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Wycisz się.
Wejdź w ciszę.
Przeniknij jej tajemnicę.
Tutaj Twoje serce otrzyma odpowiedź,
która jest niedostępna rozumowi.
Tutaj tkwią głębokie radości,
które zaginęły ludziom otoczonym
różnymi machinacjami, intrygami i hałasem.
Nie daj się bez reszty opanować
przez pracę, interesy i pieniądze.
Nie spoglądaj zbytnio na innych,
gdy ma cie to doprowadzić do frustracji.
Nie wpatruj się tak w telewizor,
kiedy cie to tylko deprymuje.
Oderwij się od zgiełku świata,
pełnego sensacji i widowisk,
które wysysają z ciebie szczęście i wolność.
Zrzuć z siebie te kajdany.
Powiedz sobie raz:
Nie muszę mieć wszystkiego !
Mam dosyć !

(…) życie moje powinno zatoczyć koło
zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata(…)
Zbigniew Herbert
ODESZŁA NASZA PANI PROFESOR
– REDAKTOR DYNOWINKI, KTÓREJ ŻYCIE
BYŁO PIĘKNIE SKOMPONOWANĄ SONATĄ.

Pani Janina Jurasińska
PIĘKNY, MĄDRY CZŁOWIEK,
WYCHOWAWCA, AUTORYTET, PUNKT
ODNIESIENIA W WIELU ŻYCIOWYCH
SPRAWACH SWOICH WYCHOWANKÓW.
Jej jedno słowo, podpowiedź, potrafiło nadać
inny, wyraźniejszy kształt temu o czym pisaliśmy
i mamy nadzieję, że duch pani redaktor Jurasińskiej jeszcze przez wiele lat będzie wskazywał nam
jak być tym Miłoszowym „kamieniem”,
od którego zależy bieg „lawiny”.

Szanowni Czytelnicy!
W kolejnym roku wydawania „Dynowinki” oddajemy numer wyjątkowy swoją treścią.
Żegnamy w nim Panią Profesor Janinę Jurasińską.
Będzie także tradycyjnie o kolędowaniu i o wszystkich
ważnych wydarzeniach w styczniu i lutym 2013 roku.

Słowami wiersza Phila Bosmansa
Składamy Państwu najlepsze,
noworoczne życzenia.
Wyciszmy się.
Redaktorzy prowadzący
Małgorzata Marta Dańczak
Grażyna Malawska
Uczennice Pani Profesor Janiny Jurasińskiej.

Kolejny numer „Dynowinki” przygotowywać będą P. Renata i Maciej Jurasińscy. Kontakt e-mail: rjuras@univ.rzeszow.pl

W dniu 27.12.2012 r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Burmistrzowi Władysławowi Kasprowiczowi.
Zdjęcia z tej uroczystości prezentuję na dalszych stronach
„Dynowinki”.
Tak jak w poprzednim roku, na
zaproszenie prof. nadzw. dr hab. Wacława Wierzbieńca –
Rektora PWST-E w Jarosławiu, w dniu 26.01.2013 r. uczestniczyłem w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu. Ponownie spotkałem się z pochodzącą z Dynowa Panią Lucią Retman z Hajfy. O przebiegu
uroczystości napiszę w najbliższej „Dynowince”.
W dniu 13 stycznia br. dotkliwie przeżyliśmy śmierć naszej Wychowawczyni, znaczącej postaci Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, współzałożycielki Towarzystwa oraz redaktorki naszego miesięcznika od chwili jego powstania – Pani
Dyrektor Janiny Jurasińskiej.

W dniu 30.12.2012 r. odszedł do wieczności nasz kolega
z klasy – prof. dr hab. Andrzej Steciwko, wspaniały lekarz
oraz przyjaciel Dynowa.
W najbliższych miesiącach planujemy zorganizowanie
imprez okolicznościowych poświęconych „żołnierzom wyklętym z dynowszczyzny”.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Ks. Stanisław Nabywaniec

Budząca podziw i szacunek, z godnością niosąca sylwetkę człowieczeństwa

HOMILIA NA POGRZEBIE PROFESOR JANINY JURASIŃSKIEJ.
Dynów 15 I 2013 r.

Przyszło mi dzisiaj, podczas liturgicznego obrzędu pogrzebowego, pożegnać
Panią Profesor Janinę Jurasińską. Pożegnać być może na długo, bo stamtąd,
dokąd się udała już się nie wraca. To my
kiedyś dołączymy do Niej, kiedy umrzemy. Dziś, zanim ta chwila nadejdzie, stajemy wokół Jej trumny w kościele – to
znaczy w domu Bożym i we wspólnocie
ludu Bożego, w komunii z Chrystusem,
Który Jej i nam obiecał życie wieczne
na Chrzcie św. Pani Profesor, są tu dzisiaj, z Tobą, Twoi Najbliżsi, są uczniowie, koleżanki i koledzy, znajomi, sąsiedzi, by wyrazić Ci wdzięczność, za wspólnie spędzony czas i za to, że dzięki Tobie stali się mądrzejsi i lepsi, za to, kim
są dzisiaj, bo wśród wielu, zawdzięczają
to także Tobie. Cząstka Ciebie zostanie
w nas i będzie przekazana następnym.
Może niektórzy z nas chcą też przeprosić za nieodrobione zadania, za złe zachowanie, za przykrości.
Stoimy tu wdzięczni Bogu, że spotkaliśmy Cię na swojej drodze. Ciebie
już nie ma z nami w doczesnym wymiarze, ale pozostały Twoje ideały, ogromna spuścizna po Tobie.
Amerykański dramaturg, Thornton
Wilder, w sztuce Długi wieczór wigilijny
ukazuje rodzinę, wielopokoleniową, za-

siadającą przy okazałym stole stojącym
w pokoju pomiędzy dwojgiem przeciwlegle usytuowanych drzwi – drzwi życia i drzwi śmierci. Poprzez drzwi życia od czasu do czasu wjeżdża dziecinny wózek. Rodzina powiększa się o i odmładza o nowe pokolenie. Jednakże
również co jakiś czas od stołu wstaje to
mężczyzna, lub kobieta i wychodzi samotnie poprzez drugie drzwi. To drzwi
symbolizujące śmierć, symbolizujące to
o czym mówi starotestamentalny Mędrzec: Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem. Jest czas narodzin i czas
umierania (Koh 3,1-2).
Dokąd prowadzą drzwi śmierci? Jaki
świat czeka na człowieka za tą tajemniczą bramą? Odpowiedź na to pytanie
w artystycznej wizji starali się między
innymi dać, tworzący w XVIII w. bracia Klauberowie. Ich miedzioryt przedstawia bramę niebios. Brama jest otwarta. U wejścia stoi Michał Archanioł. To
znak, iż starodawny wąż został ostatecznie pokonany i nie ma już dostępu
do miejsca przeznaczonego dla zbawionych. Za bramą rozciąga się wspaniały
ogród. To znak nowego raju, już otwartego. W głębi postać śpiącego człowieka
z głową opartą na kamieniu, a nad nim

drabina, po której chodzą aniołowie. To
biblijna scena ze Starego Testamentu
przedstawiająca Jakuba udającego się
na wygnanie. Miał on sen, w którym widział drabinę sięgającą nieba. Ta scena
to znak nadziei dla wszystkich wygnańców, czyli dla każdego człowieka, którego grzech wyprowadził z raju, sen o tym,
że tam z pewnością powróci, tak jak Jakub miał wrócić z wygnania do rodzinnej ziemi. Ta wizja to zapowiedź powrotu do utraconego raju, do nieba.
Co jest w tym niebie? Święty Bernard odpowiada: Chcesz wiedzieć, co
jest w niebie? Nic nie ma, czego nie
chcesz, a wszystko jest, co chcesz. Niech
myśl o raju będzie gwiazdą twojego życia: w dzieciństwie i w młodości, w wieku dojrzałym i w starości, w radości
i bólu, w pracy i odpoczynku. Na ziemi jesteśmy tylko na próbę: nasz dom
jest w niebie.
Powrót do utęsknionego raju dokonuje się tylko przez jedną bramę. Jest
nią Jezus Chrystus. W obrazie pasterza i owczarni wskazuje na siebie: Ja
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony (J 10,9). Chrystus jest nie tylko bramą. Jest też pasterzem. Jest dobrym pasterzem (J 10,12),
który zna swoje owce, a któremu otwie-
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ra odźwierny (J 10,3), w myśl słów Psalmu 24: Bramy podnieście swe szczyty
i unieście się prastare podwoje, aby mógł
wkroczyć Król chwały. Jezus Chrystus
Dobry Pasterz i Król Chwały przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył
dla człowieka prastare podwoje, otworzył bramę nieba. I za dnia bramy jego
nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie (Ap 21,24). Chrystus sprawił, że
bramy nieba otwarte są już na zawsze.
Nie musimy już nikogo pytać dokąd prowadzą drzwi śmierci, ani jaki świat czeka na człowieka za tą tajemniczą bramą? Oczyma wiary, dzięki Bożemu Objawieniu, widzimy bowiem, że drzwiach
śmierci czeka na nas Chrystus, i że to
przez Niego wchodzimy do niebieskiej
świątyni, do raju niegdyś utraconego.
Posługując się dramaturgią Wildera możemy powiedzieć, że przed kilkudziesięciu laty, dokładnie przed 81 laty,
w wielodzietnej rodzinie wiejskiej, we
wsi Łęka Żabiecka koło Szczucina nad
Wisłą, weszła przez drzwi życia Pani
Profesor i przeszła przez pokój doczesności budząca podziw i szacunek, z godnością niosąca sylwetkę człowieczeństwa,
zachowując, grację, poczucie humoru,
elegancję i maniery prawdziwej damy....,
które podziwialiśmy z pewną dozą respektu wobec Jej pozornej surowości.
Wzrastała chłopskiej, patriotycznej i religijnej atmosferze wsi małopolskiej. Ojciec działacz witosowski, matka
i babcia pobożne i zapracowane kobiety
wiejskie. Tego dziedzictwa wiejskiego
nie wstydziła się. Nie miała kompleksu
prowincjuszki. Chętnie wracała do żargonu wiejskiego. Niestety, jak w koncercie Jankiela, gdy po pełnych czaru
spokojnych tonach pojawiły się akordy
smutne, złowieszcze, fałszywe, wydobyte ze zdradzieckiej struny w której Gerwazy odczytał Targowicę, tak w harmonię rodziny Stępniów uderzył grom, gdy
w okresie stalinowskim bezpieka zamordowała brata, jednego z dwóch braci z czwórki rodzeństwa.
Śp. Janina podjęła studia z chemii
we Wrocławiu, jednak na skutek splotu
wydarzeń zmieniła kierunek podejmując
studia polonistyczne również we Wrocławiu. Po studiach w 1955 r., z nakazu
pracy, przybyła do Dynowa i tu podjęła
pracę jako polonistka w Liceum Ogólnokształcącym. W tym samym roku zaczęła prowadzić Zespół, gdyż zainteresowanie teatrem wyniosła z czasów studiów
we Wrocławiu. Teatr Amatorski w Dynowie miał bogate tradycje. Działalność tę
prowadziła przez ponad 20 lat, do 1976
r. To głównie Jej dziełem były scenografia i charakteryzacja. Nadto prowadziła
Teatr Poezji przy Liceum Ogólnokształcącym, specjalizujący się w wystawianiu
sztuk stanowiących kanon lektur szkolnych, w dobie gdy nie było jeszcze Teatru Telewizji, a w bibliotekach brako-
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wało egzemplarzy na potrzeby uczniów.
Z tej też racji podjęła i ukończyła w Warszawie studia z reżyserii amatorskiej.
Powierzenie Jej funkcji dyrektora LO
w Dynowie w 1977 r. uniemożliwiło dalszą pracę w Zespole. Z nostalgią jednak
wracała do zespołów artystycznych: tanecznego, wokalnego, teatru dramatycznego, teatru poezji i konkursów. Za swą
działalność na rzecz środowiska dynowskiego otrzymała 11 XI 2009 r. tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa”, dyplomy
i pamiątkowe statuetki. W 1989 r. zrezygnowała ze stanowiska dyrektora LO,
w 1993 r. przeszła na emeryturę. W roku
odejścia na emeryturę zmarł Jej mąż
a także pojawiła się dotkliwa choroba,
która doskwierała aż do dnia śmierci.
Mimo to była obecna do końca w życiu
społecznym Dynowa. Tuż przed śmiercią pożegnała brata Tadeusza.
Należała do pokolenia tych nauczycieli, którzy swoją pracę traktowali jak
powołanie. Jako wychowawca przekazywała to, co najcenniejsze: szacunek
dla innych, kulturę osobistą. Była ważną osobą grupie wybitnych nauczycieli
naszego Liceum, jedną z tych osób mądrych, rzetelnych, szczerze przejętych
sprawami szkoły i uczniów. Kochała
szkołę w której pracowała i jak po latach
zapisała, uważała, że Liceum Dynowskie było zaprzeczeniem tego wszystkiego złego, co czasem wypisuje się o szkołach: że lata szkolne to koszmar, że nauczyciele to „wrogowie nr 1”, że szkoła
powoduje nerwice.
Była nauczycielem, który uczył swoich uczniów myślenia. Nigdy nie stawiała pytania „co poeta miał na myśli”, ale
starała się wydobyć myśl ucznia, która zrodziła się pod wpływem przeczytanego tekstu. Starała się, jak to wyraził
mój szkolny kolega Janusz Toczek, wygładzić ostatecznie chropawość humanistycznej duszy.
Credo swego humanizmu zawarła w jednym ze swoich tekstów, którego tytuł stanowiły słowa Jana Pawła II
Człowiek najbardziej potrzebuje człowieka, ludzkiego serca ludzkiej solidarności..., a w treści felietonu przytoczyła inne papieskie słowa: wszyscy poniekąd jesteśmy wzywani, bo na różnych
miejscach cierpi człowiek, czasem bardzo cierpi. Sama dotknięta cierpieniem
pisała: Nie należy unieszczęśliwiać się
z powodu bólu.
Pani Anna Warchoł, nasza profesorka od techniki i plastyki, zaliczyła Profesor Jurasińską do grona ludzi Niezwyczajnych, wspominając nie tylko Jej
przymioty zawodowe, ale przede wszystkim Jej humanizm.
Była wrażliwa na kulturę i przekonana, że o kulturze narodu świadczy
kultura języka. Doskonale znała język
polski i posługiwała się nim jako językiem szacunku dla bliźnich. Zachęcała
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do troski o dokładność, a nawet o wykwintność języka.
Pielęgnowała tradycję i innych do
tego zachęcała. Pisała: Kolędowanie,
to stary obyczaj, który przetrwał – na
szczęście – do dziś. Sami tej tradycji
nie zabijamy! W tekście zatytułowanym
Zdążyć przed pierwszą gwiazdką zamieściła głębokie przemyślenia: Pasterka
staje się rodzinnym wyjściem na spotkanie z Tajemnicą Wiecznego Rodzenia się Stwórcy Wszechrzeczy... śmierć
św. Szczepana przypomina o niespełnieniu się życzeń pomyślnych na ziemi,
ale o ujrzeniu przez niego i niektórych
z nas otwartego nieba, symbolu wiecznej szczęśliwości.
Czuła była na sprawy obyczajów.
Przestrzegała, że brak dobrych obyczajów utrudnia życie całemu społeczeństwu, […] a Pogoń za zyskiem doraźnym
przesłania troskę o morale narodu. Trzeba jednak ostrzegać i pouczać uparcie.
Tu wielka rola rodziny, szkoły i opinii
publicznej, ta ostatnia jakby przestała
się liczyć. Jest coś niepokojącego w tym,
że wstyd jakoś się rozmywa. Młodzież na
lekcji „boi” się negatywnych ocen, a przestaje się wstydzić niewiedzy, często żenującej i nie widzi nic złego w oszukiwaniu, odpisywaniu... W świecie biznesu
i polityki też nie dba się o własny wizerunek a słowa „wstyd”, „uczciwość” często zastępuje słowo „spryt”, a w osądzaniu i wymierzaniu sprawiedliwości nawet sądy działają jakoś opieszale. W obliczu upadku nieskazitelności autorytetów młodzi rozgrzeszają się łatwo ze
swych słabostek, co na przyszłość niezbyt dobrze wróży.
Ubolewała nad mizerią naszej sceny
politycznej. W jednym z tekstów przytoczyła słowa poetki: Biłgoraju pajdo kraju!!! i dała własny komentarz: Każdy ma
swój „Biłgoraj” […]: żeby być lekarzem,
trzeba ukończyć studia medyczne, żeby
być nauczycielem, trzeba ukończyć studia pedagogiczne, żeby budować mosty,
domy trzeba ukończyć studia inżynieryjne, architekturę, ale żeby zostać posłem,
politykiem, można nie ukończyć żadnych
studiów, a jak jeszcze Los, Opatrzność
poskąpiły wrodzonej inteligencji, mądrości, to mamy to co mamy i na co ogólnie narzekamy. […] To nie mentorstwo,
którego nikt nie lubi, to potrzeba chwili.
W ten sposób, idąc przez scenę życia,
niemal dosłownie jak w dramacie Wildera, wstała od wigilijnego stołu i przeszła przez drzwi śmierci. Drzwi śmierci, które w Chrystusie i przez Chrystusa w życiu chrześcijanina stanowią bramę życia. Pozostając jeszcze po tej stronie progu nadziei towarzyszymy Jej słowami modlitwy:
Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony […] Niech na spotkanie w progach
Ojca domu, Po ciebie wyjdzie litościwa
Matka. Amen.
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Pani Janina Jurasińska nie żyje

WSPOMNIENIE
„Śmierć jest naszym przeznaczeniem” mówi poeta Marek Skwarnicki .
I dodaje „Nie wybiera się czasu
– on jest nam darowany.(…)
Ale jest taki port,
Jest taki port przed nami,
gdzie wszystkie strzaskane okręty
z rozwiniętymi żaglami wpływają
ozdobne miłosiernym błękitem.
Pośród zwełnionej złości,
huczącej pogardą zawiei –
czeka na nas jak matka – Zatoka Dobrej
Nadziei.
Ta nadzieja towarzyszy nam od zawsze.
Bo przecież jesteśmy świadomi, że „wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem – jest czas
rodzenia i czas umierania”. Tak mówi mędrzec Kohelet. I mamy darowane życie - każdy jakieś. Każdy z nas musi mu nadać sens.

Sensem życia naszej Ś.P. Zmarłej było
działanie. A było to działanie na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim w szkole - Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, do
którego przyszła z nakazem pracy i nigdy
nie sądziła, że zostanie tu do końca życia.
Stała się nie tylko wzorową nauczycielką języka polskiego, która troszczyła się o naszą
znajomość literatury polskiej i światowej ale
także wspaniałą wychowawczynią otwierającą nas na świat i uczącą odwagi w podejmowanych działaniach.
Budziła naszą aktywność jako wychowawczyni wielu pokoleń absolwentów,
a w wielu z nas zaszczepiła miłość do języka ojczystego.
Szczególnym uczuciem darzyła Teatr
Poezji, z którym rozsławiła Dynowskie Liceum w całej Polsce, zdobywając wiele prestiżowych nagród.
Potrafiła uaktywnić nie tylko młodzież.
Swoją pasją zaraziła także koleżanki i kolegów z pracy , którzy zadbali o rozwój uzdolnionych uczniów w zakresie słowa poetyckiego, muzyki i tańca. Widowisko pt. „Człowiek rodzi się do życia” jest najlepszym
przykładem jej sposobu myślenia o świe-
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cie, w którym chciała aktywnie zaistnieć.
Wyznawała zasadę, że skoro los rzucił ją do określonego środowiska, to powinna go uczynić sobie przyjaznym. I nie należy tylko oczekiwać, ale dawać z siebie tyle,
na ile człowieka stać. Stąd jej starania, aby
zniszczyć małomiasteczkową nudę i szarzyznę życia w poprzednim systemie.
Jako humanistka miała świadomość
dramaturgii przemijania i chciała pozostawić po sobie trwały ślad. Myślę, że jej się to
w pełni udało.
Żegnamy się z Panią - Pani Profesor,
Pani Dyrektor - my - Pani wychowankowie, absolwenci Dynowskiego Liceum a także podwładni i koledzy z pracy. Dzisiaj możemy już tylko wspominać ważne, wspólne
chwile w naszym życiu i oddać Pani hołd
wspólną modlitwą –
„wieczne odpoczywanie racz Jej dać
Panie a światłość wiekuista niechaj Jej
świeci na wieki wieków”.

