pozytywnego myślenia, techniki poszukiwania pracy, pisanie CV
oraz listu motywacyjnego;
-„Wsparciu psychologicznym”
– w terminie od 18.06.2012r. do
28.06.2012r. /grupowym w ilości 20
godzin oraz indywidualnym w ilości 2
godzin/, które pomogło beneficjentom
w przezwyciężeniu problemów życiowych, takich jak min.: nieradzenie sobie ze stresem, bariery w kontaktach
interpersonalnych, niska samoocena;
-Kursie zawodowym: „Kucharz
małej gastronomii” – w terminie od
05.09.2012r. do 27.09.2012r. w ilości
130 godzin.
W listopadzie 2012r. odbędzie się dodatkowe szkolenia
pt. „Kurs florystyki i bukieciar-

stwa” w ilości 60 godzin.
Wszystkie zajęcia w projekcie realizowane są przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, a ich realizacja powierzona jest wykwalifikowanym specjalistom posiadającym wieloletnie doświadczenie. Firmy szkoleniowe zostały wybrane w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie Instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie na
zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
W ramach projektu zawarto także
12 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, które objęły BO
projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.
Po ukończeniu swojego udziału w projekcie, jego uczestnicy mają
w planach aktywne poszukiwanie zatrudnienia w wyuczonych zawodach.
Koordynator Projektu
Henryka Papiernik

„Czas na aktywność w mieście Dynów”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w 2012
roku po raz czwarty realizuje projekt
„Czas na aktywność w mieście Dynów”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest odpowiedzią na prowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozę wśród niepracujących
klientów tutejszego MOPS, która pozwoliła ustalić grupę docelową projektu, a następnie zaplanować kompleksowe wsparcie dla tych osób, ustalić
cele i działania. Pomoc w projekcie ma
charakter kompleksowy, a uczestnicy
projektu kształcąc się w jednym z wybranych przez siebie zawodów zdobędą podstawowe wiadomości bardzo
użyteczne na rynku pracy, jak również
zwiększą swoje szanse na uzyskanie
zatrudnienia.
Celem głównym projektu jest:
wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 12 osób (10 kobiet i 2 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nr 11/206

DYNOWINKA

w Dynowie).
Cele zadania:
1. Przeprowadzenie robót budowlanych na strychu MOK z przeznaczeniem na pracownie edukacji kulturalnej (sal: plastycznej, wystawienniczej, multimedialnej);
2. Rozwój działalności edukacyjnej
w MOK poprzez wyposażenie pracowni w niezbędny do zajęć sprzęt,
urządzenia itd.,
3. Poprawa komfortu zajęć poprzez
docieplenie budynku (ocieplenie
strychu, zainstalowanie nowego
pieca gazowego w związku z powstaniem nowych pomieszczeń),
4. Poprawa jakości zarządzania instytucją, która chce rozszerzyć swą
działalność o zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży z Gminy Wiejskiej Dynów, dojeżdżających do dynowskich szkół podstawowych, gimnazjum i liceum,
Rozwój zajęć wpływających na
5.

6.

7.

•

•

•
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wzmocnienie wyobraźni twórczej,
„aktywnej” wśród różnych grup odbiorców: szeroka oferta zajęć pracowni plastycznej,
Rozwój kompetencji w ramach edukacji medialnej poprzez utworzenie
pracowni multimedialnej, której
najważniejszym priorytetem będzie
łączenie tradycji z nowoczesnością:
realizacja projektów interdyscyplinarnych, dokumentowanie wydarzeń, miejsc i ludzi na terenie Pogórza Dynowskiego,
Poszerzenie oferty MOK o innowacyjne formy zajęć z różnymi grupami odbiorców, organizacja zajęć
z kadrą międzynarodową.
Podstawowe informacje:
remont strychu zakończy się 30
października 2012 r.
całość projektu zakończy się 30 listopada 2012 r.
otwarcie nowych pracowni odbędzie
się w listopadzie br.