Maria Radoń
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
w latach 1991-2007

Język polski - moja Ojczyzna

Pamięci mojej Polonistki, Pani Profesor Mgr Janiny Jurasińskiej
Mówić po polsku w naszym ojczystym
języku - to dla każdego fraszka. Mówić poprawną polszczyzną, znać swój język – to
już inna para kaloszy, nie leży to na podwórku, nie przychodzi we śnie. Tu trzeba dobrej praktyki (staranna Polszczyzna
w domu to skarb!), własnej pracy, a przede
wszystkim dobrych przewodników, mistrzów swego fachu – nauczycieli Polonistów. Zaznaczam tu, by zadość uczynić political correctness, że mam na myśli również nauczycieli płci żeńskiej, czyli Nauczycielki.
Polonistycznych mistrzów – począwszy od szkol podstawowych, na akademickich filologach kończąc – w tak rozległym,
miłującym książki kraju, jakim jest Polska – z pewnością jest niemało. Ale w Dynowie, w czasach mojej tamże edukacji
szkolnej, czyli w okresie od 1958 do 1969,
miałem szczęście do najlepszych! I to już
w prześwietnej szkole podstawowej Nr 1,
co to nią kierował wszechstronnie uzdolniony p. Władzio Bielawski (niezapomniane próby i występy choru szkolnego i orkiestry mandolinistów!). Do czwartej klasy włącznie była nią pani Kwolkowa, która umiejętnie wspomagała nie zawsze wyniesione z domu zamiłowanie do czytania
książek, do wypożyczania ich z miejskiej
biblioteki. Od piątej klasy przejęła nas
niezapomniana p. Kossanowska, która to
sama była uosobieniem jakby romantycznej poezji, delikatna i drżąca. Dzięki niej
łatwiej wchodziły nam do głowy fragmenty Klasyki, którą trzeba było wkuć (chciał

nie chciał) na pamięć.
Tak „sprawiony” trafiłem w roku 1965
do liceum ogólnokształcącego (LO 9), które w Dynowie było jedyną instancją przygotowującą do późniejszego studiowania
i w którym moja Mama, Bronisława, była
od r. 1947 m.in. nauczycielką różnych języków, a szczególnie języka niemieckiego. Tutejsze Kolegium Nauczycielskie biło
na głowę wszelkie inne w tej części Europy! Trzeba mieć szczęście, by trafić akurat w Dynowie, malej galicyjskiej mieścinie, co to w czasie wojny straciła połowę swych mieszkańców (Zagłada Żydów
i Exodus Łemków), końcowej stacji buraczanej wąskotorówki (z Przeworskiem na
drugim końcu) na szkołę, w której każdy Nauczyciel był nie tylko fachowcem
w swym przedmiocie, ale także świetnym
Pedagogiem oraz – co w tamtych czasach
praktykowane było bardzo rzadko w systemie, gdzie ideologiczny fundament przenikał nawet do nauk ścisłych i przyrodniczych – Wychowawcą i Partnerem ucznia,
który wszakże był dorastającym, ciekawym
świata obywatelem i człowiekiem. Ci Nauczyciele nie poprzestawali na regularnych
zajęciach szkolnych. Prowadzili oni przeróżne Kluby, Kółka, Kapele, Drużyny, Teatry i Teatrzyki, Konkursy, itd., w nieskończoność... To wszystko było otwartą ofertą
dla uczniów, którzy przynajmniej w połowie pochodzili z okolicznych wsi, i mieszkali w internacie bądź na stancjach – prywatnie wynajmowanych przez mieszkańców Dynowa. Nie dziwota więc, że po tak

gruntownym przygotowaniu większość abiturientów z tamtych roczników decydowała się na studia, i że prawie wszyscy kandydaci dostawali się na uczelnie i kierunki, na które się starali (!). Było to wynikiem
ich uczniowskiej pracowitości, ale także,
a może przede wszystkim, efektem umiejętnej motywacji, pracy całego Kolegium
i każdego Nauczyciela z osobna. Nauczyciele współzawodniczyli, to jasne, o każdego ucznia, co sprawiało, ze oferty przebijały się wzajemnie atrakcyjnością i niemal każdy z nas był zaangażowany w jakieś projekty (tak by się to dziś nazywało,
a wtedy – zajęcia) pozalekcyjne. W nich
można było dokonywać refleksji na temat
własnych talentów i możliwości, prowadzić
otwarte dyskusje, eksperymentować, uczyć
się tolerancji dla innych stanowisk niż własne, a także odpowiedzialności za innych
i solidarności ze słabszymi. Pewnie że żaden, nawet najlepszy Nauczyciel nie byłby w stanie zaspokoić naszych, uczniowskich oczekiwań sam. Do tego trzeba było
pracy zespołowej. Nasi Nauczyciele byli takim zgranym zespołem, w którym nieuniknione animozje odkładało się najwyraźniej
na później, bo ważny był zarówno indywidualny sukces pedagogiczny, jak i sukces
szkoły, o której mówiło się, że jest jedną
z najlepszych w Kraju. Tę markę należało
utrzymać! My, uczniowie, codziennie dokładaliśmy do tego swój grosik.
Wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak ważny stanie się dla mnie język ojczysty. Ta
nieświadomość nie przeszkadzała mi jed-
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nak traktować polskiego (jako przedmiotu
szkolnego) poważnie, poważniej może niż
paru innych, których tu nie będę wymieniał, a do których winienem się był o wiele bardziej przyłożyć (wybaczcie mi, Pedagodzy).
Dynowskie LO i język polski – tu jaśniała pedagogiczna gwiazda wybitnej Polonistki, młodej p. prof. mgr Janiny Jurasińskiej. Nie, nie miała pseudonimu – mówiliśmy po prostu Polonistka. Jej postać
pamiętam, zgrabna, wyprostowana, w butach na podwyższonych obcasach, chodziła energicznym krokiem, mówiła energicznym głosem, ale też oczami, mimika twarzy – bez słów. Była tak różna od mej poprzedniej Polonistki, p. Kossanowskiej.
Ale akurat takiej potrzebowaliśmy najwyraźniej w tym jakże różnym od owego w podstawówce okresie uczniowskiej
egzystencji. Wtedy, gdy hormony czyniły
z nas, do tej pory potulnych (w większości) uczniaków, mniej lub bardziej otwartych buntowników. Bunt przenikał wszystko – dom i szkole bez wyjątku. Ale nie tylko
bunt – również... miłość. Chłopcy podkochiwali się w Nauczycielkach i Koleżankach,
Dziewczyny chodziły zakochane w Nauczycielach (platonicznie!), albo w Kolegach ze
starszych klas (!), szkoła pełna była dopaminy i ćwierkania... Tym bardziej godna
była podziwu skuteczność metod dydaktycznych, stosowanych przez Pedagogów,
w tym – po mistrzowsku! – przez Polonistkę. Myślę, że sympatia i respekt jakimi ja
Ją darzyłem, były odwzajemniane. Miałem ułatwione zadanie, bowiem Jasiek, mój
niedawno zmarły, o pięć lat ode mnie starszy Brat, cieszył się Jej ogromną sympatią
– jako aktor Teatru Szkolnego i Miejskiego, w których to instytucjach kulturalnych
miasteczka Polonistka obsadzała go przeważnie jako amanta (podobał się dziewczętom!). A że i ja lubiłem przedmiot i panią
Pedagog, toteż – chociaż bez gwarantujących powodzenie atrybutów swego Brata - zgłosiłem się i zostałem
przyjęty do teatru szkolnego, który był oczkiem w głowie naszej p.
Reżyser. Jednakowoż niezbyt wysoko oceniała zrazu me zdolności aktorskie, skoro w premierze
„Antygony” Sofoklesa byłem statystą zaledwie, Heroldem, który
coś tam ogłaszał (rola jakby nie
było mówiona – jedno, albo dwa
zdania). Gwiazdą poczułem się
dopiero później, chyba w dziesiątej klasie. Był rok bodajże 1968.
Polonistka wystawiała w dynowskim Liceum w obsadzie aktorów-uczniów, w roku tzw. Wydarzeń Marcowych (!) – spowodowanych m.in. zakazem wystawienia
„Dziadów” w Warszawie i w roku
Czeskiej Wiosny – „Dziady cz.
III.” A. Mickiewicza. Tej roli, jak
i późniejszej – w „Słowackiego
Pamięci Rapsodzie” – zawdzięczam możność zachowania... dłuuugich wlosów, co w czasie reżimu Przysposobienia Wojskowe-
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go (jeden z przedmiotów!) i prowadzącego ów przedmiot nauczyciela, p. Prof. Zubilewicza, znanego z przestrzegania wojskowej dyscypliny (również na przedmiotach „cywilnych”, np. na geografii) nie było
w ogóle możliwe (!). To uporowi i wytrwałości Polonistki oraz przyjaznemu stanowisku Dyrekcji (do której wniósł skargę
p. Zubilewicz) w tej sprawie zawdzięczam
utrzymanie swojej „plerezy”. Pani Reżyser argumentowała, że postać, którą gram,
nie może mieć krótkich włosów, bowiem
w tamtej epoce romantyczni Poeci nosili dłuuugie, takoż długie do kostek czarne
płaszcze-peleryny. W roli romantycznych
Poetów-Wieszczów (Mickiewicza, później
Słowackiego) czułem się jak rybka w wodzie (!), pomimo obszernego tekstu, jaki
musiałem opanować pamięciowo.
Swej ówczesnej p. Reżyser, Janeczce
Jurasińskiej, pozostanę wdzięczny do końca życia, że nie ulegla militarystycznym hasłom niektórych Koleżeństwa, lecz dzielnie obroniła Sztukę, przede wszystkim zaś
moją nieregulaminową fryzurę!
Uczyła nie tylko języka. Praktykowała pedagogikę otwarcia, odpowiedzialności i kompetencji. Razem z innymi Pedagogami tworzyła tę nieuchwytną atmosferę szkoły, którą... żal było kończyć. Aż nie
chciało się wierzyć, że po maturze już nie
siądziemy w jej ławkach.
Po maturze, już jako student AGH,
jeszcze bywałem w Dynowie. Potem Rodzice przeprowadzili się do Krosna. Polonistka odwiedzała tam swoją dawną Koleżankę, Germanistkę i Poprzedniczkę na
stanowisku Dyrektora – moją Mamę. Przestałem jeździć do Dynowa, który leży jakby nie-po-drodze, w jakim by nie jechać
kierunku...
Wyjechałem w świat – zrazu tułałem
się po różnych portach na statkach PLO,
potem wysiadłem – dawno temu – w ham-
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burskim porcie. Od tamtej pory to miasto
stało się dla mnie i mojej Rodziny... portem
macierzystym. Tu mówi się po niemiecku,
angielski jest też w powszechnym użytku.
Moje Dzieci są dwujęzyczne. Ja – choć dziś
dwujęzyczny – zażywam Polszczyzny jak
sybaryci zażywają innych ziemskich przyjemności. Udomowiłem swój język ojczysty. Używam go bardziej świadomie, i poznałem go lepiej, niż gdybym został jedynie Krajowcem. Słyszę: „Litwo, Ojczyzno
moja, ile Cie cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto Cie stracił...”. I wiem, co Autor
miał na myśli.
Od lat piszę po polsku i publikuję (rzadziej) eseje i wiersze. Często jest w nich Dynów mej młodości – bliski, odległy, niepowtarzalny...
Gdy jestem w Hamburgu (lub gdzieś indziej zagranicą), Polszczyzna jest w domu
codziennością, ale także mym Świątecznym Domem. To również Twoja zasługa,
Janeczko Jurasińska, moja ulubiona, niezrównana i niepowtarzalna Polonistko!
Wróciłem jeszcze raz do swej klasy,
a raczej do grona ówczesnych Abiturientów (1969), po... 40 latach – był maj roku
2009. Mama odeszła rok wcześniej. Ona,
Janeczka Jurasińska, była z nami, śpiewała z nami, płakała, gdyśmy Jej na pożegnanie odśpiewali „Sto lat!”. My, sześćdziesięcioletni uczniowie przeszliśmy z Nią na
TY, stała się naszą starszą Koleżanką. Mówiliśmy: Janeczko, zobaczymy się za cztery lata, w maju 2013. roku, w czterdzieści
cztery lata po naszej maturze!
Obiecałaś, że będziesz. Ale umarłaś już
dziś, w styczniu.
Lecz i tak będziesz z nami, pozostaniesz żywa w naszej pamięci. Amen.
Cześć Twej Pamięci. Czuj, czuj, czuwaj!
Twój uczeń, maturzysta 1969,

Krzysztof Krasiczyński
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Wspomnienie

sterstwo Kultury i Sztuki;
1984 – Medal Komisji Edukacji
Narodowej
• 1985 – Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia
• 1987 – wpisana do Księgi Zasłużonych dla Oświaty i Wychowania
• 1988 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej Stopnia Drugiego.
Pani Janina Jurasińska zawsze interesowała się życiem naszej szkoły,
miała bardzo dobry kontakt z nauczycielami i absolwentami, była cenioną
i poważaną osobą. Swoją pracą ugruntowała pozycję naszej szkoły w środowisku lokalnym, stając się jej „ikoną”.
Pamięć o profesorce zostanie na
zawsze w naszej szkole, ponieważ jak
powiedział Horacy „Exegi monumenntum”, swoją pracą wybudowała ponadczasowy pomnik, który przez wiele pokoleń będzie istniał w pamięci nauczycieli i absolwentów naszej szkoły.
•

12 stycznia 2013 roku odeszła od
nas pani Janina Jurasińska, nasza koleżanka, długoletnia polonistka, animatorka kultury i dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Dynowie.
„Szanujmy to, co trawa dłużej niż
ludzie” - tą parafrazą słów Antoine de
Sainta Exuperego chcemy zapoznać
Was, drodzy uczniowie z bogatym dorobkiem pedagogicznym pani Janiny
oraz przybliżyć jej sylwetkę.
Mgr Janina Jurasińska urodziła
się 12 marca 1932 roku w miejscowości Łęka Żabiecka w woj. małopolskim.
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. 16 sierpnia 1955
roku została mianowana nauczycielką LO w Dynowie. 1 września tego samego roku złożyła uroczyste ślubowanie w obecności ówczesnego dyrektora
Adama Żaka. Jako polonistka zdobyła
wiele odznaczeń za osiągnięcia w pra-

cy dydaktyczno – wychowawczej i artystycznej:
• 1966 – zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji instruktora amatorskiego zespołu artystycznego w zakresie specjalizacji teatr, wydanych przez Główną Komisję Weryfikacyjną Instruktorów Amatorskich Zespołów Artystycznych
w Warszawie;
• 1972 – Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania Stopnia Trzeciego.
Od 1 września 1977 roku do 31 sierpnia 1989 roku pełniła funkcję dyrektora LO.
W tym okresie jej praca również została nagrodzona wieloma odznaczeniami, min.:
• 1979 - odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, wydana przez Mini-

Świętej Pamięci JANINY JURASIŃSKIEJ.
Odeszła HONOROWA OBYWATELKA Dynowa wyróżniona tym tytułem
w 2009 roku, NIEZWYKŁA OSOBA, ZASŁUŻONA dla oświaty i kultury miasta!
Odeszła bezpowrotnie, na zawsze…!
Już nie podpowie ze szczególną troską,
tak dla Niej charakterystyczną, co należy
uczynić, by lepiej i godniej żyć, by w pełni
służyć Dynowowi i jego lepszej przyszłości!
Nie podpowie, nie zainspiruje, nie zdopinguje!
Większość dynowian to uczennice
i uczniowie Ś. P. Janiny Jurasińskiej, podobnie działacze kultury, którzy parafrazując słowa Z. Krasińskiego mogliby powiedzieć; „my z Niej wszyscy”.
Chociaż brzmi to górnolotnie, jest
w tym cała prawda o wpływie Zmarłej na
nas wszystkich.
Nauczycielska, Dyrektorska Wielka
Osobowość, Reżyser dynowskiego teatru
w latach 1956-1977, Ofiarna Społeczniczka, której wkład widać w każdej niemalże dziedzinie życia naszego miasteczka!
Kochała Dynów, młodzież i teatr! Dodawała miastu sławy i rozgłosu, gdy między innymi w Paczkowie, Pińczowie, Brzozowie, Horyńcu, Rzeszowie i Gdańsku występowała z zespołem teatralnym, gdy
z młodzieżą LO zdobywała nagrody i wyróżnienia. Cieszyła się uznaniem specjalistów i znawców teatru, miała odwagę na
eksperymenty, zawsze jednak mieszczące
się w granicach trafnej interpretacji dzieła
i dobrego smaku. Kto ze starszych dyno-

wian nie pamięta nowatorskiego przedstawienia „Warszawianki” (1965, może 1966
rok), czy ostatniego licealnego spektaklu
„Balladyny” (1991 r.). W czasach niedostatku słowa drukowanego Jej inscenizacje teatralne dramatów polskiej klasyki pozwalały widzom na poznanie piękna
tego kanonu. Długo można wymieniać tytuły zrealizowanych przedstawień; „Imieniny Pana Dyrektora”, „Żołnierz i królewna”, „Gwałtu, co się dzieje”, „Śluby panieńskie”, „Damy i huzary”, „Porwanie Sabinek”, „Zakochana majstrowa”, „Uczeń diabła”, „Czarowna noc”, „Uczta morderców”,
„Sublokatorka”, „Firma pracuje coraz lepiej”, „Antygona’, „Warszawianka”, „Stara baśń”, „Eugeniusz Oniegin”, „Lilla Weneda”, „Balladyna”, „Rachunek nieprawdopodobieństwa”, „Ogród wspomnień”,

Elżbieta Klaczak-Łach,
Joanna Duda

Pożegnanie

„Klub kawalerów” „Tango”, a także niezliczoną ilość poetyckich programów okolicznościowych.
Zbigniew Herbert w wierszu „Brewiarz” napisał;
(…)” życie moje
powinno zatoczyć koło
zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata”(…)
Życie i praca Pani Dyrektor Janiny Jurasińskiej. Wzorowej Nauczycielki. Działaczki społecznej i Reżyserki to dobrze
„skomponowana sonata” a dla nas niedościgły wzór.
Krystyna Dżuła w imieniu Zespołu Teatralnego i swoim własnym, nienależąca
do grona uczennic, ale wdzięczna za pozostawiony Wzór działacza i Punkt Odniesienia, którego nikt nie zastąpi.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami ”

Panu Maciejowi Jurasińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Mamy
składają

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
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Janina Gerula

Janina Gerula ur. 7.07.1943 r. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w Przemyślu następnie w Szkole Położnych którą ukończyła w1964 r.i po jej ukończeniu podjęła pracę w Izbie Porodowej
w Dynowie, pracując do1984 r. jako kierownik placówki następnie w poradni dla kobiet do czasu przejścia na emeryturę.
W 1985 r. ukonczyła Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu i od tego czasu organizowała katechezy przedślubne dla narzeczonych w Poradni Rodzinnej w Dynowie. Radna kilku kadencji. W 1998 r. odznaczona odznaką ,,Za Zasługi Dla Województwa Przemyskiego’’. W 2010 r. Została uhonorowana wraz z mężem ,,Statuetką Dobrego Pasterza”
przez Caritas Diecezji Przemyskiej.

Taka Była Jasia Gerulowa i taką JĄ pamiętać będziemy…
Pamiętamy…
Idzie do Ośrodka Zdrowia w Dynowie. Śpieszy się bardzo, podbiega, bo
pacjentki w Poradni K już na Nią czekają. Wpada jak bomba, ale eksploduje dobrym humorem, uśmiechem, bo
kocha swoją pracę, a pacjentki to bliskie Jej osoby. Dla każdej ma życzliwe zainteresowanie, radę, trafną podpowiedź gdzie, kiedy i do jakiego lekarza najlepiej się udać.
Kiedyś w Izbie Porodowej, potem
w Ośrodku Zdrowia- zawsze w obronie nienarodzonych, z wyjątkową troską o zdrowie kobiet, także tych nastoletnich. Stąd Jej prelekcje na lekcjach wychowawczych, wyczerpujące
wyjaśnienia zgłaszanych problemów
ze zdrowiem.
Rodzina…
Tę Jasia zawsze stawiała na pierwszym miejscu, chociaż absorbujących
Ją zajęć pozazawodowych miała wiele. Piątka dzieci, w tym czterech Budrysów, to bardzo wiele spraw, problemów do rozwiązania, ale nie narzekała na to nigdy! Cieszyła się wszystkimi, była z nich dumna!
Zb. Herbert w wierszu „Koniec”
napisał;

„A teraz nie będzie mnie na żadnym zdjęciu zbiorowym…”
Na żadnym aktualnym zdjęciu zbiorowym nie będzie Jasi - radnej Rady
Miasta z lat 1998-2002, działaczki „Solidarności” służby zdrowia.
A pamiętam jak przed laty, gdy
funkcjonował II obieg literatury podziemnej, czytałyśmy „bibułę” i zawzięcie dyskutowaliśmy na temat koniecznych w Polsce reform. Polityka zawsze
Jasię interesowała. Miała doskonałą
pamięć i nieraz przypominała wypowiedzi, oświadczenia polityków, którzy szybko zmieniali zdanie, niestety
zapominali o swoich wcześniejszych
deklaracjach.
Ks. J. Twardowski pytany czym jest
śmierć - powiedział; „Jest drogą bez
powrotu. Podróżą w jednym kierunku- do Boga”.
Jasia zawsze znajdowała pociechę
w modlitwie. Razem z mężem należała
do Duszpasterstwa Rodzin, do Kręgów
Domowego Kościoła, była instruktorką
przygotowującą narzeczonych do zawarcia ślubu, jedną z pierwszych członkiń Honorowej Straży Serca Pana Jezusa, a także innych stowarzyszeń katolickich. Nie obnosiła się ze swoją reli-

gijnością, ale w odpowiedni sposób, sobie tylko wiadomy, zajmowała swoich
rozmówców sprawami Boga i wiary.
Kochała Polskę…
Zachwycała się Nią, chętnie opowiadała, co ostatnio widziała. Kiedy
dzieci wyfrunęły z „rodzinnego gniazda” mogła z grupą koleżanek na kilka dni pojechać nad morze. Po powrocie zachwytom nad morzem, Sopotem,
nie było końca, ale pojawił się też cień
mutku. „Czy ty wyobrażasz sobie, co
stało się z naszymi stoczniami ?” I wtedy zaczęły się rozważania na temat, co
będzie dalej, dlaczego nasze dzieci zamiast rozwijać kraj ojczysty, muszą
szukać pracy u obcych, że coraz więcej jest u nas eurosierot.
Taka była JASIA!
Nieobojętna, Zaangażowana, Serdeczna i Uczynna. Lubiła żartować i...
opowiadać polityczne kawały. Zawsze
miała czas dla rozmówcy, sąsiadki
i „przypadkowego gościa”, który nawet
we wczesnych godzinach porannych
mógł u Niej, i co ważne; z Nią - wypić
dobrą kawę, popolitykować.!
Jasiu! Tak nam CIEBIE brak!
Krystyna Dżuła
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Rozpoczął się nowy 2013 rok, dlatego
też w niniejszym numerze „Dynowinki”
chciałbym przedstawić Państwu działania, jakie Miasto planuje przeprowadzić
w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2013
ROKU:
Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej
1. Realizacja projektu pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic,
parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
W ciągu najbliższych 12 miesięcy
Gmina Miejska Dynów będzie kontynuowała prace związane z rewitalizacją
Rynku oraz parku przydworskiego. Będą
to m. in.: remont płyty Rynku wraz z wykonaniem urządzeń małej architektury,
budowa fontanny, budowa oświetlenia
ulicznego, wykonanie urządzenia zieleni, wykonanie monitoringu elektronicznego, remont dróg i chodników, remont
i budowa parkingów, budowa ciągu pieszego, remont i budowa kanalizacji deszczowej. Dodatkowo będą kontynuowane
prace związane z rewitalizacją parku
przydworskiego polegające na: budowie
boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego oraz budynku techniczno – socjalnego, budowie oświetlenia parku, wykonaniu zjazdów, dróg wewnętrznych,
placów, ścieżek spacerowych, urządzeniu terenów zielonych oraz instalowaniu mebli ulicznych, mała architektura (montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, wyposażenie placów zabaw).
Koszt całkowity projektu planowany do poniesienia w 2013 roku to kwota ponad 8 400 000,00 zł, w tym kwota ponad 6 800 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z kolei wkład własny Gminy Miejskiej Dynów planowany do poniesienia w tym
roku to kwota ponad 1 500 000,00 zł.
Planowana data zakończenia projektu to 2013 rok.
2. Realizacja projektu pn.: „Budowa
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i przebudowa miejskiej rozdzielczej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I”
Kontynuowane będą również prace
związane z budową i przebudową miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej
wraz z przyłączami na terenie naszego Miasta. Przypomnę tylko, iż inwestycja ta jest kontynuacją zrealizowanego przez Gminę Miejską Dynów projektu pn.: „Budowa stacji uzdatniania
wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami
wody, remontem, budową i przebudową
sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa”.
Chciałbym również zaznaczyć, iż budowana rozdzielcza sieć wodociągowa
swym zasięgiem obejmie ulice: Rynek,
Mickiewicza, Handlowa, Krzywa, Kościuszki, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego, część ul. ks. J. Ożoga (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II), część ul. Łaziennej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Podwale),
część ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. ks. J. Ożoga do skrzyżowania
z ul. Szkolną), ul. 1 Maja (od nr 43 do
skrzyżowania z ul. Grunwaldzką wraz
z osiedlem mieszkaniowym SM w Przeworsku), ul. Piłsudskiego (obiekty przemysłowe oraz „Dom Nauczyciela”), ul.
Plażowa (od ośrodka turystycznego „Błękitny San” do skrzyżowania ul. Plażowej
z ul. Karolówka – w pobliżu wjazdu na
most na rzece San).
Koszt całkowity projektu planowany do poniesienia w 2013 roku to kwota
ponad 740 000,00 zł, w tym kwota ponad 520 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z kolei
wkład własny Gminy Miejskiej Dynów
planowany do poniesienia w tym roku
to kwota ponad 220 000,00 zł.
Planowana data zakończenia projektu to 2013 rok.
3. Realizacja projektu pn.: „PSeAP –
Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”
W ciągu najbliższych 12 miesięcy kontynuowany będzie projekt pn.:
„PSeAP – Podkarpacki System eAdministracji Publicznej” o którym in-
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formowałem Państwa we wcześniejszych
numerach „Dynowinki”. Przypomnę tylko iż, PSeAP to strategiczny dla rozwoju
regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Podkarpackiego. Zakres projektu obejmuje
budowę teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych
w formie elektronicznej, działania związane z przygotowaniem organizacyjnym
do wdrożenia powyższego środowiska,
a następnie zarządzania działaniami
związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji projektu
będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Jest
to projekt partnerski, w którym Gmina
Miejska Dynów pełni rolę Partnera projektu, którego Liderem jest Województwo Podkarpackie.
Koszt całkowity Gminy Miejskiej Dynów planowany do poniesienia w wyniku realizacji projektu to kwota ponad 481 800,00 zł, w tym dofinansowanie – ponad 404 900,00 zł i wkład własny – ponad 71 400,00 zł.
Termin realizacji projektu – 2013
rok.
Dodatkowo chcę poinformować, iż
zgodnie z informacjami, jakie przedstawiłem Państwu w grudniowym numerze „Dynowinki” Gmina Miejska Dynów w 2013 roku planuje również realizację dwóch projektów tj.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Dynowie: Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 2, budynku
OSP (ul. Szkolna), budynku OSP (ul.
Bartkówka), budynku zaplecza stadionu miejskiego” i „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Dynowie”, które w chwili obecnej poddawane są przez
Urząd Marszałkowski trzystopniowej
ocenie. Dodam, iż wspomniane projekty zrealizowane zostaną w przypadku
uzyskania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej.
W 2013 roku Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
osi priorytetowej IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska Regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn.: „Budowa
i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap II oraz modernizacja istniejącej miejskiej stacji
uzdatniania wody”. Projekt ten będzie
kontynuacją wyżej wymienionych projektów związanych z poprawą systemu
zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta
Dynów. O pracach związanych realizacją przedmiotowego projektu będę państwa informował w kolejnych numerach
„Dynowinki”.
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Inwestycje drogowe
1. Zadania planowane do realizacji
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Gminę Miejską Dynów – drogi wojewódzkie
1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700”.
W bieżącym roku planowane są również prace związane ze wspomnianą rozbudową drogi polegającej na wykonaniu
chodnika dla pieszych. Będzie ona jednocześnie kontynuacją prac, jakie prowadzone były w latach ubiegłych. Odcinek, jaki pozostał do realizacji na rok
2013, obejmuje budowę 230 m chodnika wraz z zatoką autobusową po lewej
stronie. Szacunkowy koszt dokończenia
przedmiotowego zadania wynosi około
260 000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie przez
Województwo Podkarpackie (Zarząd
Dróg Wojewódzkich), przy współfinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej
Dynów.
Dodatkowo chcę również poinformować wszystkich Państwa, iż Gmina
Miejska Dynów stara się, aby Zarząd
Dróg Wojewódzkich przeprowadził prace związane z:
• poprawą stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin
– Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od Stacji paliw „Bliska” do cmentarza,
• budową chodnika przy ul. Węgierskiej (Siódmówka, Krzywdy).
2. Zadania planowane do realizacji przez Samorząd Powiatu Rzeszowskiego i Gminę Miejską Dynów – drogi powiatowe.
Gmina Miejska Dynów w 2013 roku
dołoży również wszelkich starań, aby Powiat Rzeszowski w dalszym ciągu prowadził prace związane z poprawą stanu
infrastruktury komunikacyjnej na terenie Dynowa. Miasto planuje ubiegać
się o sfinansowanie prac związanych z:
• kontynuacją przebudowy drogi powiatowej Nr 2319R (ul. Polna) – budowa chodnika, kanalizacji deszczowej,
• remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2318R (ul. Podwale),
3. Zadania planowane do realizacji przez Gminę Miejską Dynów.
1.„Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid. gruntów
1811/8 w Dynowie wraz z kanalizacją
deszczową w km 0+000 – 0+065”
W roku 2013 Gmina Miejska Dynów
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planuje przeprowadzić przebudowę odcinka drogi wewnętrznej, będącej przedłużeniem drogi gminnej Nr 108031R,
bocznej do ul. Grunwaldzkiej.
Przebudowa niniejszej drogi polegała będzie na remoncie nawierzchni oraz
kanalizacji deszczowej.
Koszt całkowity zadania stanowi
kwota około 100 000,00 zł, która może
ulec zmniejszeniu po przeprowadzeniu
procedury przetargowej, mającej na
celu wyłonienie Wykonawcy niniejszego zadania.
Termin realizacji zadania to rok
2013.
Dodatkowo informuję, iż remonty dróg gminnych (wykonywanie nawierzchni asfaltowych) prowadzone będą przez Gminę Miejską Dynów
w miarę możliwości pozyskania środków
pozabudżetowych, głównie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Podobnie, jak w ubiegłych latach
Gmina Miejska Dynów prowadziła będzie również prace związane z bieżącym
utrzymaniem stanu rowów melioracyjnych oraz dróg gminnych poprzez zakup, transport i wbudowanie kruszywa.
Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1. „Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, ul.
Karolówka w Dynowie”
W bieżącym roku Miasto będzie
kontynuowało również prace związane z budową oświetlenia przy ul. Karolówka. Zadanie obejmuje prace związane z montażem lamp oświetleniowych
na odcinku zrealizowanym częściowo
w 2012 roku oraz budowę nowego odcinka oświetlenia wraz z montażem lamp.
Szacunkowy koszt budowy nowego
odcinka oświetlenia to kwota około 100
000,00 zł i w całości pochodzić będzie
z budżetu miasta..
Planowany termin realizacji zadania to 2013 rok.
2. „Budowa oświetlenia drogowego przy
drodze gminnej – bocznej od ul. Piłsudskiego (położonej na działkach
o nr ew. 4866/2, 4864/2, 4863,
4862, 4861)”
W 2013 roku Miasto planuje rozpocząć prace związane z budową oświetlenia drogowego przy drodze gminnej
– bocznej od ul. Piłsudskiego (łącznik
ul. Piłsudskiego z ul. Wuśki).
Budowa oświetlenia drogowego niniejszej drogi gminnej obejmie budowę 9
latarni o mocy opraw 70 W rozmieszczonych na odcinku od skrzyżowania z ul.
Piłsudskiego do potoku przy ul. Wuśki.
Koszt całkowity stanowi kwota oko-
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ło 70 000,00 zł i w całości sfinansowany został z budżetu miasta.
Prace związane z opracowaniem
dokumentacji projektowej
1. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji urządzeń
energetycznych przy ul. Rynek, ul.
Mickiewicza, ul. Krzywa, ul. Jana
Pawła II i ul. ks. J. Ożoga
W ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie kontynuowała prace związane z realizacją zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę kolizji urządzeń
energetycznych przy ul. Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Krzywa, ul. Jana Pawła II
i ul. ks. J. Ożoga. Opracowana dokumentacja obejmuje rozwiązanie projektowe, polegające na umieszczeniu w ziemi zwisających z budynków obecnie kabli energetycznych.
Koszt całkowity opracowania projektu stanowi kwota około 30 000,00
zł i w całości pochodzić będzie z budżetu miasta.
Planowany termin realizacji zadania 2013 rok.
Pozostałe inwestycje planowane
do realizacji
1. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap II”
Miasto Dynów złożyło również
w dniu 18.01.2013 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosek
o dotację na zadanie pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap
II”. Niniejszy wniosek o dotację obejmuje prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych
przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie 15 złożonych
wniosków oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie 19,61 ton wyrobów zawierających azbest.
Koszt całkowity zadania to kwota ponad 8 200,00 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW – 7 000,00 zł. Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota ponad
1 200,00 zł.
Planowany termin realizacji prac –
06.05. - 15.11.2013 r.
W następnym numerze „Dynowinki”
poinformuję Państwa o bieżących działaniach podejmowanych przez Miasto.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak
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Przewodniczący
Rady Miasta
informuje
Roman
Dynowską tradycją stały się corocznie organizowane w okresie przedświątecznym spotkania przy Szopce na
Rynku Miasta. Tegoroczna Miejska
Wigilia rozpoczęła się w czwartek 20
grudnia 2012 r. o godzinie 12:00. Organizatorem spotkania była Rada Miasta
Dynowa, Przewodniczący Rady Miasta
Dynowa, Burmistrz Miasta oraz liczni sponsorzy i darczyńcy, dzięki którym obok szopki na rynku ustawiono
wigilijny stół, obfitujący w tradycyjne
świąteczne potrawy. Nie zabrakło dla
nikogo kwasówki, wigilijnego barszczu
z uszkami, żurku, pieczywa, pierogów,
sałatek, za co serdecznie w imieniu organizatorów dziękujemy.
Na spotkanie wigilijne przybył również św. Mikołaj, który rozdawał drobne upominki i słodycze wszystkim dzieciom zgromadzonym przy szopce. Swoimi występami spotkanie uświetniły dzieci i młodzież dynowskich szkół.
Również tego dnia dynowscy harcerze
przekazali Betlejemskie Światło Pokoju - ogień z Groty Narodzenia Jezusa

Chrystusa w Betlejem będący symbolem miłości i pokoju. Atmosfera Wigilii
była prawdziwie świąteczna, zapachniało zbliżającymi się świętami. Burmistrz Miasta złożył wszystkim Mieszkańcom Miasta Dynowa życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku
2013. Nie zapomniano również o wspólnym kolędowaniu, łamaniu się opłatkiem i życzeniach świątecznych.
Podczas uroczystości Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta oraz
Fundacja „Bliźniemu swemu…” działająca na rzecz niniejszego Towarzystwa rozprowadzała „Talerz Miłosierdzia”. Zebrane podczas akcji fundusze
zostaną przeznaczone na poprawę warunków życiowych osobom potrzebującym i bezdomnym.
Organizatorzy Miejskiej Wigilii serdecznie dziękują: wszystkim Darczyńcom za wsparcie finansowe oraz przygotowanie potraw, Nadleśnictwu Dynów za choinki przy szopce, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej, uczennicom Zespołu Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego, P. Markowi Siekańcowi z uczennicami Gimnazjum, Pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc i sprawną obsługę Wigilii,
a Dzieciom i Wychowawcom z Przedszkola oraz młodzieży za piękne kolędy przy Szopce.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia foto – relacji

z uroczystości na stronie internetowej:
www.dynow.pl
Lista darczyńców:
Balawejder Antoni – „Woodstylle”,
2. Baran Stanisław, Ryba Adam Bank Spółdzielczy w Dynowie,
3. Gudyka Anna i Wiesław – Sklep
„Agropol”,
4. Nadleśnictwo Dynów,
5. Hadam Henryk, Alicja, Daniel
– Restauracja & Dom weselny
„Aleksandria”,
6. Spółka SÓW – POL,
7. Krupa Małgorzata i Stanisław –
Piekarnia,
8. Makarska Katarzyna – Sklep
„Robot”,
9. Kośmider Ewa i Zbigniew – Zajazd „Na Rozdrożu”,
10. Pończocha Maria i Zdzisław – „ To
i Owo”, Hotelik „Oberża”,
11. Nosal Jan – Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”,
12. Sarnicki Wojciech – Sklep warzywny,
13. Klemens Bała – Sklep warzywny,
14. Banaś Halina – Kwiaciarnia
„STOKROTKA”,
15. Piskorek Elżbieta – Cukiernia
„PAULA”,
16. Sochacki Adam – Dom Pogodnej
Starości,
17. Szaruga Wojciech – Hurtownia
„U Wojtka”,
18. Święs Tadeusz – Dyrektor Zespołu Szkół.
1.

Miejska WIGILIA
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Wywiad ze Starostą Powiatu Rzeszowskiego

Józefem Jodłowskim

życia. To środowisko jest dosyć duże
i w skali powiatu były takie potrzeby. Środki unijne zostały wykorzystane również na opiekę społeczną, m.in.
na Dom Opieki Społecznej w Górnie,
służbę zdrowia i wiele innych dziedzin.
U: Czy w związku z postępującym niżem demograficznym istnieje realna szansa na zachowanie
dotychczasowej ilości szkół ponadgimnazjalnych w powiecie?
S: Problem ekonomiczny dotyka także oświaty. Owszem, utrzymanie szkół, do których uczęszcza mała
ilość uczniów jest trudna, ale na chwilę obecną nie zamierzamy zmniejszać
ilości szkół w powiecie.
Foto(2): Łukasz Toczek

Uczeń: Rok kalendarzowy dobiega końca. Co uważa Pan za
Swój największy sukces jako Starosty?
Starosta: Zastanawiam się nad pojęciem sukcesu. Jest to słowo odnoszące się do różnych dziedzin życia, jako
stan jest działaniem na możliwie najwyższym poziomie jednostki, określa
rzeczy ponadstandardowe. Pozytywnym elementem, który trzeba podkreślić, jest podpisanie umowy na realizację ważnego dla powiatu rzeszowskiego
projektu. Projekt pn. "Uzbrojenie Terenów Podkarpackich" opiewa na kwotę ok. 80 mln zł. Jego realizacja będzie
wymagała zaangażowania całej załogi
starostwa, ale jeśli uda się zrealizować
go w terminie, będzie bodźcem finansowym. Dzięki temu powiat rzeszowski będzie miał możliwość pozyskania środków, które go wzmocnią. Budżet powiatu jest subwencyjno – dotacyjny, czyli z góry jest wyznaczone, na
co konkretnie mają być przeznaczone
dane pieniądze.
U: Z jakimi trudnościami zma-

gał się Pan jako Starosta w mijającym roku?
S: Tych problemów jest bardzo
dużo. Sądzę, że Wy, młodzi ludzie,
też to odczuwacie w jakimś zakresie.
Czytając medialne doniesienia możemy zauważyć, że w skali światowej już
od jakiegoś czasu jest obecny szerzący się problem ekonomiczny. Limituje
on uwarunkowania finansowe powiatu. Kryzys w kraju odbija się nie tylko na budżecie państwa, ale również
na finansach powiatowych. Z drugiej
strony zadania ustawowe powiatu dotyczą najważniejszych problemów, takich jak służba zdrowia, opieka społeczna, oświata, bezrobocie.
U: Jak ocenia Pan wykorzystanie środków unijnych w starostwie?
S: Powiat rzeszowski był takim beneficjentem, który ze środków unijnych korzysta w szerokim zakresie
i to w każdej dziedzinie. Te wszystkie
możliwości, które się ukazywały, były
maksymalnie wykorzystane. Dotyczyło to m.in. infrastruktury drogowej. Jednym z projektów była droga przez ul. ks. Ożoga w Dynowie,
która myślę że dobrze służy społeczności. Korzystaliśmy również
ze środków unijnych, jeśli chodzi
o oświatę. Został wykonany remont
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mrowli. Zależało nam bardzo na
tej szkole, ponieważ obejmuje ona
zakresem opieki dzieci wymagające specjalnej opieki i form nauczania dostosowanymi do normalnego

U: Jak postrzega Pan nasze liceum na tle innych szkół w powiatach?
S: Trudno jest oceniać bez jakiejkolwiek skali porównawczej. Biorąc pod
uwagę efekty, Wasze liceum to szkoła,
która dobrze prezentuje się na tle innych. Odnosicie sukcesy w wielu dziedzinach, co jest zasługą zarówno wysokiego poziomu nauczania, jak i wkładu
uczniów. Szczególnie widać to na przykładzie absolwentów, którzy kontynuują naukę na renomowanych uczelniach wyższych. Rozpoczęta jest budowa hali sportowej przy Waszej szkole,
co na pewno wpłynie na rozwój fizyczny uczniów. Szkoła, oprócz nauki, musi
być odpowiedzialna za hartowanie ducha i ciała, czemu na pewno nowopowstający obiekt będzie sprzyjał.
U: Czego życzyć Panu w nadchodzącym Nowym Roku?
S: Przede wszystkim zdrowia, bo
jest niezbędne przy podejmowaniu różnego rodzaju działań. Zadaniem Starosty jest zadbać o to, by zadań przyjętych do realizacji było jak najwięcej i by
dotyczyły wszystkich dziedzin życia
społecznego, mających wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców.
Mam nadzieję, że będę mógł kontynuować zaplanowane zadania i realizować przewidywane cele. Jednocześnie
Wam, drodzy uczniowie, chciałbym życzyć, aby czas Świąt przyniósł odpoczynek i wytchnienie, a Boże Narodzenie
spędzone w gronie najbliższych napełniło Was radością i spokojem ducha.
Wywiad przeprowadzili:
Natalia Sowula
i Piotr Kędzierski
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Najstarsi Mieszkańcy Gminy
W dniu 16 grudnia 105 lat ukończyła
Pani Katarzyna Wojciechowska
z Izdebek.
Z tej okazji Czcigodną Jubilatkę odwiedzili
Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala,
Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojtarowicz i Kierownik USC Magdalena Niemiec.
Życzymy Pani Katarzynie
jeszcze wielu lat w pomyślności i dobrym zdrowiu.
Życzenia dobrego zdrowia oraz serdeczne gratulacje
składamy
Panom Walentemu Workowi
i Edwardowi Helonowi,
którzy w tym roku ukończyli 101 lat.
Do życzeń przyłączają się
redaktorzy z działu Gmina Nozdrzec.

WOŚP zagrała w Warze
Koncert Kapeli "Warzanie" rozpoczął już 11
granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Domu Strażaka w Warze. Kolejne punkty programu czyli kabaret "Promile radości" i grupa wokalna "Nie lubię jak pękają baloniki" to młodzieżowa, miejscowa inicjatywa. Kabaret stworzył nauczyciel
Wojciech Tarnawski, w przedstawianym programie mieliśmy niezłą satyrę na szkołę i pożarników. Cztery wokalistki z zespołu „Nie lubiącego baloników” przedstawiły poezję
śpiewaną, którym akompaniował założyciel zespołu Maciej
Tyczka (dawny gitarzysta z zespołu OSC, grającego tu w latach 90-tych). Kabaret i zespół to prywatne inicjatywy, nie
mają bazy, wsparcia i sponsorów, a jednak działają i jak widać całkiem nieźle. Frekwencja też była niezła, w sali widowiskowej domu strażaka było około 200 osób oprócz dorosłych siedzieli także Ci, którzy „robili Orkiestrę” lata temu,
dziś już ze swoimi dziećmi. Trudno nie wspomnieć o młodzieży szkolnej i kilkunastu osobach spoza Wary, wiernych
uczestnikach tej imprezy.
Najważniejsza w tym dniu była jednak grupa wolontariuszy, młodzieży miejscowego Gimnazjum oraz uczniów
szkół średnich, w większości mieszkańców tej wsi. Kwestowano w wielu miejscowościach: Brzozowie, Starej Wsi,

Na dobry początek...
Orkiestra
I zagrała znów Orkiestra
rzec by można "gra muzyka"
ale po co w szczytne cele
znów się miesza polityka?
Oni mają swe podwórko
i roboty dosyć mają,
a efekty dość mizerne,
lecz wciąż innym pomagają.
Czy o pomoc tutaj chodzi?
Ja bym był innego zdania że wśród zgiełku, blasku fleszy
chcą swe podnieść notowania.
W każdym z nas jest zło i dobro.
Czyńmy dobrze, tępmy wady.
Lecz wciąż popatrz w lustro duszy
nim udzielisz "dobrej rady".
Reasumując co powyższe,
pytam siebie i każdego:
czy pomagasz pomagając
czy też czynisz więcej złego?
Drugi wniosek zaś wynosi
mych rozważań strumień wartki;
jednym trzeba dać serduszka
drugim zaś "czerwone kartki".
Józef Cupak
Wara, 13.01.2013 r.