Adaptacja strychu MOK w Dynowie
Miejski Ośrodek Kultury w 2012
roku złożył projekt do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”.
Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty podmiotów
prowadzących działalność w obszarze
kultury.
W roku 2012 po raz pierwszy wyodrębniony został priorytet dla domów
kultury pod nazwą „Infrastruktura domów kultury”.
Miejski Ośrodek Kultury na projekt pt. „Adaptacja strychu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Dynowie na pracownie edukacji kulturalnej” otrzymał
dofinansowanie w wysokości 132 000
zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania był również wkład własny, który w tym przypadku wynosi 28 000 zł
(w tym 15 000 zł zabezpieczyła Gmina
Miejska Dynów, a pozostałą część MOK
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08.11.2012r.
KONKURSU RECYTACJI WIERSZY
dla klas 0-III

„LUDZIE - PORTRETY”
bliczności.
Jak co roku, Jury krytycznie oceniło wybór tekstu, jego
interpretację, co świadczyłoby o indywidualnym i osobistym
podejściu dzieci do prezentowanych wierszy. Jury zwróciło szczególną uwagę na przygotowanie tekstu do wygłoszenia na scenie w duchu sentencji Marka Aureliusza: „Bądź
zwięzły! Każde niepotrzebnie wypowiedziane słowo odpływa. Świat jest przeludniony słowami."

ORGANIZATOR – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W DYLĄGOWEJ
Oto kolejna - już trzecia odsłona Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego w Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej,
którego motto brzmiało: „Ludzie – portrety”.
Organizatorzy zaprosili recytatorów i ich nauczycieli do
poszukiwań repertuarowych wokół tematu: „Świat w krzywym zwierciadle – ludzie portrety”.
Uczestnicy zaprezentowali repertuar z zakresu znanej
im literatury dziecięcej. Istotnym było, aby prezentowany
tekst był zabawny, a jednocześnie mówił o aktualnych sprawach, o tym, co boli uczniów, co chcieliby zmienić, poprawić
w otaczającym ich świecie. Zachęcono uczniów do poszukiwań tekstów ciekawych, bliskich sercu dzieci.
Mali recytatorzy prezentowali się tak, aby pozostawić
niedosyt, niż swoim występem ryzykować znudzenie pu-
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Wiktoria Wrotniak z klasy „0”,
Piotr Kopacki z klasy II,
Aleksandra Banaś z klasy III.
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Wszyscy uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani i już sam udział był dla nich wyróżnieniem. Obrady jury były burzliwe, ale wyłoniono zwycięzców w każdej grupie wiekowej. Nagrodzeni pierwszymi miejscami to:
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Występujących oceniali jurorzy w składzie:
• mgr Zuzanna Nosal – przewodnicząca – nauczycielka
j. polskiego,
• mgr Marta Mucha – członek jury – nauczycielka j. polskiego,
wz Janina Cichocka – członek jury - emerytowana nauczycielka SP w Dylągowej - Przyjaciel Szkoły.
•

Po wysłuchaniu interpretacji, Komisja Artystyczna podzieliła się z uczestnikami i ich nauczycielami spostrzeżeniami poczynionymi na gorąco. Uwagi dotyczyły zarówno
doboru utworów jak i sztuki interpretacji.

Każde dziecko dostało pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły, mgr Grzegorza Marszałka. Konkurs
przygotowały panie pracujące w nauczaniu zintegrowanym i oddziale przedszkolnym: mgr
Bożena Pyś, mgr Anna
Potoczna, mgr Marzena
Pabiańska, mgr Anna
Kamińska.

opracowanie
tekstu, zdjęcia Marzena Pabiańska

Korzystając z obecności na łamach Dynowinki, pragnę
podziękować Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Dynowie, Halinie Cygan, za wspaniałą oprawę „techniczną” konkursu i profesjonalną organizację. Dziękuję również
wszystkim nauczycielom, którzy brali udział w przygotowaniu uczniów i ocenie prac konkursowych.
Tekst Małgorzata Kaczorowska
Nadleśnictwo Dynów
Zdjęcia Wojciech Hamerla
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Leśne Dyktando
w Nadleśnictwie Dynów