Bliznem, Domaradzu, Dydni, Izdebkach, Hłudnie i Warze,
zebrano łącznie 18.080 zł. To dużo mniej niż w minionym
roku (mówi koordynujący działania Wojciech Tarnowski)
o jakieś 9 tysięcy. W 2012 roku było nas 24 i mieliśmy jeszcze Dynów do prowadzenia zbiórek, w tym roku Dynów po
raz pierwszy wystartował samodzielnie. Wczoraj w gronie
15 osób obstawialiśmy 8 miejscowości, sam kwestowałem
w Warze. W Brzozowie zebraliśmy około 5.300 zł, w Izdebkach już po południu zabrakło nam serduszek. Całość działań skończyliśmy dopiero około czwartej nad ranem, po przeliczeniu wszystkich pieniędzy. Warto wspomnieć, że tu, na
miejscu w Warze, z wpłat do puszek kwestarskich i w wyniku licytacji drobnych gadżetów uzyskaliśmy około 1300 zł.
Dziesięć lat pracy na rzecz orkiestry Jurka Owsiaka to
szmat czasu, należy podziwiać zapał i energię tych młodych ludzi. Więc do następnego roku, będzie lepiej… Siema.
Jan Wolak
www.brzozowiana.pl
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Gminne Rozgrywki w Piłce
Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Nozdrzec
W dniu 16 listopada 2012 r. odbyły się Gminne Rozgrywki w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Nozdrzec. Gospodarzem turnieju w tym roku była Szkoła Podstawowa
nr 2 w Izdebkach.
W rozgrywkach wzięły udział drużyny ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach, Zespołu Szkół w Hłudnie, Szkoły
Podstawowej nr 4 w Izdebkach, Gimnazjum nr 1 w Izdebkach oraz drużyna z Urzędu Gminy w Nozdrzcu, drużyna
firmy „Iwoniczanka” i drużyna gospodarzy.
Zwycięzcą turnieju został zespół ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach, drugie miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół w Hłudnie zaś trzecie miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Izdebkach.
Chcemy złożyć szczególne podziękowania sponsorom tegorocznych rozgrywek: prezesowi „Iwoniczanki” Panu Józefowi Fal, Zarządowi ZNP Gminy Nozdrzec oraz Spółdzielni uczniowskiej „Grosik” w Szkole Podstawowej nr 2 w Izdebkach.
Organizatorzy

Dzień Babci i Dziadka
oraz wręczenie medali
„Za zasługi dla obronności
kraju”
Dzień Babci i Dziadka oraz wręczenie medali „Za zasługi
dla obronności kraju” 21 i 22 stycznia to ważne daty w kalendarzu - w tych dniach obchodzone jest bowiem Święto
wszystkich Babć i Dziadków. Wnuki mogą wówczas podziękować swym babciom oraz dziadkom za ich miłość, opiekę,
wspólne zabawy oraz za wychowanie.
Ten styczniowy dzień był okazją do złożenia życzeń i okolicznościowego spotkania w Zespole Szkół w Warze. Na uroczystość licznie przybyli: babcie, dziadkowie oraz ich wnuki – uczniowie naszej szkoły. To święto ubogacili swą obecnością Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku - pułkownik Marek Staroń, kapitan Mariusz Wańcowiat oraz
Wójt Gminy Nozdrzec - Antoni Gromala .
Na początku głos zabrał gospodarz Gminy Nozdrzec,
który powitał zebranych i podkreślił, jak ważną rolę pełnią
dziadkowie w wychowaniu młodego pokolenia. Następnym
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punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla obronności kraju". Srebrne medale otrzymali rodzice, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. Pułkownik Marek Staroń i kapitan Mariusz Wańcowiat
przekazali odznaczenia, upominki i kwiaty: Janinie i Stanisławowi Bobolom z Wary, Helenie i Adamowi Potocznym
z Izdebek oraz Genowefie i Henrykowi Gretkowskim z Huty
Poręby. Patriotyzm oraz poświęcenie dla ojczyzny u wyróżnionych osób zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz
życzeniami „Stu lat”.
Później na scenie pojawili się mali aktorzy – uczniowie
klas 0, I – III Szkoły Podstawowej, którzy zaprezentowali swym ukochanym dziadkom jasełka bożonarodzeniowe.
Śpiew kolęd, wiersze oraz dary, złożone małemu Jezuskowi wywoływały u zebranych wzruszenie, uśmiech i radość.
Dzieci nie zapomniały o najważniejszych w tym dniu osobach i życzyły im „Dziadziu drogi, dziadziu miły niech Ci
Bozia daje siły”, „Byś nam długo Babciu żyła i zawsze zdrowa była”. Dopełnieniem tych słów było odśpiewanie „Sto lat”
dla wszystkich babć i dziadków. Później uczniowie ZS w Warze ofiarowali swoim dziadkom prezenty, kwiaty i płynące
z głębi serca życzenia.
O dobrą atmosferę i zadowolenie w czasie uroczystości
zadbali przedstawiciele Rady Rodziców. Dużo wysiłku i pracy włożyli oni w przygotowanie poczęstunku dla gości. Dla
babć i dziadków wystąpiła kapela „Warzanie”. Nie obyło
się bez wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych i kolęd.
Kochani Dziadkowie! Dziękujemy za Waszą obecność,
miłość i ciepło oraz zapraszamy do naszej szkoły za rok.
Wszystkim Babciom i Dziadkom czytających „Dynowinkę” najlepsze życzenia zdrowia i optymizmu życzą redaktorzy z działu „Gmina Nozdrzec”.
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Tomik poezji
Pani Danuty Czaja
„A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze,
co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką”
Jan Twardowski
Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy marzyć tak dobrze, jak działać (Anatole France).
Najlepszym dowodem na prawdziwość tych słów jest
poetka z naszej gminy Pani Danuta Czaja. Właśnie ukazał się jej pierwszy tomik zatytułowany „W serca ciszy”.
Materiał zgromadzony w zbiorze jest bardzo różnorodny. Mamy tu utwory wspomnieniowe - osobiste - poświęcone zmarłej matce, związane ze świętami i okolicznościowe,
religijne czy poetyckie miniaturki opisujące rodzinny dom
podmiotu lirycznego. „Podróż” to swoista spowiedź z życia,
które choć zbliża się do końcowej stacji, nie napawa podmiotu lirycznego zwątpieniem i żalem. Pełne wiary w miłość wyznanie w Podaruję ci czy wspomnieniowe Pozwól mi
jeszcze – to utwory, które na tle całego tomiku zdecydowanie się wyróżniają.
Poetka urodziła się 24 maja 1952 roku w Przysietnicy
(woj. podkarpackie). Mieszka wraz z rodziną w Izdebkach
Rudawcu. Przez wiele lat pracowała zawodowo w fabryce
koronek w Brzozowie – Koronki S.A. Po przejściu na emeryturę cały swój wolny czas poświęca rodzinie oraz sprawom społecznym.
Od 2006 roku sprawuje nieustannie funkcję Radnej Rady
Gminy w Nozdrzcu, a od 2010 roku jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Od momentu rejestracji w 2003 roku Stowarzyszenia
Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu pełni w nim funkcję Przewodniczącej. Pani Danuta jest również członkinią
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Od przeszło dziesięciu lat pisze artykuły do Brzozowskiej
Gazety Powiatowej. Ich tematem są bieżące sprawy Rudawca oraz wydarzenia w stowarzyszeniu i jednostce. W podziękowaniu za współpracę, podczas uroczystości 5- lecia Brzozowskiej Gazety Powiatowej otrzymała list gratulacyjny.
W 2009 r. - podczas Podkarpackich Targów Usług w Kołaczycach otrzymała zaszczytny tytuł „Miss Kreatywności
Podkarpacia”.
Za całokształt swojej działalności w 2012 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”.

Autor: Danuta Czaja
Tytuł: "W serca ciszy"
Izdebki - Rudawiec 2012
Wydawnictwo POLIGRAF
ISBN: 978-83-7856-073-9
Zdjęcie na okładce: Kazimierz Barański

Marta Bobola
Długo czekałem na ten dzień, ale udało się!!! Piękny
i wartościowy tomik autorstwa Pani Danuty Czaja nareszcie się ukazał!!!
Bardzo serdecznie Gratuluję Pani Danucie, której poezję
wielokrotnie publikowałem na łamach „Dynowinki”, wierzę
że to nie ostatni przejaw Pani twórczej pracy. Grono Pani
Czytelników z „Dynowinki” na pewno zainteresuje tą nową
pozycją wydawniczą.
Dla pierwszej osoby, która napisze na adres spacerkiempogminie@interia.pl i wyrazi chęć otrzymania tomiku poezji „W serca ciszy” czeka publikacja
z dedykacją od autorki.
Naprawdę warto!!!

Spotkanie opłatkowe w Rudawcu
„Jedno małe miejsce
przy stole
Jedno miejsce dla wielu z was
W ręku trzymasz biały opłatek
Milkną słowa, ucieka czas
Jedno małe miejsce
przy stole
Jedno miejsce dla
wszystkich nas
W ręku trzymasz biały opłatek
Który to już raz ?...”
Boże Narodzenie oznacza dla wszystkich wierzących radosną pamiątkę
przyjścia na ziemię samego
Boga, który obdarzył człowieka ogromną miłością. Tą
miłością obdarowujemy in-
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nych w symbolicznym dzieleniu się opłatkiem.
W niedzielne popołudnie w Sali Domu Strażaka odbyła
się niezwykle miła uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu – wspólna wieczerza wigilijna dla całej Rudawieckiej społeczności.
Wieczór rozpoczęła Przewodnicząca SKW Pani Danuta Czaja, która przywitała wszystkich obecnych. Zgromadzeni wysłuchali montażu przygotowanego przez młodzież
oraz członkinie SKW– pięknego, wzruszającego, wywołującego refleksję nad sensem Świąt Bożego Narodzenia.
Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył ks. Józef Kasperkiewicz – proboszcz miejscowej parafii – przy
blasku świec – łamiąc się opłatkiem składano sobie życzenia miłości, radości oraz pogodnych i zdrowych świąt w rodzinnym gronie.
Na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw:
grzybowej, ryby, gołąbków, pierogów i barszczyku – niezwykle smacznych, przygotowanych według starych domowych receptur.
Marta Bobola

Jasełka w Wesołej
W niedzielę 13.01.2013 w Remizie OSP młodzież KSM
naszej parafii - pod kierunkiem Basi Mac - przedstawiała dla wszystkich mieszkańców Wesołej, Jasełka Bożonarodzeniowe.
Nie była to standardowa inscenizacja ale ukazanie przyjścia Zbawiciela w kilku odsłonach. Poszczególne scenki mówione wierszem, przedstawiały wydarzenia z tego jednego
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dnia w różnych miejscach Betlejem.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu jasełek i za uczestnictwo wielu mieszkańców wsi. Dochód
z przedstawienia przeznaczony został na misje.
http://gazetkaweselska.blogspot.com/

Równać Szanse 2013
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry
start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie
ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy
realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r.
(prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego
zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.nozdrzec.pl
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY
Urząd Gminy Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
Tel: 13 43-98-020, 43-98-036, 43-98-040
Telefaks: 43-98-170
e-mail: ugn@nozdrzec.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7:30-15:30
36-245 Nozdrzec 224
Tel./Fax 13 43-98-164

Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu
z siedzibą w Warze
Wara 221 36-245 Nozdrzec
Godziny otwarcia: pon – pt 8.30 - 17.00
biblioteka.wara@op.pl
tel. 13 43-97-010
Filia w Hłudnie z siedzibą w Domu Strażaka 198
Godziny otwarcia pon – pt: 9.00-17.00
biblioteka.hludno@op.pl

Biuro projektu "Czas na aktywność w gminie Nozdrzec"
Pokój nr 21,
tel. 13 43-98-020 wew. 43

Filia w Izdebkach z siedzibą w Domu Strażaka
Godziny otwarcia pon – pt: 9.00-17.00
biblioteka.izdebki@op.pl
tel. 13 43-99-040

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu
36-245 Nozdrzec 243B

Filia w Nozdrzcu z siedzibą w Domu Strażaka
Godziny otwarcia pon – pt: 9.00 - 17.00
biblioteka.nozdrzec@op.pl
tel. 13 43-98-003

Jan Bobola - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
tel./fax: 13 43-97-286
e-mail: zgk.nozdrzec@op.pl
Gminne Centrum Informacji w Nozdrzcu
36-245 Nozdrzec
tel. 13 43-98-003
Siedziba: Dom Strażaka w Nozdrzcu
Czynne: poniedziałek - piątek, od 8.00 do 18.00

Informacja dla mieszkańców
Gminy Nozdrzec
W związku z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy pokój 18 lub
u sołtysa wsi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 marca
2013 roku. Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Gminy Nozdrzec, u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, organ Gminy będzie zmuszony w drodze decyzji,
naliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. Więcej informacji na www.nozdrzec.pl

Filia w Siedliskach z siedzibą w Dom Wielofunkcyjnym
Godziny otwarcia, pon – czw 9.00-17.30, pt 8.30-14.30
biblioteka.siedliska@op.pl
Filia w Wesołej
Godziny otwarcia pon – pt: 9.00-17.00
biblioteka.wesola@op.pl
tel. 13 43-98–212

Uwaga Konkurs!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału
w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko
prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Kto jest autorem tomiku poezji „W serca ciszy?”
Na odpowiedzi czekam do 15 lutego 2013 r. pod adresem email: spacerkiempogminie@interia.pl
Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - Na pierwszego jej autora czeka bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio

W dniu 30.12.2012 r. w wieku 62 lat zmarł nagle nasz kolega z klasy
w Szkole Podstawowej i w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ STECIWKO
twórca i Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, wieloletni kierownik Katedry i Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, założyciel i Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w latach 2003-2011.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko był absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wielkim lekarzem, Naukowcem i Propagatorem medycyny rodzinnej w Polsce, specjalistą w zakresie nefrologii, chorób wewnętrznych, balneologii, bioklimatologii i fizykoterapii.
koleżanki i koledzy z klasy
rocznik 1957 - 1968

20

DYNOWINKA

Nr 1-2/208-209

Rocznica uposażenia kościoła przez Małgorzatę z Denowa
W ubiegłym roku minęła 550 rocznica uposażenia kościoła w Dynowie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Narodzenia Świętej Marii Dziewicy).
W naukowych opracowaniach historycznych dot. Dynowa, Bronisław Jaśkiewicz napisał:
„Data zbudowania kościoła w Dynowie nie jest znana.
Kościół w Dynowie w XV w. nosił wezwanie Narodzenia
Świętej Marii Dziewicy. J. Widajewicz w monografii Z przeszłości Buszcza stwierdził, że kościoły XV-wieczne na Rusi
Halickiej można podzielić na dwie grupy: „starsze” (sięgające bardziej w głąb XIV wieku i „młodsze" z końca XIV w.)
na podstawie wezwania, gdyż wszystkie kościoły „starsze"
noszą wezwanie Najświętszej Marii Panny, „nowsze” natomiast były fundowane pod innymi wezwaniami. Wezwanie kościoła w Dynowie może wskazywać na fundację tegoż
już w XIV w. W 1448 r. plebanem w Dynowie był Strzeżko (Strzesko). W 1462 r. jego następcą był Aleksy. W tymże roku Małgorzata z Denowa dala kościołowi Narodzenia
Świętej Marii Dziewicy i plebanowi Aleksemu wieś swą
Ulanicę, położoną w sąsiedztwie miasta wraz z wszystkimi
potokami, sołectwem, czynszami, robocizną i świadczeniami oraz 2 łany, jeden koło łanu plebana i drugi na Przedmieściu Dynowskim w kierunku wsi Łubno, z sadzawkami,
które były na tych łanach lub mogły powstać na tym polu
— bez wyrządzania szkody łanom miejskim czy też przedmiejskim. Również podarowała wymienionemu kościołowi
dziesięcinę z folwarku w Bachórzu, także na Przedmieściu
od wszystkich upraw dworu w Dynowie oraz każdego roku
kamień łoju i l grzywnę 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. Nieco odmienna redakcja (projekt) powyższego aktu mówiła, że pleban Aleksy otrzymuje
l łan do 2 łanów od dawna danych, i że winien wraz z 4 kapłanami codziennie śpiewać modlitwy ku czci Matki Boskiej.
W porównaniu z przeciętnym uposażeniem kościoła parafialnego na Rusi Czerwonej, które w tamtych czasach wynosiło l lub 2 łany (zależnie od wielkości lokacji lub jakości
gleby) wolne od czynszów uposażenie kościoła parafialnego
w Dynowie, dzięki szczodrej fundacji Małgorzaty było bardzo duże. W 1462 r. odstąpiła Małgorzata z Denowa Dobiesławowi Kmicie z Wiśnicza i Bartkówki, swemu bratu stryjecznemu, połowę prawa patronatu kościoła parafialnego
Narodzenia Świętej Marii Dziewicy w Dynowie, z tym, że
za jej życia oboje jednomyślnie będą wybierać plebana, a po
jej śmierci na zmianę jej spadkobiercy i Dobiesław i że prawo patronatu będzie zawsze należało do rodu Kmitów herbu Szreniawa. W tym czasie przy wymienionym kościele
istniał szpital. Źródła przekazały informację o dwu następcach księdza Aleksego — Prokopie Błażowskim i Stanisławie z Przedborza nad Pilicą. Prokop Błażowski występował
w latach 1468 i 1481 jako pleban kościoła w Dynowie. Pochodził prawdopodobnie z Błażowej, gdzie zamieszkiwała
wówczas szlachecka rodzina Błażowskich, posiadająca sołectwo we wspomnianej miejscowości.”1
„O kościele w Dynowie zachowała się pierwsza wzmianka z roku 1462. Wymieniony rok nie jest rokiem erekcji,
lecz datą uposażenia już istniejącego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii. Proboszczem był wówczas
ksiądz Alexius czyli Aleksy.
Już w XV stuleciu kościół dynowski miał murowaną
część prezbiterialną, a resztę — drewnianą. W r. 1462 po1 Dynów Studia z dziejów miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Bronisława Jaśkiewicza i Andrzeja Meissnera Dynów 1995

bożna pani Małgorzata z Denowa dla zbawienia duszy swojej oraz swoich poprzedników i następców uczyniła bardzo
hojny dar kościołowi w Dynowie, zapisując mu wieś Ulanicę pod Dynowem wraz ze wszystkimi potokami, sołtystwem, czynszami i innymi robociznami, ciążącymi na ludności w innych wsiach dóbr dynowskich. Darowała również
temu kościołowi dwa łany: jeden przy łanie plebana, drugi zaś na Przedmieściu Dynowskim ciągnący się w kierunku Łubnego, z »sadzawkami«, które były na tych łanach lub
mogły powstać na tym polu — bez wyrządzania szkody łanom miejskim czy też przedmiejskim. Również podarowała wymienionemu kościołowi dziesięcinę z folwarku w Bachórzu i z folwarku dynowskiego, leżącego na Przedmieściu
Dynowskim przed wsią Bachórzem oraz każdego roku kamień łoju z jatek dynowskich.
Zapis nakładał, obok licznych modlitw na intencję dobrodziejki, na proboszcza obowiązek utrzymywania czterech
kapłanów, którzy by odśpiewywali codziennie »cursum Marianum« ku czci Matki Boskiej.
Małgorzata starała się o zatrzymanie opieki nad kościołem dynowskim w rękach rodu Kmitów »de eodem clenodio
Strzynyawa« i w tym celu w r. 1462 sporządziła dokument,
na mocy którego odstąpiła połowę kolatury kościoła parafialnego w mieście Dynowie, wystawionego na cześć Narodzenia Świętej Marii Dziewicy, bratu swemu Dobiesławowi Kmicie.:
Uposażenie kościoła przez Małgorzatę było bardzo wielkie. Bowiem w tych czasach przeciętne uposażenie kościoła
parafialnego na Rusi wynosiło l lub 2 łany (zależnie od wielkości lokacji lub jakości gleby), wolne od czynszów. Źródła
przekazują nam wiadomość o dwu następcach księdza Aleksego, a mianowicie : Prokop Błażowski występuje w latach
1468 i 1481 jako proboszcz dynowski. Pochodził on prawdopodobnie z Błażowej, gdzie była wówczas szlachecka rodzina Błażowskich, trzymająca tam sołectwo. Prokop Błażowski, pleban dynowski, wraz z bratem swoim Maciejem pożyczyli Henrykowi Kamienieckiemu znaczną sumę, bo aż 250
grzywien. W r. 1512 proboszczem dynowskim był Stanisław
z Przedborza, pisarz kancelarii królewskiej.
Daty powstania kościoła w Dynowie nie znamy. Pomocnym do ustalenia czasu zbudowania kościoła okazuje się
czasem jego wezwanie. Kościół w Dynowie nosił wezwanie
Najświętszej Marii Panny. Profesor Widajewicz w swoim
świetnym studium monograficznym »Z przeszłości Buszcza«
stwierdza, że kościoły XV-wieczne na Rusi Halickiej można podzielić na dwie grupy : »starsze« (sięgające bardziej
w głąb XIV wieku i »młodsze« z końca XIV w.) na podstawie wezwania, a mianowicie: wszystkie kościoły »starsze«
noszą wezwanie Najświętszej Marii Panny, »nowsze« zaś
były fundowane pod innymi wezwaniami. Za potwierdzeniem wniosków płynących z badań prof. Widajewicza nad
powstaniem kościołów na Rusi Halickiej, które w zestawieniu z wezwaniem kościoła dynowskiego wskazują na możliwość jego fundacji już w XIV stuleciu, przemawia pewne
istnienie kościoła w Dynowie nie tylko przed rokiem 1462
(w nadaniu z 1462 Małgorzata stwierdza, że jeden z dwu
łanów darowanych kościołowi leży obok łanu plebana), lecz
również na pewno przed r. 1431, bo w spomnianyrn roku
zapisało się na uniwersytet krakowski 3 dynowian.”2
Andrzej Stankiewicz
2 Dynów do początków XVI stulecia. Bronisław Jaśkiewicz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Przemyśl 1958 r.
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Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej

Władysławowi Kasprowiczowi – Burmistrzowi Dynowa
W dniu 27 grudnia 2012 r. w Dynowie
miała miejsce uroczystość odsłonięcia
tablicy pamiątkowej poświęconej Władysławowi Kasprowiczowi (1897-1949),
pierwszemu Burmistrzowi Dynowa w
powojennej Polsce. Uroczystość zbiegła
się z 65-rocznicą przywrócenia Dynowowi statusu miasta. Odsłonięcie tablicy
poprzedziło wystąpienie Macieja Jurasińskiego – Viceprezesa Towarzystwa.
Odsłonięcia tablicy dokonała najstarsza wnuczka Władysława Kaspro-

wicza – Krystyna Kasprowicz wraz z
Andrzejem Stankiewiczem – Prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.
W uroczystości udział wzięli również
: Burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak, radni miasta Dynowa oraz rodzina Władysława Kasprowicz – Mariusz
i Małgorzata Kasprowicz z synami, Halina i Jan Rebizak ,Maciej Kasprowicz i
Jacek Kasprowicz.
Pierwotnie planowano odsłonięcie
tablicy w dniu 11.11.2012 r. w rocznicę

odzyskania przez Polskę niepodległości.
Niestety do tej daty nie udało się Towarzystwu uzyskać stosownej decyzji administracyjnej na jej umieszczenie na
budynku będącym siedzibą Gminy. Niżej prezentuję zdjęcia z tej uroczystości.
Do zasług Burmistrza Władysława Kasprowicza dla Dynowa powrócę
w najbliższych numerach „Dynowinki”.
Foto : Antoni Iwański
Mieczysław Węgrzyn
Andrzej Stankiewicz

od lewej stoją: Maciej Jurasiński,
Krystyna Kasprowicz, Mariusz i Małgorzata Kasprowicz, Halina Rebizak,
burmistrz Zygmunt Frańczak, Maria
Iwańska, Andrzej Stankiewicz.

Andrzej Stankiewicz, Krystyna Kasprowicz, burmistrz Zygmunt Frańczak, Mariusz Kasprowicz, Karol Kasprowicz, Jacek Kasprowicz, Halina
Rebizak, Jakub Kasprowicz, Małgorzata Kasprowicz, Maciej Kasprowicz.

Andrzej Stankiewicz, Krystyna Kasprowicz, Mariusz i Małgorzata Kasprowicz.

Andrzej Stankiewicz, Krystyna Kasprowicz.

Andrzej Stankiewicz

Zdzisław Siry, Wiesław Bielec, Jerzy
Wojdyło

Wspaniały Jubileusz
W ubiegłym roku, 60-rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo
Joanna i Mirosław Kiełbińscy z Gdyni.
Jubilaci są dobrze znani czytelnikom
„Dynowinki”. Wielokrotnie publikowaliśmy artykuły opisujące perturbacje Pani
Joanny Stankiewicz – Kiełbińskiej związane z „odzyskaniem” kamienicy przy
ul. Świętojańskiej w Gdyni, skonfiskowanej jej ojcu – adw. Leonowi Stankiewicz, więźniowi władzy komunistycznej
w latach 50-tych ubiegłego wieku.
Pani Joanna wielokrotnie i istotnie
finansowo wspierała remonty kapliczek
dynowskich realizowanych przez Towarzystwo.

Poniżej zamieszczam pamiątkowe
zdjęcia Jubilatów z uroczystości w Urzędzie Miasta w Gdyni
Andrzej Stankiewicz

Joanna Stankiewicz – Kiełbińska
z mężem Mirosławem

Jubilaci z Prezydentem Gdyni
Wojciechem Szczurek (trzeci od prawej strony)
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„Spotkanie z poezją Pogórza”
Ten podtytuł widniejący na okładce skromnego tomiku poezji wydanego staraniem owarzystwa
Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Dynowie i Związku
Gmin Pogórza Dynowskiego nie pozostawia wątpliwości co do lokalnego charakteru wydawnictwa. Bo zbiorek wierszy „ZNAD SANU” jest mocno związany z nadsańską okolicą. Raz przez tematykę zebranych utworów, drugi raz przez Autorów, po trzecie przez cel narzucony sobie przez
wydawców.
Nad Sanem spędzał swoje wakacje zaprawione smutkiem wojennych przeżyć młodziutki
poeta – Adam Czekański, tu żyją i pracują Fryderyk Radoń, Jadwiga Sikorowicz i nastoletnia
„przyszłość” literacka - Katarzyna Siry, która tak
blisko mieszka nad Sanem, że nie tylko natchnienia nad rzeką szukać może codziennie, ale z okna
rodzinnego domu przeglądać się w lustrze wody.
W wierszu „Nocna zaduma” pisze;
„Spójrz –
Na San, który bez pośpiechu,
Majestatycznie podąża ku Wiśle” (…)
A Fryderyk Radoń zachwyca się widokami
gór, lasów i wzniesień także najwyraźniej zauroczony rzeką;
„Kiedyś-nie pomnę-chyba nad ranem
Obserwowałem spływ pięknym Sanem.
Przepiękny widok mówiąc po prostu,
Obserwowałem to z góry, z mostu”.Piękna przyroda jest tłem ludzkich losów, które bywają także w tej małej enklawie i spokojne, i dramatyczne, tu też historia przeplata się ze współczesnością, najwyraźniej - w wierszach Fryderyka Radonia. Można by stworzyć przewodnik, poetycką
kronikę wydarzeń z utworów; „Nieznany zakątek”,”Wolę Dynów”, „Łza się w oku kręci”, „Dynowskie wakacyjne propozycje”, „Dylągowa w skrócie”, „Wsi spokojna”. Łatwo wyczytać w nich nieskrywaną sympatię autora do ludzi, którzy pozornie żyjąc codziennymi sprawami, tak naprawdę
uczestniczą w biegu spraw wielkich. Przemiany
ekonomiczne i społeczne, wydarzenia polityczne
nie tylko że ich interesują, ale stanowią przedmiot
szczerej, głębokiej troski.
„Kiedy nam się w Polsce będzie lepiej żyło?
– pyta zatroskany „zwykły” obywatel i otrzymuje
odpowiedź autora wiersza „Złudzenia’’; lepiej już
było, a we fraszce „Reformatorom pod rozwagę”
daje radę nie do pogardzenia; „jeśli chcesz reformować - reformuj myślenie’’.
Najbardziej optymistyczny wydźwięk mają
wiersze F. Radonia zebrane w rozdziale; „Kto
rozpozna”. Autor potrafi dostrzec pracę dynowskich społeczników, zwykłe-niezwykłe ich dokonania, a nawet słabostki. Łatwo rozpoznać kogo
autor miał na myśli, wszak tu w Dynowie wszyscy się znają i nikt na anonimowość liczyć nie
może, tym bardziej po publikacji omawianego
zbiorku wierszy.
Nie miejsce i czas, by wnikliwie analizować
twórczość tylko jednego z autorów wierszy zamieszczonych w zbiorku.
Na uwagę zasługują wszyscy.
Np. wrażliwość i głęboka religijność Jadwigi
Sikorowicz, której wiersz „Na krzyżu” wyraża wołanie niejednego serca.

Jezu! Cierpisz za me grzechy,
Szukam u Ciebie pociechy.
Chylę się do Twoich stóp.
Jezu! Przebacz, przebacz mi!(…)
Bardzo różnorodna tematycznie i pod względem formy jest twórczość Adama Czekańskiego,
nieżyjącego poety, którego we wcześniejszych recenzjach ośmieliłam się nazwać „Dynowskim Baczyńskim”. Zachwycał się on każdą porą roku; latem pachnącym lipami i szumem ciepłego deszczu, dostrzegał uroki jesieni w Dynowie i urodę zimowego poranka. Z młodzieńczą egzaltacją prosił o odrobinę szczęścia;
„O szczęście, szukam ja ciebie
Wszędzie tam, gdzie rzucę okiem
Szukam cię na świętym niebie
Bo jesteś może obłokiem.
(…)
Szukam ja szczęścia w lip cieniu
I szukam go pośród słońca
I szukam go w upojeniu
Zimnych promieni miesiąca.
(…)
Dajcie mi szczęścia drobinę
Dajcie drobinę nektaru
Bo bez szczęścia w męce zginę
W wyziewach nudy oparu.
Zachęcając Czytelników Dynowinki do zapoznania się z całym zbiorkiem wierszy dedykuję fragment zimowego wiersza Adama pod „aktualnym” tytułem „Pieśń narciarzy”;
„Mkniemy po białych szczytach w zawody z wiatrami,
W lśniącą wzrok swój kierując, śnieżną cudną dal”
Mroźny przestwór niebieski skrzy się ponad nami Nurzamy się z rozkoszą w puchu śnieżnych fal.
Z wierchów górskich spływamy w zaciszne doliny,
I z uporem na szczyty wspinamy się znów,
Po białych puchach mkniemy tak długie godziny,
W ekstazie ruchu, pełni zachwytu bez słów.”(….)
Zbiorek „ZNAD SANU” jest do nabycia w MOK-u i w Miejskiej Bibliotece w Dynowie.
Zarząd T.G. „SOKÓŁ’’ wyraża wdzięczność
Pani Renacie Kaniuczak za ogromny wkład pracy w przygotowanie materiałów do druku, a także
za starania o pozyskanie dofinansowania w Urzędzie Marszałkowskim. Paniom; Lidii Radoń, Krystynie Wasylowskiej i piszącej te słowa dziękuje za korektę.
Krystyna Dżuła

Pamięci powstańców styczniowych
Polska kolęda
(na mel. W żłobie leży…”)
W polskich sercach, niby w żłobie,
Leży dziś nasz Pan i Król.
My dziś Boga czujem w sobie,
On nam w radość zmieni ból.
Jego miłość to sprawiła,
Że nas wszystkich zjednoczyła
W jeden węzeł, w jeden ślub!

Więc dzień zbawczy przybliżony,
Głaz grobowy odwalony
I w kolebkę zmienion grób.
Już nie w grobie, ale w żłobie
Z Bogiem wstaje polski duch;
W niebo wznosi skrzydła obie
I do lotu wprawia w ruch.
Śmiało, śmiało Boże ptaszę!
Przeleć całe plemię lasze,
Zanieś smętnym dobrą wieść!
Że nam w sercach Bóg się rodzi,
Gwiazda wschodzi, Polska wschodzi,
Chwała Bogu, Polsce cześć!
Oto z nami tułaczami
Cały polski klęka kraj
Co chcesz Panie uczyń z nami, ale Polsce życie daj!
Przyjmiem chętnie z Twojej ręki,
Wszystkie dary, wszystkie męki,
Ale Polsce męki skróć!
Boże Ojcze, Boże wielki!
Weź krew naszą do kropelki,
Ale POLSCE WOLNOŚĆ WRÓĆ!
( Karol Baliński- 1863 rok)
Pieśń z obozu oddziału Jeziorańskiego
W krwawym polu srebrne ptaszę,
Poszli w boje, chłopcy nasze
Hu, ha, krew gra ,
Niechaj Polska zna,
Jakich synów ma!
Obok Orła znak Pogoni
Poszli nasi w bój bez broni.
Hu, ha krew gra
Duch gra, hu, ha!
Matko Polsko, żyj,
Jezus Maria bij!
Naszym braciom dopomagaj,
Nieprzyjaciół naszych smagaj.
Hu, ha, krew gra,
Duch gra, hu, ha
Niechaj POLSKA zna,
Jakich synów ma!
(Wincenty Pol)
Wybór tekstów K. Dżuła
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DYNÓW JEDNĄ ŚPIEWAJĄCĄ RODZINĄ
Świąteczne Kolędowania
Uroczyście, nastrojowo było w klubie La Loco 27 grudnia, gdy zgromadzili się tam członkowie stowarzyszenia „SOKÓŁ”. Tradycyjnie, połamawszy się opłatkiem, życzyli sobie;

że pamięć. Okazja nadarzyła się już na
początku stycznia.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
MOK i oczywiście T.G. „SOKÓŁ’’- ra-

zem- zaprosili mieszkańców Dynowa
na wspólny wieczór kolęd pod znanym
już od 11 listopada hasłem.
fot. A. Karns

„Szczęścia, co radość daje,
Miłości, co niesie pokój,
Zdrowia, co rodzi wytrwałość,
Wiary, co nadzieję prowadzi,
Dni wypełnionych do końca
zgodą z Bogiem i ludźmi.”
A później kolędowali- najpierw te
najlepiej znane pieśni, następnie te
rzadziej wykonywane, a wreszcie ktoś
zaintonował dynowską kolędę; „Stała
nam się dziś nowina.” Okazało się, że
wspólnymi siłami , a raczej głosami,
udało się zaśpiewać aż 9 zwrotek, niestety ostatnia znana była tylko we fragmentach. Wszystkim nasunął się ten
sam wniosek; przed kolejnym wieczorem kolędowym trzeba poćwiczyć- tak-

K. Dżuła

Cały Dynów jedną śpiewającą rodziną
Aula LO już przed 18-tą 10 stycznia wypełniła się po brzegi. Rodzice,
dziadkowie, młodzież licealna, z gimnazjum, ze szkoły podstawowej i przedszkolaki….
Uroczysty wieczór rozpoczął zespół
LO, który zaprezentował program poetycko - muzyczny. Interesujące, głębokie w treści wiersze i pięknie wykonane kolędy zachwyciły zebranych.
Wśród zaproszonych na ten wieczór gości honorowych była Marszałek Województwa Podkarpackiego - Anna Kowalska.
Najbardziej przejęte były przedszkolaki, bo niektóre czekały na swój
prawie solowy występ. Nareszcie pozwolono im wejść na scenę.! I wtedy się
zaczęło! Słowa nie oddadzą tego przeżycia, kiedy pięcioletnie artystki pojawiły się na scenie i zaczęła się rywalizacja o dostęp do mikrofonu! To trzeba było zobaczyć, a potem także oczy-

wiście usłyszeć!
Kiedy wszystkie grupy przedszkolaków wyśpiewały znane sobie kolędy
, na scenę mogła wejść reprezentantka „SOKOŁA” Grażyna Malawska i jak
zwykle przejmująco - pięknie- wykonała 2 utwory; „Kolędę dla nieobecnych”
i „Nie było miejsca dla Ciebie”.
Posiliwszy się serwowanymi rurkami z kremem , pyszną kawą i aromatyczną herbatą „ cały Dynów stał się
jedną śpiewającą rodziną”. Dobrze, że
na ekranie wyświetlano teksty kolęd,
więc niektóre wykonywano aż do końca; tzn. aż do 10 – tej strofki. Niestety, spotkanie czas było kończyć, więc
zapowiedziano następną edycję. Może
wiosną… ale przedtem winien się odbyć konkurs na odnalezienie tekstów,
być może także zapisów nutowych, starych dynowskich piosenek.
Podziękowania za wspólny „koncert”, który z założenia nie miał być

popisem, ale wspólnym- prawie rodzinnym - przeżyciem, zakończyły świąteczne kolędowanie.
APEL; szukajmy starych tekstów
dynowskich piosenek, o nie popytajmy
naszych seniorów, bo na pewno wiele z nich pamiętają ze swej młodości.
Tematyka różnorodna. Wskazane są
zapisy nutowe lub możliwość nagrania melodii!
Termin zakończenia konkursu; 30
kwiecień. Adresat; Miejski Ośrodek
Kultury w Dynowie. Nagrody zapewnia T.G. ‘SOKÓŁ’’ i MOK DYNOW
Prezes T.G. „SOKÓŁ’’
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„Niech kolęda nie zaginie”…
W dniu 5 stycznia 2013 r., w sali
Domu Strażaka w Harcie odbył się
przegląd grup kolędniczych pt. „Niech
kolęda nie zaginie”… zorganizowana
przez Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Ochotniczą Straż Pożarną w Harcie i Wójt Gminy Dynów.
Do przeglądu zgłosiły się 4 grupy kolędnicze z gminy Dynów reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z Ulanicy, Dylągowej, Pawłokomy i Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta. Oprócz uczestników przeglądu przybyli również zaproszeni goście i mieszkańcy wsi Harta. Po oficjalnym otwar-

ciu przez Prezesa Towarzystwa Panią
Marię Pałac rozpoczęła się część przeglądowa. Każda z grupy zaprezentowała po jednej kolędzie i po jednej pastorałce. Celem przeglądu było kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli na
terenie gminy Dynów. Grupa kolędnicza z Koła Gospodyń Wiejskich z Dylągowej zaprezentowała jeszcze poza
przeglądem kolędy z Dylągowej, którymi poderwali wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości do wspólnego
kolędowania. Wszystkie grupy kolęd-

nicze zostały obdarowane przez Wójta
Gminy Dynów dyplomami i nagrodami za udział w przeglądzie, za co serdecznie dziękujemy. W drugiej części
programu był poczęstunek dla wszystkich i wspólne kolędowanie z kapelą
„Bachórzanie”. Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim
grupom kolędniczym za udział w przeglądzie, a Panu Wójtowi Gminy Dynów
za ufundowanie nagród za udział i poczęstunek.
Tekst: BP.
Foto: WB.
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XVI Dynowski młodzieżowy konkurs kolęd i pastorałek
20 stycznia 2013 r. zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie,Liceum Ogólnokształcące w Dynowie i Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.
Jury w składzie:
Aneta Pepaś - Przewodnicząca Komisji
Zuzanna Nosal;
Daniel Maziarz
po wysłuchaniu 14 prezentacji (7
zespołów i 7 solistów w kategoriach:
Gimnazja i Szkoły Średnie ) postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
W KATEGORII GIMNAZJUM –
SOLIŚCI:
W tej kategorii nie przyznano I miejsca.
II miejsce – srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 105 zł dla
Magdaleny Niemiec z Zespołu Szkół
nr 3 w Łubnie – opiekun Tomasz Tereszak
III miejsce -brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 50 zł dla
Natalii Twardy z ZSz z Łubna
W KATEGORII GIMNAZJUM
– ZESPOŁY INSTRUMENTALNO
-WOKLANE
I miejsce – złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości 250 zł dla zespołu instrumentalno- wokalnego z Zespołu Szkół w Dynowie prowadzonego
przez P. Tomasza Tereszaka
II miejsce - srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 150 zł
dla zespołu instrumentalno-wokalnego
„Interwał” z Zespołu Szkół nr 5 w Dylągowej prowadzonego przez P. Arkadiusza Banasia
III miejsce – brązowa bombka dla
Wioletty Dańczak i Natalii Sieńko
z Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu prowadzonego przez P. Arkadiusza Banasia
Wyróżnienie w postaci MISIA otrzymał zespół instrumentalno-wokalny
z Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie prowadzony przez P. Tomasza Tereszaka
W KATEGORII SZKOŁY ŚREDNIE – SOLIŚCI:
I miejsce - złote bombki ex acquo
i nagrody pieniężne w wysokości po
150 zł dla Natalii Twardy i Wioletty
Potocznej z LO im. KEN w Dynowie
II miejsce - srebrna bombka i na-

groda pieniężna w wysokości 100 zł
dla Mateusza Buż z II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Opiekunem muzycznym Mateusza jest P. Sławomir Gołąb
III miejsce - brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 50 zł dla
Karoliny Szpak z Zespołu Szkółu Zawodowych w Dynowie
Wyróżnienie otrzymała Samuela
Łach z II LO im. płk. Leopolda Lisa
Kuli w Rzeszowie
W KATEGORII SZKOŁY ŚREDNIE – ZESPOŁY INSTRUMENTALNO-WOKALNE
I miejsce – złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości 250 zł dla
zespołu instrumentalno-wokalnego
LO im. KEN w Dynowie prowadzonego przez P. Andrzeja Szula i Elżbietę
Klaczak-Łach
II miejsce – srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 150 zł dla
zespołu instrumentalno wokalnego LO
im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej
prowadzonego przez P. Andrzeja Szula i Mieczysława Czarnika
III miejsce – brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł dla
Karoliny Szpak i Szymona Ryby z Zespołu Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Opiekunem zespołu jest P. Anna Mol
Głównym kryterium oceny Komisji
Artystycznej były: o dotyczy kategorii
– zespoły (gimnazjum, szkoły średnie)
•
•
•

•
•

możliwości wokalne i instrumentalne zespołów młodzieżowych;
jakość aranżacji, indywidualizacja wokalna i instrumentalna;
właściwa interpretacja kolęd,
emisja głosu, dynamika przekazu, jak również świadome łączenie instrumentów, ich współbrzmienie, barwa skorelowane
z wybranymi do zaprezentowania utworami;
barwa głosu wokalisty i przemyślany dobór utworów do wykonania;
ogólny wyraz artystyczny – „pomysł” wykonawców na swój
występ, elementy teatralizacji, umiejętność znalezienia się
na scenie, skupienie uwagi na
wygląd sceniczny, ujednolicony strój na scenie, również korespondujący z treścią prezentowanych utworów.