Duże wyzwanie ortograficzne czekało uczestników konkursu „Leśne Dyktando” który odbył się 18 listopada br. Konkurs organizowany był przez Nadleśnictwo Dynów. W auli
Zespołu Szkół Zawodowych - które przyjęło nas w swoje progi
i zapewniło znakomitą organizację konkursu – spotkało się
aż 93 uczniów wszystkich kategorii wiekowych. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Wszyscy pisali ten sam tekst, który przedstawiał życie mrówek i ich znaczenie dla lasu. Jak się okazało
dyktando było „owocne”. Uczniowie i ich opiekunowie zgodnie twierdzili, że tekst był trudny. Najtrudniejszymi słowami konkursu okazały się: „żądna”, które w większości przypadków pisano przez „rz” oraz „przetrzebiając”, które przybierało różne formy, a częstokroć zamieniało się na ”przetrzewiając” (czyli pozbawiając trzewi, co jest poniekąd prawdą). Rarytasem ortograficznym były nazwy owadów - szkodników lasu: strzygoni choinówki, hurmaka olchowca, torzyśniada kasztanówki czy wreszcie drzewożerka jednożennego.
Mimo trudności językowych dyktando spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem uczniów i nauczycieli. W dobie
skrótowej informacji podawanej uproszczonym językiem
ćwiczenie umiejętności prawnego pisania wydaje się być
nieco archaiczne. Dobrze więc, że młodzież chce uczestniczyć w tego typu konkursach. Jest to także sposób na przemycenie wiedzy przyrodniczej i ciekawostek z leśnego świata uczniom, których niekoniecznie fascynuje przyroda. A zatem, młodzi humaniści, ostrzcie pióra na następną edycję
„Leśnego Dyktanda”!
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Leśne Dyktando
Niedaleko potężnej jodły, na południowym stoku góry Czerteż jest królestwo jej wysokości. Twierdza jej budzi podziw: na
metr wysoka, pod ziemią na dwa metry wydrążona, z igliwia,
gałązek i ziemi. Od południa muskana przez słońce, dzięki wewnętrznym korytarzom wentylowana znakomicie, jest doskonałym miejscem wszechwładnej, mrówczej egzystencji. Oto Czyścicielka Lasu, Rufa z plemienia Formicini- Królowa Leśnych Sanitariuszek.
Królestwo swe zdobywa podstępem i bardzo chytrze. Jako przebiegła, uskrzydlona jeszcze samica, niestrudzenie wyszukiwała
gniazda swej siostrzenicy z nazwy już charakter odkrywającej,
to jest pierwomrówki łagodnej. A odrzuciwszy swój powietrzny
atrybut, żądna zemsty za poniechane możliwości lotu, wdziera
się do gniazda i z furią morduje swą poprzedniczkę. Zwyciężczyni, po drobnych utarczkach z nowymi poddanymi chwyta je za
żuwaczki i porusza czułkami i odnóżami, jakby czyniła zaklęcia,
rzucając na swych służących senne czary. I oto nowi hołdownicy
służalczo wykonują wszelkie rozkazy królowej a ona niepodzielnie rządzi. Sama podlega jednemu zwierzchnikowi: prawu przetrwania gatunku. Rudnica składa jaja, a niestrudzone robotnice
chyżo żerują i znoszą smaczne, wysokobiałkowe kąski do wspólnej spiżarni. Inne piastują dzieci, jeszcze inne bronią królestwa
przed wrogami. Bohaterscy obrońcy mrówczych granic sąsiadów
tego samego gatunku przeganiają, wygrażając im odwłokami,
a na prawdziwych wrogów mają sążnistą oręż: kwas mrówkowy.
W apogeum życia tej mrówczej gromady, latem, robotnice
znoszą do swego królestwa ogromne ilości jedzenia. Muszą nakarmić żarłoczne poczwarki i napełnić spiżarnie. Czy te mikrusy
wiedzą, że swą wytrwałą pracą gwarantują lasom byt? Czyż jest
to możliwe, aby potężne drzewa i wszystko co żyje zależało także
od jednej małej mrówki? Poniekąd tak, albowiem w szczycie swej
żarłoczności kolonia mrówek pożera około pięćdziesiąt tysięcy
larw owadów, przetrzebiając liczebność wielu leśnych szkodników: strzygoni choinówki, hurmaka olchowca, torzyśniada kasztanówki czy drzewożerka jednożennego. Obrzydliwa dla niektórych padlina jest także smacznym kąskiem dla małych sanitariuszek – padłą sarnę nasze bohaterki ochoczo spałaszują w ciągu zaledwie tygodnia.
I tak, we względnej ciszy, przy szeleście listowia leśnych olbrzymów, w glebie pachnącej grzybnią, odbywają się szekspirowskie
dramaty: żądza władzy, przywłaszczanie poddanych, głód dziatek, spektakularne morderstwa i krwiożercze łowy. A wszystko to
w świecie, którego bohaterzy mają zaledwie centymetr długości.
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Uczniowie klas 0-III współzawodniczyli w zmaganiach
sportowych. Najlepszym sportowcem okazał się uczeń klasy III Jakub Wojtas.
Miłośnicy literatury zmagali się z testem wiedzy czytelniczej oraz podjęli próby ułożenia wierszy o tematyce rodzinnej.Najładniejsze rymy składała uczennica klasy VI Agata
Szczutek. Oto fragment wiersza jej autorstwa:
Są rodziny duże i miałe,
ale we wszystkich jest wspaniale.
Gdy nie ma rodziny,
to są smutne miny.
Na koniec uroczystości Święta Szkoły odbyła się dyskoteka połączona z konkursem tańca i licznymi zabawami.
Cała impreza zebrała dobre opinie i długo będziemy pamiętać ten dzień.
Patryk Bielec, Jakub Paściak, Miłosz Wojtas
uczniowie klasy VI SP nr 2
im. ks. B. Markiewicza w Harcie

Święto Szkoły – Dzień Patrona

Tegoroczne obchody Święta Szkoły - Dnia Patrona odbyły się dnia 20 września. Dla całej szkolnej społeczności był
to bardzo uroczysty i wyjątkowy dzień. Już od rana uczniowie brali udział w różnego rodzaju zabawach i konkursach.
Jako pierwszy odbył się konkurs plastyczny pt.: ,,Moja rodzina", w którym wzięli udział wszyscy uczniowie. Polegał on na przedstawieniu rodziny wspólnie spędzającej wolny czas. Konkurs ten został zorganizowany w ramach pracy świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez GK ds.
PiRPA, która wspólnie z Radą Rodziców ufundowała nagrody i poczęstunek. Następnie odbył się konkurs wiedzy o patronie, Bronisławie Markiewiczu, którego zwycięzcą została
uczennica klasy III, Gabriela Ryś. Dużą popularnością cieszył się też konkurs matematyczny, który wygrał szóstoklasista Miłosz Wojtas. Najciekawszą zabawą było malowanie twarzy. Zmagania te wygrali uczniowie klasy VI Jakub
Paściak i Bartosz Kępa.
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„Pasowania nadszedł czas”
Dzień pasowania na ucznia jest jednym z ważniejszych wydarzeń
uczniowskich. W tym dniu dzieci z klasy I składają uroczyste ślubowanie i stają się uczniami. W Zespole Szkół Nr 3 w Łubnie uroczystość ta
odbyła się 17 października 2012r. W uroczystej akademii udział wzięli:
pani Dyrektor, rodzice uczniów klasy I, nauczyciele i uczniowie szkoły.
Pierwszoklasiści zaprezentowali się w krótkiej części artystycznej, podczas której pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie złożyli ślubowanie, po którym pani Dyrektor pasowała ich na
uczniów. Na zakończenie tej jakże ważnej dla nich uroczystości otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez kolegów z klasy II i Samorząd Uczniowski. Następnie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroku temu wydarzeniu dodała piękna dekoracja i stroje, w jakich prezentowali się uczniowie.
Grażyna Wielgos
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Towarzystwo Sportowe

DYNOVIA Dynów
www.dynovia.futbolowo.pl

Z przyjemnością informujemy, że dniu 6 września na dynowskim stadionie rozpoczął się kolejny już etap
prac remontowych, który obejmuje:
• demontaż starego oświetlenia wokół płyty boiska,
• remont ostatnich trzech pomieszczeń w budynku klubowym (pokój sędziów, klubowa świetlica i magazyn),
• wymiana i podwyższenie ogrodzenia stadionu od strony ul. Ks. J. Ożoga wraz z montażem nowej bramy wjazdowej.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 60 000 złotych. Środki na ten cel pochodzą z Urzędu Miasta Dynowa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!
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Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

DARIUSZA MARSZAŁKA

- naszego serdecznego przyjaciela oraz oddanego działacza Dynovii.

Wszyscy kibice, zarząd, działacze, trenerzy, byli i obecni zawodnicy seniorów oraz grup młodzieżowych

Rodzicom i rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

łączą się w bólu i żałobie. Nie ma słów, które mogłyby cierpienie złagodzić...
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Nasza chata niebogata,
Wiatr przewiewa ją na wskroś,
I przelata i kołata,
Jakby do drzwi pukał ktoś.

Złote, żółte i czerwone
Opadają liście z drzew,
Zwiędłe liście w obcą stronę
Pozanosił wiatru wiew.

Mgły na polach, ciemność w lesie,
Drga jesieni smutny ton,
Przyjdzie wieczór i przyniesie
Sny i mgły, i stada wron.

Jakiś wątły wóz na szosie
Ugrzązł w błocie aż po oś,
Skrzypią, jęczą w deszczu osie,
Jakby właśnie płakał ktoś.