Te warunki zostały spełnione przez
nagrodzone zespoły w kategorii gimnazjum oraz szkoły średnie.
Głównym kryterium oceny Komisji
Artystycznej były: o dotyczy kategorii – soliści (gimnazjum, szkoły średnie)
• możliwości wokalne wykonawców
(gimnazjum i szkoły średnie);
• jakość aranżacji, indywidualizacja
wokalna;
• właściwa interpretacja utworu, barwa głosu wokalisty i przemyślany
dobór utworów do wykonania;
• „przeżycie” utworu, wyrażanie uczuć
za pomocą głosu, zwrócenie na siebie uwagi, dynamika przekazu, zainteresowanie, zaciekawienie słuchaczy, „mowa ciała”;
• poprawność artykulacyjna, emisja
głosu, zmiana dynamiki, barwy,
przechodzenie z jednego rejestru
do drugiego;
• ogólny wyraz artystyczny – „pomysł
na swój występ na scenie”, elementy teatralizacji.
Te warunki zostały spełnione przez
nagrodzonych solistów w kategorii
gimnazjum oraz szkoły średnie.
Jury przyznało również nagrodę
specjalną ufundowaną przez radnego
powiatowego P. Aleksandra Stochmala Samueli Łach
Główne nagrody – bombki wykonali uczestnicy zajęć ŚDS w Dynowie pod
kierunkiem P. Daniela Maziarza.
Komisja podkreśliła dobry poziom
artystyczny uczestników konkursu,
pogratulowała wszystkim zdobywcom
bombek i wyróżnień. Szczególnie słowa
uznania skierowali jurorzy do zdobywców złotych bombek gratulując pięknych aranżacji i wokaliz. To zasługa
nie tylko samych uczestników ale także w dużej mierze ich nauczycieli wychowania muzycznego, jednocześnie
akompaniatorów i aktywnych instrumentalistów Panów Arkadiusza Banasia, Tomasza Tereszaka, Andrzeja
Szula i Sławomira Gołębia.
Gośćmi XVI Konkursu był zespół instrumentalno-wokalny MOK w Dynowie prowadzony przez P. Tadeusza Podulkę a tym razem pod batutą Jakuba
Trybalskiego.
Był to kolejny dynowski wieczór ,
na którym śpiewano pięknie ze sceny
i licznie zgromadzonej widowni.
GM
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I Szkolny Przegląd Jasełek kl. I- III w Zespole
Szkół w Dynowie
W dniu 17.01.2013 r. odbył się
I Szkolny Przegląd Jasełek klas
I- III edukacji wczesnoszkolnej. Miał
on na celu poznanie polskich tradycji
związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie indywidualnych
uzdolnień teatralnych uczniów. W „
Jasełkach ” wystąpili uczniowie klasy III a, I b, II a i III b, a przygotowały ich p. Bogumiła Święs, p. Anna Kędzierska, p. Dorota Chudzikiewicz i p.
Marta Dżuła. Występom przyglądała

się komisja, w skład której wchodziły:
p. Elżbieta Żak, p. Jolanta Socha, p.
Barbara Łach, p. Elżbieta Słoninka i p.
Monika Mączyńska. Wszyscy uczniowie biorący udział w tym niecodziennym wydarzeniu – I Szkolnym Przeglądzie Jasełek- otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. Przegląd zakończyło spontaniczne wspólne kolędowanie. Dzieci były zachwycone i już
zdeklarowały swój udział w przyszłorocznej imprezie.
Organizatorki Przeglądu dziękują
serdecznie wszystkim Wychowawczyniom za przygotowanie spektakli, jurorkom za cenne uwagi podsumowujące pokazy, Pani Dyrektor Elżbiecie
Żak za pomoc organizacyjną i patronat nad Przeglądem.
Weronika Potoczna,
Marta Dżuła
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Sponsorzy XVI DYNOWSKIego
KONKURSu KOLĘD
Posiłki:
1. Torino P. Barbara Bielec
2. Laloco - P. Edward Hes
3. Paradise P. Leokadia Derda
4. Oberża - P. Zdzisław Pończocha
5. Semafor -Państwo Irena i Bronisław Kopacy
Maskotki :
1. Pani Ewa Kośmider - Rozdroże
2. Danuta i Józef Kijowscy - Księgarnia Zuza
3. Pan Krzysztof Sierant
4. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne LO Dynów
5. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
Pan Andrzej Stankiewicz
Nagroda specjalna dla Samueli Łach ufundowana przez radnego powiatowego P. Aleksandra Stochmala
Nagrody pieniężne:
1. P. Michał Ostafiński - 600 zł
2. Wójt Gminy Dynów - 600 zł
3. MOK w Dynowie - 400 zł
Książki ufundował serwis regionalny „Galicjusz”

„Najwięcej Bogu dajesz,
dzieląc się z innymi”
- to myśl przewodnia „Jasełek”
pt. „Mały pastuszek i wielki rozbójnik” , które odbyły się 21 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej
w Laskówce.
Uczniowie klas 0 – III chętnie uczyli się ról, przygotowywali dekoracje
i stroje, jak również podawali przykłady pomocy innym i dzielenia się
z innymi.
Po przedstawieniu, na które zaproszono rodziców, przystąpiono do wspólnej Wigilii Szkolnej. Wszyscy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia
oraz spożyli przyrządzone przez Radę
Rodziców wigilijne potrawy.
A. Banaś

Pastuszek przy ognisku rozmyśla co
może dać Jezusowi: (kołderkę, dzbanek
mleka, kanapkę) - choć i tak wszystko
w drodze rozdał potrzebującym.

Prysła nienawiść, runęły trony.
Na nowych drogach, nowego świata
niechaj brat zobaczy w bliźnich
swego brata...

Chodźmy pasterze - droga niedaleka,
a tam Dziecina Boża na nas czeka.

Skromne dary Ci niesiemy,
bo biedni z nas ludzie,
przyjmij jednak to co mamy
zarobione w trudzie.

Wigilia Szkolna
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WOŚP po raz pierwszy w Dynowie!

W dniu 13
stycznia 2013 r.
społeczność Dynowa i okolic miała okazję po raz
kolejny włączyć
się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod
hasłem „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Jednak rok 2013 był dla dynowian wyjątkowy - po raz pierwszy w 21- letniej historii WOŚP Dynów miał własny sztab. Do
tej pory korzystano z pomocy wolontariuszy z nieodległej Wary, dzięki aktywności społecznika i nauczyciela - Pana Wojciecha Tarnawskiego. Tym razem grupa zapaleńców z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie postawiła na lokalną młodzież. Szefową sztabu została Małgorzata
Marszałek- uczennica klasy 3TIL Technikum w zawodzie: technik logistyk z innowacją pedagogiczną: edukacja transgraniczna- administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne, a opiekunem ze
strony szkoły- nauczycielka języka angielskiego- Kinga Oleksa-Skubisz. Nad
całą akcją czuwała Dyrektor szkoły Halina Cygan, która była również pomysło-

dawcą programu imprezy towarzyszącej
i nadzorowała jej przebieg. Po otrzymaniu zgody na utworzenie sztabu przygotowania ruszyły pełną parą. Do akcji zaproszono także Miejski Ośrodek Kultury
w Dynowie, na czele z Dyrektor Anetą
Pepaś. Dzięki wspólnym wysiłkom organizatorów i wolontariuszy przygotowano
zaproszenia i plakaty informujące o imprezie. Tuż po godzinie 6 rano w mroźny
niedzielny poranek 25 wolontariuszy pojawiło się w okolicach najczęściej uczęszczanych miejsc- sklepów, kościołów i stacji benzynowych. Zbiórka zakończyła się
o godzinie 20.30 przepiękną iluminacją
z płonących lampionów- tradycyjnym
„Światełkiem do nieba”.
Udało się zebrać imponującą kwotę
16.001,53 zł. Miejscami tegorocznej zbiórki były: Dynów (okolice kościołów, stacje
benzynowe, sklep Biedronka, ul. Bartkówka, Halowa Liga Dynowa), Piątkowa, Bachórz, Bachórzec, Pawłokoma, Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Laskówka, Łubno, Harta Dolna i Harta Górna.
W punktach tych kwestowali: Małgorzata Marszałek, Tomasz Żurawski, Żaneta
Pawłowska, Kinga Skrabalak, Katarzyna
Łazuka, Kamil Kaszycki, Anna Mazur,
Krzysztof Tuzyk, Angelika Siwulec, Przemysław Urban, Jolanta Tyka, Bartłomiej

27

Wasieńko, Paweł Trzyna, Krystian Kocaj,
Mateusz Łach, Jacek Pustelnik, Tomasz
Krzywonos, Michał Cag, Tomasz Lech,
Wojciech Świst, Magdalena Cukrzyńska, Karolina Nowak, Marcin Tymczyk,
Karolina Makara i Dominika Słoninka.
Cały dzień upłynął na celebrowaniu największego na świecie święta dobroczynności. Już o godzinie 14-tej w auli ZSzZ
w Dynowie odbyło się „Rodzinne świętowanie”. Licznie zebrani goście, wśród których znaleźli się także m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani
Anna Kowalska, Radny Rady Powiatu
Rzeszowskiego Pan Aleksander Stochmal, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Pani Iwona Zawadzka, Przewodniczący Rady Miasta Dynów
Pan Roman Mryczko, Przewodniczący
Rady Gminy Dynów Pan Tadeusz Paździorny, Burmistrz Miasta Dynowa Pan
Zygmunt Frańczak, oraz przedstawiciele innych instytucji miasta, obejrzeli „Jasełka w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno - Teatralnej ANTRAKT (opiekunowie p. Anna i Jarosław Molowie),
a także wysłuchali koncertu (prowadzenie Pani Grażyna Malawska) kolęd „po
dynowsku” w wykonaniu zespołu wokalno – muzycznego MOK pod kierunkiem
pana Tadeusza Podulki i uczniów ogni-

28

Nr 1-2/208-209

DYNOWINKA

ska muzycznego MOK (opiekun: pan Arkadiusz Banaś). Uroczystość zorganizowana przez panią Dyrektor Halinę Cygan i nauczycieli ZSzZ w Dynowie cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych. O godzinie 18.00
w Domu Strażaka w Dynowie zaczęła się
impreza „Dla młodych ciałem i duchem”
przygotowana przez Pana Pawła Gierulę- nauczyciela ZSz Z w Dynowie, a prowadzona przez Anetę Pepaś- dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie. Młodzież bawiła się przy utworach
grup „Postmortem”, „Burek! Dobry pies”
oraz słynnego „Bocca della Verita”. Relacja z koncertu w artykule „Dla młodych
ciałem i duchem”. W przygotowania zaangażowało się całe grono pedagogiczne
ZSzZ w Dynowie, na czele z panem Wicedyrektorem Piotrem Zdebem. Panie Magdalena Wolańska, Agnieszka Kędzierska,
Renata Mazur oraz Kinga Oleksa-Skubisz weszły w skład Komisji Finansowej
WOŚP i do późnych godzin wieczornych
skrupulatnie liczyły zebrane przez wolontariuszy środki.
Serdeczne podziękowania składamy
także Pani Annie Krasnopolskiej- kierownikowi NZOZ nr 1 w Dynowie, za po-

moc w zorganizowaniu punktu medycznego oraz pracownicom ośrodka - Pani
Ewie Grządziel i Pani Sylwii Szerszeń,
za dzielne dyżurowanie przy głośnej rockowej muzyce.
Dziękujemy również Bankowi PKO
BP S.A. o 1 w Dynowie, za szybką i miłą
obsługę finansową sztabu.
Specjalne podziękowania kierujemy
dla naszej Pani Dyrektor Haliny Cygan,
bez której profesjonalizmu, zaangażowania i wsparcia impreza ta nie miałaby racji bytu.
W imieniu sztabu WOŚP- Dynów
Kinga Oleksa-Skubisz
Nauczyciel ZSzZ w Dynowie- opiekun sztabu
Siema i do zobaczenia za rok!

Zajęcia pozalekcyjne szkół
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !
Od 01.05.2012 r. w Zespole Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie rozpoczęła się
realizacja projektu: "PODKARPACIE
STAWIA NA ZAWODOWCÓW”, który
będzie realizowany w latach 2012-2014.
Idea projektu skupia się na połączeniu teorii z praktyką, a co za tym idzie
- wzmocnieniem więzi między światem
edukacji i pracy.
Współczesny pracodawca oczekuje od
pracownika umiejętności, które można
byłoby przypisać kilku zawodom. Dodatkowo pracodawcy coraz częściej oczekują
od absolwentów szkół konkretnych umiejętności praktycznych niż wykształcenia
formalnego. W odpowiedzi na te wymogi
współczesnego rynku pracy nasza szkoła
bierze udział w w/w projekcie.
W jego ramach od września do grudnia 2012r. były zrealizowane dla naszych

uczniów bezpłatnie następujące kursy:
• małej księgowości,
• podstaw programowania obra-

biarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem systemu
ZERO - OSN,
• z zakresu spawania metodami
MIG-MAG,
• programowanie strukturalno obiektowe.
Przeprowadzone zostały również wyrównawcze zajęcia specjalistyczne z zakresu:
• nowoczesnej diagnostyki samochodowej,
• grafiki komputerowej: wektorowej, rastrowej i 3D,
• doskonalenia kompetencji handlowych i negocjacyjnych,
• nowoczesnych systemów elektronicznych zastosowanych w pojazdach samochodowych,
• gospodarki materiałowo-magazynowej.
Ponadto uczniowie mieli możliwość
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach
z zakresu doradztwa zawodowego,
których celem było:
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•

pomoc w przygotowaniu młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
• kształtowanie umiejętności planowania przyszłości.
We wszystkich wymienionych kursach, bądź zajęciach specjalistycznych
wyrównawczych czy z zakresu doradztwa zawodowego wzięło do tej pory udział
w sumie 106. uczniów. Wszystkie zajęcia zakończyły się otrzymaniem specjalnego certyfikatu oraz uzyskaniem dodatkowych uprawnień, np. spawacza, małej księgowości, podstaw obsługi obrabiarki CNC, czy też z zakresu programowania. Ponadto w ramach projektu odbywały się wizyty studyjne do za-

kładów pracy, m.in. WSK – „PZL – Rzeszów”, „Autosan” Sanok, Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy
w Rzeszowie, firmy branży handlowej, Izba Celna w Przemyślu, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
Fabryka Fiat Auto Poland w Tychach, FIAT GM- PAWERTRAIN
POLSKA Sp. z o.o. w Bielsku – Białej.
Od stycznia 2013 r. realizowany jest
kolejny etap projektu, ale dla uczniów
z innych zespołów klasowych.
Projekt systemowy będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, a finansowany
będzie z Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki.
Zespół Szkół Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!
Halina Cygan ZSzZ w Dynowie

Program „Cyfrowa szkoła"
W Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie realizacja rządowego programu
„Cyfrowa szkoła" rozpoczęła się 4 kwietnia 2012 roku, a zakończy się 31 sierpnia 2013 roku.
Jest to przedsięwzięcie pilotażowe
dla planowanego do realizacji wieloletniego programu w sprawie rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program opiera się na założeniu, że
jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji
uczniów przygotowujących ich do życia
w społeczeństwie informacyjnym oraz
że rozwój kompetencji uczniów powinien
dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach programu szkoła wzbogaciła się o: nowoczesne laptopy uczniowskie, laptopy dla nauczycieli, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne,
drukarki, rzutniki multimedialne, ska-

nery, ekrany projekcyjne, oprogramowanie biurowe, antywirusowe, zarządzające dwoma pracowniami.
Zakupiony sprzęt służy do efektywniejszej realizacji podstawy programowej w klasach IV-VI SP, do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych zwiększających
szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz
uczniów mających trudności w nauce.
Z pomocy dydaktycznych będą w miarę
możliwości korzystać również uczniowie
klas I-III oraz nauczyciele uczący w tych
klasach. Korzyści, jakie wynikają z zastosowania TIK w nauczaniu-uczeniu polegają m. in. na: zwiększeniu zaangażowania uczniów w procesie uczenia się i po-

prawie wyników w nauce, upowszechnieniu indywidualizacji kształcenia, wzroście motywacji do nauki, przyspieszeniu
tempa przyswajania wiedzy, zminimalizowaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego
wśród uczniów, przygotowaniu uczniów
do uczestnictwa w procesie uczenia się
przez całe życie i funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym. Wdrażany
program przyczyni się również do realizacji wielu celów wychowawczych.
Więcej informacji o programie na stronach internetowych:
www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola
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„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie….”
Innowacyjny spektakl „dziadów” adama mickiewicza
04-05 stycznia 2013 r. młodzież Zespołu Szkół w Dynowie zaprezentowała
innowacyjny spektakl „Dziadów” Adama
Mickiewicza w Domu Strażaka przy ul.
Szkolnej w Dynowie. Przedstawienie było
efektem działalności innowacyjnej zgodnej
z rozporządzeniem MEN.
Udało się! W styczniu dobiegły końca
żmudne próby. Młodzież Zespołu Szkół
w Dynowie, w Domu Strażaka w Dynowie, zaprezentowała przed szeroką publicznością efekt swojej ciężkiej pracy, czyli spektakl „Dziady” Adama Mickiewicza.
Wykorzystano klasykę literatury polskiej,
aby ukazać ponadczasowy problem istoty
człowieczeństwa. Młodzież chciała przekazać widzom prawdy moralne i w ten sposób przypomnieć, jak żyć, by zasłużyć na
miano człowieka. Przede wszystkim należy się kierować miłością bliźniego, nie
czynić drugiemu człowiekowi krzywdy, pomóc w potrzebie, nie zabijać. O tym właśnie mówi Dekalog, podstawowy i uniwersalny kodeks etyczny.
Ogromne brawa należą się dla młodzieży! Serce rośnie, widząc jej zaangażowanie. Aktywny udział w spektaklu wzbu-

dził w nich zainteresowanie teatrem, poszerzył zakres szeroko pojętych umiejętności oraz stał się atrakcyjną formą spędzania pozalekcyjnego czasu.
Jakie wrażenia?! Należy zapytać widzów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na spektaklu…

J

Szczególne podziękowania za pomoc
i życzliwość składamy panu Markowi Pysiowi, pracownikom Miejskiego
Ośrodka Kultury oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej.
Autor innowacji Monika Mączyńska
nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Dynowie

C – cierpienie
Z – zrozumienie, zadowolenie, zło
Ł – łaska, łzy, ład
O – odwzajemnienie miłości, odpowiedzialność
W – wina, wola, wrażliwość, wędrówka
I – imaginacja
E – empatia, egzystencja, euforia
K – kara
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,/
Co to będzie, co to będzie?”

Grupa teatralna Zespołu Szkół w Dynowie
Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców
Dynowa i okolic na innowacyjną inscenizację

„Dziadów”
Adama
Mickiewicza
Miejsce: Dom Strażaka, ul. Szkolna
Data: 05.01.2013 (sobota)
Godzina: 17:00

„Królestwo Króla Maciusia Pierwszego”
W grudniu 2012 r. z okazji kończącego się Roku Korczakowskiego GBP w Dynowie z/s w Bachórzu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Królestwo
Króla Maciusia Pierwszego”, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dynów.
Celem konkursu była popularyzacja
twórczości Janusza Korczaka, rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych, oraz rozbudzanie zamiłowań czytelniczych u dzieci
Wszyscy uczestnicy wraz z rodzicami
zostali zaproszeni na roztrzygnięcie konkursu i wystawę prac w dniu 14 grudnia
2012 r. w świetlicy wiejskiej Łubnie- Kazimierówce. Wszystkie prace posiadały wymagane walory artystyczne i estetyczne oraz spełniały warunki regulaminu konkursu.
Konkurs był rozpatrywany w dwóch
kategoriach wiekowych.

Oto lista zwycięzców:
Grupa pierwsza – klasy II i III
I miejsce – Dominik Pustelnik z Dylągowej
II miejsce – Karol Cieślik z Ulanicy
III miejsce – Aneta Rębiś z Ulanicy
Wyróżnienie: Krzysztof Krzywiński i Patrycja Gołąb
Grupa druga – klasy IV - VI:
I miejsce – Aleksandra Szczepan z Ulanicy
II miejsce – Wiktoria Wolska z Ulanicy
III miejsce – Dorota Łazor z Łubna
III miejsce- Beata Tokarska z Dąbrówki Starzeńskiej
Wyróżnienie: Kinga Kamińska i Patrycja Radoń
Dla zwycięzców, oraz dla pozostałych
uczestników konkursu, nagrody ufundowała Lokalna Grupa Działania „Pogórze
Przemysko-Dynowskie”, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Wszyscy zaproszeni byli pod wrażeniem przepięknie wykonanych prac konkursowych. Okazuje się że zdolnych dzieci i młodzieży nam nie brakuje, wystarczy tylko dać im szansę pokazana się, co
zresztą w przyszłości zamierzamy kontynuować. Jako bibliotekarz zauważyłam iż
po zakończeniu konkursu wzrosło zainteresowanie czytelnictwem.
Agnieszka Karnas
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Zespół Szkół w Dynowie uczesnikiem ogólnopolskiej akcji
"Internetowy Teatr Tvp Dla Szkół".

W grudniu 2012 r. nasza szkoła
została włączona do akcji "Internetowy Teatr TVP dla szkół". „Inicjatywa Telewizji Polskiej skierowana
jest do tysięcy uczniów z miejscowości, często oddalonych od placówek
teatralnych. Ma na celu nie tylko
urozmaicić szkolne zajęcia, ale też
zaszczepić na trwałe w młodych odbiorcach zamiłowanie do sztuki am-

bitnej i wartościowej”. Pierwsza odsłona odbyła się 6 grudnia 2012 r. Nasi
uczniowie obejrzeli na żywo transmisję
z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach spektaklu Bolesława Leśmiana pt. „Przygody Sindbada Żeglarza”. Kolejna transmisja
miała miejsce 31 stycznia br. Tym razem uczniowie mieli możliwość obejrzeć
spektakl „Stawiam na Tolka Banana”. Sztukę wystawił teatr im. Stefana
Jaracza w Olsztynie, w reżyserii Piotra
Ratajczaka.
Udział w ogólnopolskiej akcji jest
możliwy dzięki współpracy z TVP

w Rzeszowie, bogatemu zapleczu
technicznemu, którym dysponuje
nasza szkoła (m.in. szerokopasmowy
dostęp do Internetu, tablice interaktywne, projektory) oraz dobremu duchowi
przedsięwzięcia – p. B. Szmul.
Czekamy na kolejne odsłony !
Opiekun Monika Mączyńska nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół
w Dynowie
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której
znajdą Państwo więcej informacji
o życiu szkoły, aktualnych wydarzeniach, itp.: http://www.zs.dynow.pl

KOCHANE BABCIE I DZIADKÓW
witamy,
na piękny program Was zapraszamy!
Przed Wami stoi szkolna gromadka, wypatrująca swoją Babcię i swojego Dziadka.
Każdy z dzieciaków do roli przygotowany – pod okiem pani i swojej
mamy!
Tak więc popatrzcie drodzy Dziadkowie, jak Wasze wnuki dziś występują.
I pamiętajcie, bardzo Was proszę,
nie szczędźcie im braw – bo na brawa zasługują!
Tymi słowami w dniu 22 stycznia

2013 roku pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce pani M. Bury powitała przybyłych na uroczystość Dnia
Babci i Dziadka Szanownych Gości.
Dzieci wcześniej z wielkim zaangażowaniem przygotowywały laurki,
wiersze, piosenki, rozdały zaproszenia. Na zajęciach plastycznych malowały portrety swoich babć i dziadków.
Wszystkie prace wykonane bardzo starannie, pięknie prezentują się na szkolnej wystawie.
Wnuczęta od rana z niecierpliwością oczekiwały na swoich Dziadków, raz po raz spoglądając w okno-

Laurki z serdecznymi życzeniami, za chwilę trafią w ręce Babci i Dziadka.