Strach na wróble wiatru słucha,
Sam się boi biedny strach,
Dmucha plucha-zawierucha,
Całe szyby stoją w łzach.

Listopad, liść opadł…. Drzewa tracą powoli swe piękne, kolorowe liście… Na listopadową pogodą nie można w tym roku narzekać! Choć wieczory
i noce już chłodne, to dni nadal słoneczne i ciepłe, oby jak najdłużej! O tej porze roku bywa zwykle znacznie mniej przyjemnie, jak pisze Jan Brzechwa...

W mokrych cieniach listopada
Może ktoś zabłąkał się?
Nie, to tylko pies ujada.
Pomyśl także i o psie.

JOLECZKA – SZYFR
Objaśnienia podano w przypadkowej kolejności. Litery napisane od 1 do 17 utworzą rozwiązanie – imię i nazwisko Iksa z finału III
edycji „Mam talent”.
• „Czym … bogata, tym rada”.
• rozmyślne stawianie przeszkód.
• pielęgnica w akwarium.
• dławik montowany u wylotu strzelby.
Leszek Grzywacz
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Logogryf
– Anna Teliczan
Krzyżówka przerywnikowa
– Maria Callas
Deduktogram
– Kampania wrześniowa
Krzyżówka panoramiczna
– Mgiełka
Nakładanka
– Pies ucieka, a szczeka

Wyjść się nie chce spod kożucha,
Blady promyk światła zgasł,
Dmucha plucha-zawierucha,
Zimno, ciemno, spać już czas.
Na razie cieszmy się jesiennym słońcem, wychodźmy spod kożuchów, zażywajmy jesiennych spacerów, zbierajmy
kolorowe liście….
A po powrocie do domu, przy kubku
gorącej herbaty z malinami, spróbujmy
zmierzyć się z zadaniami, które do listopadowej „Dynowinki” przygotowali nasi
stali współpracownicy.
Pan Bogdan Witek zaprasza Państwa do rozwiązania Gwiazdy, Krzyżówki z serialem i Wirówki, zaś pan
Leszek Grzywacz poleca tym razem
Szyfrokrzyżówkę i Joleczkę.
Powodzenia!
Renata Jurasińska
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Krzyżówka z serialem
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SZYFROKRZYŻÓWKA
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Takim samym liczbom w całym diagramie odpowiadają takie same litery. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
Leszek Grzywacz

Po rozwiązaniu krzyżówki w zaznaczonych polach powstanie rozwiązanie – tytuł serialu.
Poziomo:
5) okrągła pigułka.
6) podwyższona temperatura ciała.
7) pierwsza część rozwiązania.
11) poczucie winy, niższości.
12) potocznie przedpotopowy gad.
Pionowo:
płytkie, muliste jeziorko.
kapłan.
trefniś.
czarna owca.
południowosłowiańska wódka ze śliwek.
przypuszczenie, hipoteza.
uderza w spłonkę naboju.
kolczasty w doniczce.
Bogdan Witek

1)
2)
3)
4)
7)
8)
9)
10)

58

DYNOWINKA

Nr 11/206

Gwiazda
Litery z zaznaczonych pól odczytane wzdłuż strzałek utworzą
dwuwyrazowe rozwiązanie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Określenia odgadywanych wyrazów:
historia Batmana lub Supermana przedstawiona
za pomocą obrazków.
„pieniądze” w kasynie.
urna egipska do przechowywania szczątków zmarłego.
krótka opowieść literacka.
gagatek, numerant.
dmuchana łódź gumowa.
pokrywa każdą lepszą drogę.
uczy języków na wyższej uczelni.
Bogdan Witek

Wirówka
Pierwsze litery odgadywanych słów z zaznaczonych pól, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie zadania - tytuł serialu.
Określenia wyrazów:
1) zaraza, epidemia.
2) głośny odgłos przesuwanych sprzętów, mebli.
3) legendarny władca Camelotu.
4) przepływa przez Poznań.
5) niepokój, lęk.
6) uzależnienie od nikotyny, alkoholu.
7) „władca” kurnika.
8) miejsce sprzedaży przekąsek, napojów.
9) zakodowany tekst.
10) dzieło Matejki lub Rubensa.
11) zasłużonych na Powązkach.
12) znany pisarz rosyjski („Rewizor”, „Ożenek”).
13) J-23 lub 007.
14) Mike, amerykański bokser zawodowy, mistrz
świata wszechwag(1992).
15) mały model Toyoty.
Bogdan Witek
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