…a wszyscy Goście przybyli prawie
jednocześnie na wyznaczoną godzinę.
„Jest moja Babcia!, jest mój Dziadek! radość była wielka. Widać było,
że i Dziadkowie cieszyli się na to spotkanie- przybyli bowiem w stu, a nawet „stu jeden” procentach. Dzieci
choć małe ale mogły pokazać co potrafią…a potrafią naprawdę wiele o czym
przekonali się Goście, co okazali wielkimi brawami i bardzo budującymi komentarzami.
Na początek na specjalne zamówienie przedstawiono „Jasełka”. Następnie wszystkie wnuki recytowały wiersze i śpiewały piosenki

Wiersz „Życzenia” recytują
Patrycja i Daniel Flisak z kl. 0
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Babcia Jasia i Dziadzio Bronio
z wnuczkami Anią i Julką
podziwiają wystawę portretów

Piosenki „Dla Babci i Dziadka”
śpiewają uczniowie kl. III

Piosenki „Dla Babci i Dziadka”
śpiewają uczniowie kl. III

Mistrz parkietu Kamil Siuśta
wykonuje taniec „Break dance”

Życzenia i uściski dla kochanych
Babć i Dziadków.

Poczęstunek dla Gości przygotowała Rada Rodziców
– panie: Celina Twardak, Magdalena Kryczyk, Barbara Kufel i Renata Karnaś.

Apel Ochotniczej Straży
Pożarnej w Harcie
Do Prezesów, Komendantów, Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ludzi dobrej woli Województwa Podkarpackiego Ochotnicza Straż
Pożarna w Harcie zwraca się z uprzejmą
prośbą do Druhów Prezesów, Druhów
Komendantów oraz do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Podkarpacia o wsparcie i pomoc w rozpropagowaniu akcji pt. „Podkarpaccy Strażacy pomagają Podkarpackiemu Hospicjum dla Dzieci”.
„Przyjemność dawania pamięta się
dłużej niż przyjemność brania”. We
współczesnym, zabieganym świecie ludzie często myślą tylko o sobie. Jednakże nie wszyscy mają tyle szczęścia, aby
móc cieszyć się zdrowiem i w pełni korzystać z tego, co oferuje nam świat. Czasami konieczne jest, aby zatrzymać się na
chwilę refleksji. Wtedy można dostrzec
jak niewiele potrzeba, aby pomóc innym.
Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie pragnie wyjść z inicjatywą i umożliwić czy-

nienie dobra. Strażacy chcą zaangażować się w akcję, która ma na celu pomoc
chorym podopiecznym Podkarpackiego
Hospicjum dla Dzieci. Pomoc polegałaby
na tym, że w ramach akcji pt. „Podkarpaccy Strażacy pomagają Podkarpackiemu Hospicjum dla Dzieci”, strażacy PSP
oraz strażacy jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych wpłaciłaby w okresie
od stycznia do Wielkanocy symboliczne
10zł. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na najbardziej potrzebne produkty, m. in. Pampersy, pieluchy
oraz kosmetyki dla dzieci.
Ta symboliczna kwota – 10zł – zapewne dla większości z nas to drobiazg,
a dla niektórych może znaczyć tak wiele.
Uśmiech dziecka jest bezcenny, dlatego
warto okazać odrobinę serca i wykonać
ten dobry uczynek, gest. To pomoże nam
pamiętać, że „Dziecko może nauczyć dorosłego trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego

się pragnie”.
Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie
prosi o pozytywne rozpatrzenie prośby.
Z poważaniem
Zarząd OSP Harta
Darowiznę na rzecz naszej Fundacji
możecie Państwo dokonać przelewając
z konta, lub wpłacając (na poczcie lub
w banku) dowolna kwotę pieniężną na
nasz rachunek bankowy.
Nasze konta:
Fundacja Podkarpackie
Hospicjum Dla Dzieci
35-301 Rzeszów,
ul. Lwowska 132
Numer rachunku
do rozliczeń krajowych:
I Oddział Kredyt
Bank w Rzeszowie
20 1500 1100 1211 0005 1667 0000
Tytuł wpłaty: np.
darowizna na cele statutowe
– OSP Harta lub
sympatycy OSP Harta
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Nadszedł czas oceny kolejnego okresu
działalności OSP Harta
Doskonałą okazją do podsumowania pracy stowarzyszenia jest Walne
Zebranie Sprawozdawcze OSP. Zebranie odbyło się w dniu 12 stycznia 2013
roku o godz. 17.00 w budynku Domu
Strażaka. Spotkanie otworzył Prezes
OSP druh Artur Szczutek witając zaproszonych gości.
Na zebranie przybyli zaproszeni
goście: Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Anna Kowalska, st.
bryg. mgr inż. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski,
bryg. mgr inż. Waldemar Wilk Komendant Miejski PSP w Rzeszowie,
druh Jan Kucaj Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie, druh Prezes Edmund Trawka
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Dynowie, ,Inspektor ds. p.poż. Urzędu Gminy w Dynowi Pan Jacek Sowa,
Przewodniczący Rady Gminy Dynów
Tadeusz Paździorny , Radni Powiatowi – Jan Sieńko, Aleksander Stochmal, Radni Gminni – Piotr Śliwa, Marian Zawora, Dyrektor ZS nr 2 w Harcie Krzysztof Kędzierski, ks. Proboszcz
Marek Rybka, ks. Piotr Niemczyk, Delegacja TKIR Wsi Harta, oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek
OSP : Brzezówka, Górno, Sietesz, Sokołów Małopolski, Wola Rafałowska,
Wola Zarczycka.
Po wprowadzeniu sztandaru, odegraniu przez orkiestrę hymnu ZOSP
RP i powitaniu zgromadzonych na zebraniu dokonano wyboru przewodni-

czącego zebrania – jednogłośnie został
wybrany druh Maciej Pilch. Następnie przystąpiono do składania sprawozdań. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP druh Artur Szczutek, sprawozdanie finansowe skarbnik OSP druh Piotr Potoczny, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej druh Stefan Kolano.
Po wysłuchaniu sprawozdań druh
Prezes Artur Szczutek przedstawił projekt planu działań na rok 2013, a druh
Piotr Potoczny zapoznał zgromadzonych z projektem planu finansowego.
Następnie walne zebranie członków
OSP Harta udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Harta za miniony okres
sprawozdawczy oraz przyjęło plan działań i plan finansowy na rok 2013.
W czasie dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili dobre przygotowanie jednostki do działań oraz życzyli dalszej owocnej pracy w bieżącym roku. Podkreślali zaangażowanie i aktywność dużej grupy
strażaków, dzięki czemu widać zmiany
w estetyce i samej działalności straży.
Zwrócili uwagę na działania nie tylko
pożarnicze, ale na inne działania np.
charytatywne, zbiórki
i pomoc potrzebującym, działalność
kulturalną orkiestry dętej i pracę na
rzecz społeczeństwa Harty.
Zebranie uświetnił występ naszej orkiestry dętej działającej przy
OSP Harta pod batutą kapelmistrza
Edwarda Laski. Orkiestra zagrała kolędy i marsze Mamy okres świąteczny,

dlatego też strażacy złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem, a modlitwę odmówił proboszcz naszej parafii
ks. Marek Rybka.
Podziękowano sponsorom i innym
darczyńcom za wspieranie finansowe
i rzeczowe jednostki. Podczas zebrania
wręczono odznaczenia członkom OSP
i MDP oraz uhonorowano Srebrną Odznaką Zasłużony dla OSP Harta – specjalną odznaką jubileuszową następujące osoby: st. bryg. mgr inż. Bogdana
Kuliga, bryg. mgr inż. Waldemar Wilka, druha Jana Kucaj, druha Stefana
Kolano, druha, Krzysztofa Pilch, druha Marka Wąsowicz.
Na koniec Prezes OSP Artur Szczutek podziękował wszystkim strażakom
za ofiarną służbę podczas działań ratowniczym oraz za wiele godzin pracy społecznej poświęconej rozwojowi
jednostki.
Szczególne podziękowania należą
się Pani Czesławie Domin za wieloletnią pomoc przy przygotowaniu kulinarnych potraw na Walne Zebranie. Również Towarzystwo Kultury i Rozwoju
Wsi Harta wspiera nas zawsze w naszych działaniach.
Na koniec przewodniczący zebrania
druh Maciej Pilch podziękował wszystkim za przybycie. W zebraniu wzięło
udział 65członków OSP Harta.
Tekst dh Jacek Stochmall
Vice Prezes OSP Harta
Zdjęcia: Wacław Balawender
Daria Kędzierska
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Aktywna pomoc
Stowarzyszenie Aktywny Dynów oprócz działań mających na celu promowanie zdrowego, sportowego trybu życiu
oraz organizowania imprez sportowych, postanowiło wzbogacić swoją aktywność o zorganizowanie zbiórki charytatywnej.
Pomysł wsparcia jednego z rzeszowskich domów dziecka zrodził się spontanicznie, podczas jednego ze spotkań. Pomyśleliśmy, że przy okazji Inauguracji Halowej Ligii Dynowa uda
nam się pozyskać środki na zakup paczek mikołajkowych dla
dzieci z Domu Dziecka Mieszko przy ul. Nizinnej w Rzeszowie. Każdy grosz był dla nas niezwykle ważny. Ogromnym
zaangażowaniem w zbiórkę pieniędzy wykazał każdy członek
stowarzyszenia. Nie bez znaczenia w całej akcji był udział zaprzyjaźnionych placówek, jak Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, które pomogło w zorganizowaniu kwesty oraz Delikatesów Zielony Koszyk, w których został ustawiony specjalny
wózek, do którego można było dobrowolnie wrzucać łakocie
dla dzieciaków.
Za pozyskane z kwesty pieniądze zakupiliśmy słodycze
oraz drobne upominki dla podopiecznych Domu Dziecka.
5 grudnia br. udaliśmy się 3-osobową delegacją do placówki
przy ulicy Nizinnej, aby przekazać Pani dyrektor Urszuli Polanowskiej paczki mikołajkowe dla dzieci. Po krótkiej wizycie i rozmowie z Panią dyrektor jednogłośnie stwierdziliśmy,
że takie akcje powinniśmy organizować częściej. Wdzięczność
dzieciaków oraz pracowników placówki zmobilizowały nas do
rozwoju działalności dobroczynnej w ramach działania stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli poszczycić się kolejną, podobną akcją charytatywną, bo w końcu
nie ma nic piękniejszego niż uśmiech wdzięczności za pomoc.
Aleksandra Socha
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Aktywne podsumowanie roku 2012.
Chcielibyśmy podsumować to, co w trakcie półrocznej działalności udało nam się zrobić i zorganizować w ramach Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”.
W czerwcu, kiedy na jednym z koleżeńskich spotkań padła propozycja stworzenia inicjatywy pod hasłem Aktywny
Dynów to nikt z nas nie myślał, że w ciągu pół roku uda nam
się tyle zrobić i zorganizować. Cele, jakie postawiliśmy sobie w ramach tej inicjatywny były według nas jasne i proste.
•
•
•
•

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej,
-Promowanie zdrowego stylu życia w sferze fizycznej
i społecznej,
Integrowanie grup społecznych,
Promowanie kultury czasu wolnego,

Początkowo w inicjatywę „Aktywny Dynów” zaangażowało się kilka osób. Naszym pierwszym eventem była akcja „Dynów Biega”, która miała zachęcać mieszkańców do
rekreacyjnego biegania. Początkiem lipca przeprowadziliśmy drugą edycję „Dynów Biega” i nawiązaliśmy współpracę
w Miejskim Ośrodkiem Kultury. Wspólnie z Panią Dyrektor Anetą Pepaś, podjęliśmy decyzję, że trzecia edycja Dynów Biega rozpocznie Dni Pogórza Dynowskiego. Bieg ten
sprawił, że coraz więcej mieszkańców miasta pojawiało się

na biegach. Podczas trwania Dni Pogórza Dynowskiego, na
prośbę Pana Macieja Jurasińskiego „Aktywny Dynów” zajął się organizacją turnieju siatkówki plażowej „Plażówka
2012 – o Puchar XX-lecia Dynowinki”. Skoro była siatkówka to nie mogło zabraknąć i piłki nożnej. Na początku sierpnia na orlikach w Dubiecku i Nienadowej zorganizowaliśmy
turniej piłkarski Jagiełło CUP. Po organizacji tych eventów
do Aktywnego Dynowa zaczęły przyłączać się kolejne osoby.
Dlatego postanowiliśmy zrobić integracyjno-aktywną wycieczkę nad Zalew Soliński. Oczywiście nie traciliśmy tam
czasu i jak na sportowców przystało było: pływanie, kajaki, poranne biegi, siatkówka plażowa i aerobik. Tam też
wpadliśmy na pomysł zrobienia w Dynowie tzw. Kicz biegu, czyli biegu w przebraniach. Bieg oczywiście udało nam
się zrobić, a pozytywny odbiór tej akcji przez mieszkańców
Dynowa, pokazał, że potrzebne są takie inicjatywy. Pod koniec września wspólnie z MOK Dynów, LO Dynów zorganizowaliśmy akcję charytatywną pod hasłem „Biegniemy dla
MEFA”. Oprócz biegu ulicami miasta, W LO odbył się koncert Bocca Della Veritra, a w dynowskim strażaku dyskoteka charytatywna gdzie zagrali znani podkarpaccy DJ-e.
W połowie października wspólnie z MOK Dynów i młodzieżą z projektu Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start! Byliśmy na dwudniowej wycieczce w Lublinie, gdzie nawiązaliśmy sporo nowych kontaktów. W listopadzie wystartowaliśmy z II edycją Halowej Ligi Dynowa. Impreza ta jest jak
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na razie największą z naszych organizowanych akcji i zyskuje sobie uznanie i prestiż na całym Podkarpaciu. Przełomowym momentem dla nas była połowa października, kiedy podjęliśmy decyzję o założeniu Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”. W połowie grudnia oficjalnie zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenia.
Skład zarządu Aktywnego Dynowa:
Łukasz Domin – Prezes
Bartłomiej Walus – Wiceprezes
Jacek Kochman – Wiceprezes
Aleksandra Socha – Sekretarz
Marcin Dziedzic – Skarbnik
Jednak oprócz działań stricte sportowych postanowiliśmy wzbogacić swoją aktywność o działania charytatywne.
A w 2012 roku były to:
• Zbiórka pieniędzy na prezenty mikołajkowe dla dzieci

z domu dziecka „Mieszko” w Rzeszowie
• Zbiórka plastikowych zakrętek w ramach ogólnopolskiej
akcji „Wkręć się w pomaganie”
• Oddawanie krwi w rzeszowskiej stacji krwiodawstwa
Na zakończenie chcielibyśmy pozdrowić za pośrednictwem „Dynowinki” naszych sponsorów, którzy wspierali
nas 2012 roku, a także naszych przyjaciół i zaprzyjaźnione instytucje:
- MOK Dynów
- Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start!
- LO Dynów
- Delikatesy „Zielony Koszyk”
- Polskie Radio Rzeszów
- Teatr 19:99 z Lublina
- Teatr H.CH. Andersena z Lublina
Zapewniamy również, że w 2013 roku w naszej „Małej
Ojczyźnie” będzie się działo o wiele więcej!

HLD znowu wystartowała!
Zainaugurowane zostały rozgrywki II edycji Halowej Ligi Dynowa. Oficjalnego otwarcia dokonali, organizatorzy: Łukasz Domin oraz Jacek Kochman - członkowie Stowarzyszenia "Aktywny Dynów",
Burmistrz Dynowa - Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta - Roman Mryczko, Radny Powiatu rzeszowskiego - Aleksander Stochmal, Dyrektor
Zespołu Szkół - Tadeusz Święs oraz gość specjalny
dwukrotny złoty medalista paraolimpiady w Londynie - Rafał Wilk.
W II edycji HLD zobaczymy w akcji aż 12 drużyn. Będą
wśród nich nie tylko dynowskie drużyny. Swoich przedstawicieli mają Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Jawornik Polski i Brzozów. Pokazuje to, że prestiż HLD rośnie, a liga zaczyna być rozpoznawana również na Podkarpaciu. Co więcej,
mistrz HLD zapewni sobie udział w prestiżowych rozgrywkach Futsalowej Podkarpackiej Ligi Mistrzów, z udziałem
10 drużyn z najmocniejszych futsalowych lig Podkarpacia
(min. z Rzeszowa, Sanoka, Mielca czy Stalowej Woli). Rozgrywki II edycji potrwają do 24 lutego.
Trzeba tutaj również zaznaczyć, że w tym roku organizowane były eliminacje do HLD, w których wzięło udział
10 drużyn! Pokazuje to, jak takie imprezy w Dynowie są
potrzebne. Łącznie z turniejem głównym i eliminacjami do
HLD zgłoszonych zostało 19 drużyn!
Przed inauguracją Halowej Ligi Dynowa odbyły się pokazowe mecze siatkówki i piłki ręcznej.
W pokazowym meczu siatkówki Aktywny Dynów pokonał LO Dynów 2:1 (16:25, 25:22, 15:13);
Natomiast w pokazowym meczu piłki ręcznej LO Dynów pokonało Technikum Dynów 32:29
A całość inauguracji okrasiły występy chearleedarek
Ice & Fire z Rzeszowa.
Komplet wyników I kolejki HLD:
• Drink Team Dynów - Play 4Fun Dynów 10:2 (3x Mazur, 3x G. Kaniewski, Goleś, Mehmedovic, R. Słaby, samobójcza - Potoczny, Kopczak)

• Przedmieście Dynów - Mix Team Jawornik Polski
2:7 (K. Pudysz, M.Pudysz - 3x Ł. Pieniądz, 2x Makara,
Puzio, Gmyrek)
• Azbest Zabrama Dynów - Blokersi Dynów 3:8 (Skiba, Wojdyło, Kędzierski - 2x Domin, 2x Dawid Karnas,
2x M. Karnas, Dariusz Karnas, Nowak)
• Olimpia Dylągowa - BIP Team Dynów 3:5 (Kopacki, J. Wilanowski, Ł. Łach - 2x Łamasz, Rebizak, Winiarz. J. Siry,)
• AKS Lech Team Dynów - BadBoys Dynów 6:8 (2x Damian Kasprowicz, Dariusz Kasprowicz, Bieńko, B. Domin,
samobójcza - 5x Szczepański, 2x Szczawiński, Wandas)
• ZaSanie Dąbrówka Starzeńska - HTP Brzozów 0:6
(4x Damian Barański, Dariusz Barański, Trzciański)
Chcielibyśmy ogromnie podziękować naszym sponsorom za finansowe wsparcie Halowej Ligi Dynowa,
a są to:
Pizzeria Torino,
Partner Instal Konsorcjum - Domin Piotr
Kwiaciarnia Stokrotka,
Sów-Pol,
SanSport,
Hotel Aleksnadria,
Zajazd na Rozdrożu - Klub Piramida,
Krupp,
Alior Bank,
My Net,
Morfeusz,
Zielony Koszyk,
Aleksander Stochmal,
Przemysław Hyjek,
Podziękowania również dla naszych partnerów:
Radio Rzeszów,
Inglot Fotografia,
CNK,
cOsmO productions
edynow.pl
Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”
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AKS Lech Team Dynów

Blokersi Dynów

Azbest Zabrama Dynów

Drink Team Dynów

BIP Team Dynów

Mix Team Jawornik Polski

BadBoys Dynów

HTP Brzozów
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Olimpia Dylągowa

Przedmieście Dynów

Play 4Fun Dynów

ZaSanie Dąbrówka Starzeńska
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Towarzystwo Sportowe
DYNOVIA Dynów
www.dynovia.futbolowo.pl

Pod koniec grudnia w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Dynowie tradycyjnie już odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe, w którym
udział wzięli piłkarze, trenerzy i działacze Towarzystwa Sportowego „Dynovia” Dynów. Jako pierwszy głos zabrał wiceprezes Piotr Krupa, który oprócz życzeń świątecznych złożonych
w imieniu całego zarządu podsumował mijający rok przypominając o sukcesach zarówno sportowych jak i organizacyjnych
oraz celach, które klub stawia sobie w roku 2013. Każdy uczestnik otrzymał w prezencie nowe klubowe kalendarze ścienne oraz
małe kalendarze kieszonkowe. Następnie wszyscy piłkarze wraz
z trenerami i Zarządem podzielili się świątecznym opłatkiem. Zarząd poinformował również zawodników, iż wraz z końcem rundy jesiennej zakończona została współpraca z obecnym na spotkaniu dotychczasowym trenerem seniorów Krzysztofem Majdą.
Trener Majda prowadził drużynę seniorów przez blisko dwa sezony ligowe, w czasie których nasza drużyna m.in. do ostatniej
kolejki walczyła o awans do IV ligi. Przy tej okazji wszyscy piłkarze oraz działacze „Dynovii” składają gorące podziękowania
panu Krzyśkowi za wykonaną pracę i życzą dalszych sukcesów
w życiu zarówno prywatnym jak i sportowym.
A już 4 stycznia zajęciami na hali sportowej treningi po zimowej przerwie wznowili seniorzy „Dynovii”. W pierwszym treningu wzięło udział ponad 20 zawodników. Kibiców zapewne ucieszy fakt, iż oprócz naszych dotychczasowych graczy na treningu pojawiło się także kilka nowych twarzy. Przed rozpoczęciem
treningu Zarząd klubu oficjalnie przedstawił wszystkim zawodnikom osobę nowego trenera, którym został Przemysław Matuła (do niedawna asystent trenera Ryszarda Kuźmy w II ligowej
Stali Rzeszów). Następnie głos zabrał już nowy trener, który najpierw wszystkich przywitał, a następnie przedstawił dokładny

plan przygotowań do rundy wiosennej. Zajęcia odbywać się będą
trzy bądź cztery razy w tygodniu (hala, siłownia, teren, stadion,
orlik). Dodatkowo w czasie weekendów piłkarze rozegrają mecze
kontrolne na stadionie w Dynowie oraz na boiskach ze sztuczną
nawierzchnią w Rzeszowie i Pakoszówce. Pierwszy sparing zaplanowany jest na sobotę, 26 stycznia z drużyną IV-ligowej „Żurawianki” Żurawica.
Z przyjemnością informujemy również, iż w grudniu zakończył się drugi etap prac remontowych na stadionie Towarzystwa
Sportowego „Dynovia”.
Podczas blisko trzy miesięcznego remontu:
• w całości wyremontowano pokój sędziów, klubową świetlicę
oraz klubowy magazyn
• w całości wyposażono toalety przy budynku klubowym dla
kibiców
• zdemontowano stare, zagrażające bezpieczeństwu oświetlenie wokół stadionu
• wymieniono i podwyższono ogrodzenie stadionu od strony
ul. Ks. J. Ożoga
• zamontowano nową, wysuwaną bramę wjazdową wraz
z furtką od strony ul. Ks. J. Ożoga
Remont ten w całości sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Dynowa. Koszt wykonanych prac to ponad 60 000 zł. Głównym wykonawcą robót była
firma „FRAN-BUD” z Izdebek.
Serdecznie dziękujemy!
Jednocześnie informujemy, iż w 2013 roku zrealizowany zostanie kolejny, trzeci już etap prac remontowych na naszym stadionie.
Zarząd T.S. „Dynovia” Dynów
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TURNIEJE I ZAWODY
SPORTOWE W HARCIE

08.12.2012 r.
– turniej w badmintona
W dniu 8.12 2012 r. w hali sportowej w Harcie odbył się
Międzygminny Turniej Badmintonowy zorganizowany przez
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie. Uczestniczyli w nim zawodnicy z Miasta Dynów z, Gminy Dynów oraz
Gminy Dubiecko. Podczas turnieju rozegrano 96 meczów
w systemie grupowo-pucharowym. W zawodach startowało
29 zawodników z Gminy Dubiecko, 14 zawodników z Har-
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ty oraz 16 zawodników z Dynowa, czyli razem 59 zawodników i zawodniczek. Najlepszymi zawodnikami turnieju nagrodzonymi pucharami zostali: Klaudia Bukowińska, Aleksandra Dudziak i Kamil Spławiński. Organizacją zawodów
z ramienia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół zajmowali
się Zdzisław Szafran oraz Robert Pantoła. Pierwsze miejsce nagrodzono medalami, pucharami i dyplomami, za 2 i 3
przyznano medale i dyplomy.
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11.12.2012 .r
Mikołajki na sportowo
11 grudnia w sali gimnastycznej w naszej szkole odbyły się zawody „Mikołajki na sportowo”. W turnieju udział
wzięła Szkoła Podstawowa nr 2 w Harcie i Szkoła Podstawowa nr 1. Współorganizatorem turnieju był radny powiatu p.Aleksander Stochmal.
Rywalizacja pomiędzy obydwoma szkołami była wyrównana i zacięta, stojąca
na dobrym poziomie. Służyła integracji młodzieży z obydwu szkół.
Po podsumowaniu wyników zwyciężyła
Szkoła Podstawowa nr 1 w Harcie. Pan
Aleksander Stochmal wręczył uczestnikom turnieju drobne upominki.
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19.12.2012 r.
turniej gimnazjalny o Puchar Dyrektora ZS nr 2
w Harcie
W hali sportowej naszej szkoły odbył się międzygimnazjalny turniej w piłce siatkowej chłopców o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Harcie. W zawodach wzięły udział drużyny:
Gimnazjum z Dylągowej – opiekun p. Piotr Sarnicki,
Gimnazjum Łubno – opiekun p. Diana Potoczna, Gimna-

zjum z Harty – opiekun p. Rafał Bilski, Gimnazjum z Bachórza – opiekun p. Lucyna Stochmal, Gimnazjum z Pawłokomy – opiekun p. Piotr Sarnicki.
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, ale ostatecznie zwycięzcą zostało Gimnazjum z Dylągowej. Drugie miejsce wywalczyło Gimnazjum w Harcie, a trzecie Gimnazjum
Łubno. Czwarte miejsce ex aequo zajęły drużyny z Gimnazjum w Bachórzu i Pawłokomie.

„On i Ona o miłości”
Tylko łóżko
Tobie chodzi tylko o łóżko,
a ja jestem małą kaczuszką,
której trzeba miłości i wsparcia
i czasami czegoś do żarcia.
Proszę, zostań czasami do rana,
o pięknej żonie rzadko mów,
czasem wykup na kartkę szampana,
i złotą rybkę dla nas złów.
Że się wkrótce - dla mnie - rozwiedziesz,
tak mi czasami skłam,
czasem powiedz, że ze mną wyjedziesz,
już nigdy, nigdy sam.
Tobie chodzi tylko o łóżko,
a ja jestem rajskie jabłuszko,
które pragnie miłości i wsparcia,
i czasami czegoś do żarcia.
Czasem kochaj mnie też po trzeźwemu,
o wspólnym kącie słówko rzuć,
czasem przedstaw mnie gdzieś znajomemu,
nie mów, że wszystko muszę psuć.
Na rozstanie nie mów "to zabieg",
ładniej, kochany, mów,
czasem wyśnij coś dla mnie na jawie,
nie żałuj paru snów.
Tobie chodzi tylko o łóżko,
a ja jestem takie cacuszko,
które pragnie miłości i wsparcia,
- nie tylko czegoś - do żarcia.
Proszę, odejdź bez bicia i grzecznie,
jak z telewizji gentelman,
"Ja do dzieci - rozumiesz - koniecznie",
I "Ukochana, to był sen".
Że się wkrótce do mnie odezwiesz,
tak mi pod drzwiami skłam,
...z czasem zamień się w taką poezję,
którą jesteś... którą byłeś - ty sam.
Agnieszka Osiecka

Najpiękniejsze są miłości,
których nie ma
Najpiękniejsze są miłości, których nie ma.
Które jutro przyjdą albo nie.
Najpiękniejsze są miłości, których nie ma.
Światło z nieba nie wiadomo jak i gdzie.
(...) Najpiękniejsze są miłości, które były.
Są jak stare wino kiedy płynie czas.
Najpiękniejsze są miłości, które były.
Taka chwila przyjdzie na każdego z nas.
Jonasz Kofta

Trzeba marzyć
Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć
Zamiast dmuchać na zimne
Na gorącym się sparzyć
Z deszczu pobiec pod rynnę
Trzeba marzyć
Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć
W chłodnej, pustej godzinie
Na swój los się odważyć
Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć
W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży
Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć
Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć
Jonasz Kofta

Tak czekam
Tak czekam,
jakby wyczekuję na ważną decyzję w
mojej sprawie.
Spodziewam się
jak dziecka.
Nie dźwigam ciężarów,
oglądam piękne twarze,
sposobię wyprawkę,
dbam o zęby i włosy.
Któregoś dnia z pierwszą pocztą przyjdzie dla mnie wiadomość:
Tak: tak,
ciemny blondyn,
albo nigdy.
Agnieszka Osiecka
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Edukacja finansowa w dynowskiej bibliotece
29 stycznia oraz 7 lutego 2013 r.
Odbyły się spotkania w ramach projektu „Prosto i przystępnie o domowych
finansach” z terenem edukacji finansowej panią Iwoną Marzec. Tematem
pierwszego spotkania było planowanie

domowego budżetu. Na tym spotkaniu
uczestnicy dowiedzieli się jak racjonalnie gospodarować domowymi finansami, tak by oprócz zapewnienia niezbędnych potrzeb móc realizować marzenia.
Natomiast na drugim spotkaniu
uczestnicy dowiedzieli się jakie korzyści płyną z posiadania własnego rachunku bankowego, jakimi kryteriami kierować się wybierając dla siebie
rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowy tak aby spełniał nasze oczekiwania, poznali rodzaj kart, dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z ban-

kowości internetowej. Pani Iwona Marzec odpowiadała również na następujące pytania: „Co się stanie, gdy zgubię kartę?”, „Czy można odtworzyć kartę?”, „Ile kosztuje wydanie nowej karty?” itp.

„Na emigracyjnych szlakach wczoraj i dziś”.
Do udziału w projekcie o powyższym tytule, którego organizatorem
jest Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zgłosiła pięciu czytelników, uczniów dynowskiego gimnazjum: Gabrielę Dziaczyńską, Olgę Kałamucką, Klaudię Kądziołkę, Dawida
Łacha, Klaudię Potoczną.
Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia – własnej rodziny, sąsiadów i miasta, w którym mieszkają.
Ich zadaniem będzie dotarcie do osób,
które pamiętają historie pierwszych
emigracji lub znają je z opowieści rodzinnych, oraz zebranie, opracowanie
i utrwalenie za pomocą nowoczesnych
technologii.
W piątek, 8 lutego 2013 r. odbyła się pierwsza część zaplanowanych
warsztatów. Młodzież zwiedziła wystawę „Galicyjski sen o Ameryce” znajdującą się w Muzeum Etnograficznym
w Rzeszowie. Po obejrzeniu wysta-

Zajęcia z kadrowania

wy pani Elżbieta Dudek-Młynarska,
pracownik muzeum, zapoznała ich
z warsztatem pracy etnografa. Następnie uczniowie spotkali się z dziennikarką Polskiego Radia Rzeszów, panią Jolantą Danak Gajdą, która z pasją łączy zawód etnografa, muzykologa i dziennikarza. Na zajęciach dziennikarskich poznali tajniki przeprowadzania wywiadów, dowiedzieli się czym
różni się słuchowisko od reportażu oraz
jak przeprowadzić wywiad, żeby był
ciekawy. Ostatnie z zaplanowanych
w tym dniu, to warsztaty operatorskie,
które przeprowadził pan Mariusz Guzek, absolwent „łódzkiej filmówki”. Zapoznał młodzież z różnymi formami kadrowania, wyjaśnił co to jest i do czego
służy story board, zdradził kilka podstawowych tajników pracy operatora
filmowego i zapoznał z ideą tworzenia
krótkiego reportażu filmowego i filmu
poklatkowego.
W najbliższym czasie uczestnicy projektu przeprowadzą wywiady

Warsztaty relizatorskie z panem Mariuszem
Guzkiem

z wybranymi przez siebie mieszkańcami Dynowa. Następnie wezmą udział
w warsztatach realizatorskich, gdzie
przy pomocy pana Mariusza Guzka
zmontują swój pierwszy film. W kwietniu 2013 r. odbędzie się prezentacja
zrealizowanych filmów przez wszystkich uczestników, ponieważ uczniowie
z Dynowa to jedna z kilku grup, które
biorą udział w projekcie „Na emigracyjnych szlakach wczoraj i dziś”.
Elwira Kałamucka

Zwiedzanie wystawy "Galicyjski sen o Ameryce"

Warsztaty etnograficzne z panią Elżbietą
Dudek-Młynarską
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Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu
cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Dynowie w roku 2012
Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie jest właściwy do rejestracji zdarzeń
z zakresu stanu cywilnego dla Miasta
Dynów i Gminy Dynów / miejscowości: Bachórz, Harta, Laskówka, Ulanica, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma,
Dylągowa, Wyręby/.
W sprawach rejestracji stanu cywilnego obowiązuje terytorialna zasada.
Oznacza to ,że każde zdarzenie tj. urodzenie, małżeństwo czy zgon rejestruje
się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie działania którego ono nastąpiło.
Odstępstwo od zasady terytorialnej rejestracji stanowią zdarzenia, które następują poza granicami kraju. W myśl
zasady terytorialnej rejestracji, dane
informacyjne dotyczące zdarzeń z zakresu stanu cywilnego zarejestrowanych w USC w 2012 roku przedstawione Państwu poniżej, dotyczą zarówno
mieszkańców Miasta i Gminy Dynów,
jak również osób z innych terenów.
W 2012 r. Urząd Stanu Cywilnego
nie zarejestrował urodzenia na terenie
Miasta i Gminy Dynów. Ostatnie uro-
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dzenie dziecka w Dynowie zarejestrowano w tutejszych księgach w 2009r.
Wynika to z faktu , że na terenie Miasta
i Gminy Dynów nie ma szpitala ani izby
porodowej. W Ewidencji Ludności Miasta Dynów w 2012 r. zameldowano 56
noworodków, ale ich miejscem urodzenia najczęściej jest Rzeszów, Przemyśl,
Sanok, Łańcut itp. Imiona cieszące się
popularnością ,nadawane nowo narodzonym mieszkańcom Miasta Dynowa
-dla płci żeńskiej - Lena, Milena, Jagoda
-dla płci męskiej - Mikołaj, Hubert, Oskar
Noworodkom nadano również imiona rzadkie : Marika, Konstancja, Aron.
Korneliusz, Nikodem. W 2012 roku
Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie zarejestrował osiemdziesiąt sześć związków małżeńskich (w roku 2011 - 80 małżeństw), w tym zawartych na terenie
Miasta i Gminy Dynów 82. W formie
wyznaniowej (ślub konkordatowy) zarejestrowano 68 małżeństw, tj. o 9 więcej
niż w roku 2011. Przed Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie
14 par złożyło oświadczenie o wstąpie-

Ludność Miasta Dynów w 2012 roku
Miasto Dynów na koniec ubiegłego roku tj. na dzień 31.12.2012 roku liczy 6.
257 mieszkańców. Są to osoby zameldowane na pobyt stały.
W roku 2012 urodziło się nam 56 dzieci, w tym 23 dziewczynki, a 33 chłopców. W związek małżeński wstąpiło 72 osoby, natomiast zmarło 62 osoby.
W okres dorosłości wkroczyło 73 osoby, osiemnaście lat ukończyło 35 kobiet
oraz 38 mężczyzn.
Na pobyt stały z sąsiednich gmin i nie tylko, zameldowało się w mieście Dynów 54 osoby, natomiast wymeldowało się z pobytu stałego 67 osób.
Jako ciekawostkę przedstawiamy statystykę mieszkańców wg wieku i płci dla
miasta Dynów na dzień 31.12.2012 r.
* mężczyźni powyżej 65 roku życia
* kobiety powyżej 60 roku życia
Należy zwrócić uwagę na fakt, że
na przestrzeni czterech lat cofając
się wstecz liczba ludności ciągle maleje i tak np.: na koniec 2009 roku
było nas 6.317, na koniec 2010 roku
6.300, w 2011 roku 6.276., a w 2012
roku już 6.257.
wyk. A. Pucyło
na podstawie prowadzonej
ewidencji ludności
Miasta Dynów

niu w związek małżeński (ślub cywilny),
pozostałe 4 małżeństwa dotyczą umiejscowienia aktu zagranicznego w polskich księgach.
Zasada terytorialna rejestracji zdarzeń obejmuje również zgony. Urząd
Stanu Cywilnego zarejestrował na dzień
31.12.2012 r. - 94 zgony (w roku 2011104). Dotyczyły one osób zameldowanych na terenie Miasta Dynów -33 osoby, mieszkańców Gminy Dynów - 26
osób , pozostałe zarejestrowane zgony
-35 dotyczyły osób ,które przebywały
na terenie Miasta i Gminy Dynów( np.
osoby przebywające w ZOL-u, DPS itp.).
W miesiącu październiku 2012 r.,
czternaście par małżeńskich (8 małżeństw z Dynowa i 6 małżeństw z Gminy Dynów) otrzymało medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie), nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Relacja z uroczystości została zamieszczona również
w Dynowince.
Dane przedstawione powyżej dotyczą rejestracji zdarzeń, które miały
miejsce w okręgu Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie i są różne od danych
przedstawionych na podstawie statystyk Ewidencji Ludności.
Opracowała:
Anna Nowicka-Hardulak
Kierownik USC Dynów

Liczba mieszkańców
Gminy Dynów
wg stanu na dzień
31.12.2012 r
- 7203 osoby
w tym
3 643 mężczyzn
3 560 kobiet
- urodzeń 85
- zgonów 71
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy:
Bachórz 1 172
Dąbrówka Starzeńska 455
Dylągowa 615
Harta 2 112
Laskówka 429
Łubno 1 270
Pawłokoma 529
Ulanica 423
Wyręby 198
z poważaniem
Wanda Dańko
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NOWE ZADANIA
Na początek – kilka ludowych mądrości…
Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
Gdy styczeń z mgłą chodzi, mokrą i wczesną wiosnę zrodzi.
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam
obiecuje.
Kiedy styczeń najostrzejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.
Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
Styczeń pogodny wróży rok płodny.
W styczniu grzmoty, częste słoty.
Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje; ale czasem tak się
zżyma, że człek prawie nie wytrzyma.
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.
Idzie luty, podkuj buty.
Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute.
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.
W lutym wody wiele, w lecie głodne i cielę.
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Piramidka – prawoskośnie: biblista, kasjer, etui; lewoskośnie: bukiecik, biskup, idea; poziomo: kopiarka
Choinka mozaikowa – rodzina
Krzyżówka panoramiczna – słoneczko
Krzyżówka z hasłem – sikorka bogatka
Dubletka – B. Smetana, Szarka
Krzyżówka – Do siego roku!

Pogoda tej zimy tak zmienna, tak niejednoznaczna, że właściwie każde z tych przysłów do niej pasuje… Trwają zimowe
ferie na Podkarpaciu, dzieci pewnie wyglądają śniegu, ale dojeżdżający do pracy – czy to własnym samochodem, czy to PKS
-em – marzą już o wiośnie! Ja też ;-) Oby przyszła szybko!
Ale na razie, w oczekiwaniu na jej nadejście, proponujemy Państwu zmierzenie się z zadaniami, które przygotowali – jak zwykle – Panowie: Bogdan Witek i Leszek Grzywacz.
Pierwszy z nich proponuje Krzyżówkę przerywnikową, Szyfrogram, Mozaikę i Pantropę, zaś drugi – Jolkę
i Logogryf.
Zapraszamy do rozwiązywania i życzymy sukcesów!
Renata Jurasińska

JOLKA
•
•
•
•
•
•
•

W kolejności przypadkowej:
styl w jazzie lat trzydziestych XX w.
uwiódł ją Zeus w postaci złotego deszczu.
rośliny wyrosłe z samorzutnego wysiania się
nasion.
pseudonim artystyczny Katarzyny Szczot.
zakonnica usługująca chorym (skojarz ze św.
Kamilem).
syn „Matki Courage” B. Brechta.
cielę łopatacza.
Leszek Grzywacz
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LOGOGRYF
Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie – treść aforyzmu Aleksandra Fredry.
1) przedstawienie teatralne.
2) łączy mostek z łopatką.
3) Julio lub Enrique – piosenkarze.
4) twórca „Antygony”.
5) dżokej.
6) na spodzie trzewika.
7) marka japońskiego motocykla.

Szyfrogram

Leszek Grzywacz

Wszystkie litery odgadniętych wyrazów odczytane kolejno od 1 do 30 utworzą rozwiązanie - myśl, której autorem jest Luc Vauvenargues.

Poziomo:
3) próżnia, pustka.
25) gracja w zachowaniu, poruszaniu się.
27) kolega leśniczego i gajowego.
12) usunięcie nadmiaru cieczy z
pojemnika, gdy grozi przepełnieniem.
23) potoczne określenie rządów w Polsce
przed 1981 rokiem.
Wzdłuż linii:
27-23) drzewo liściaste.
17-15) bożyszcze tłumów.
30-28) model Fiata.
13-18) jej następstwem jest kara.
Bogdan Witek

Krzyżówka mozaikowa
Do kolejnych trójkątnych pól, przylegających do siebie bokami, należy wpisać po jednej literze odgadywanych wyrazów. Litery z pól z kropką, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.
Poziomo:
3) imię jednego z braci Kaczyńskich.
4) zamieć śnieżna.
5) patyk z grotem w ręku osoby pokazującej coś na planszy,
modelu.
Pionowo:
1) film Stevena Spielberga z dinozaurami (2 słowa).
2) darowanie kary, amnestia.
Bogdan Witek
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Pantropa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Odgadnięte wyrazy należy wpisać wzdłuż pogrubionych linii, rozpoczynając od pola z kropką. Określenia słów podano w kolejności przypadkowej. Dopisane litery utworzą rozwiązanie - myśl oraz jej autora.

Określenia wyrazów:
w powiedzeniu roni obficie łzy
zmysł powonienia
jedno z głównych zajęć ludów zajmujących się hodowlą bydła
Cyprian Kamil, wieszcz romantyczny
bywa wodne do spania
dawniej tajny wysłannik
miejsce pracy urzędnika
spód cylindra, małego naczyńka
substancja wstrzykiwana pod skórę w celu wygładzenia zmarszczek.
Bogdan Witek

Krzyżówka przerywnikowa
Litery w zaznaczonych polach, odczytane rzędami, utworzą
rozwiązanie końcowe zadania.
Poziomo:
4) przyjemna w dotyku tkanina jedwabna, z jednej
strony pokryta meszkiem.
7) oznaczenie pokoju hotelowego, wydania gazety.
10) gruby koc.
11) podłoga klepek drewnianych.
12) potocznie wiertło.
13) dawniej kojarzył pary małżeńskie.
14) kielich z Ostatniej Wieczerzy Chrystusa.
15) gatunek papugi.
Pionowo:
1) tytułowy bohater jednego z poematów
Juliusza Słowackiego.
2) plac postojowy dla samochodów.
3) kupowane w kasie kina.
5) mniejsza od obrusu.
6) matka Achillesa.
8) hodowla na dużym areale.
9) grzyb jadalny o śliskim kapeluszu.
10) pierwsze nad parterem.
Bogdan Witek

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiński – redaktor naczelny, Grażyna Malawska – sekretarz redakcji, Ewa Czyżowska, Marta
Dańczak, Ewa Hadam, Renata Jurasińska, Anna i Jarosław Molowie, Zuzanna Nosal, Diana Wasylowska-Kilon – kolegium redakcyjne, Antoni Iwański, Jan Prokop, Piotr Pyrcz – fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna Dżuła, Grzegorz Hardulak, Mieczysław Krasnopolski, Andrzej Stankiewicz, Michał Zięzio – redaktorzy stale współpracujący z Dynowinką.
Adres Redakcji: MOK Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806. Sk³ad i ³amanie: Redakcja.
Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.
Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Krakowie

