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Spis treści

…W czas powrotu przylaszczek
W zawierusze zawilców, złocieni
Blask, gdy wstaje z ziemi
– Póki się odmierza czas
Nad padołem nietrwałym
Twej chorągwi purpura
– Znak chwały
Ze zwycięską swą mocą
Niech łopoce
Triumfuje
Alleluja…
Pięknym zdjęciem wiosennych przylaszczek na okładce (autorstwa naszego redakcyjnego obieżyświata Piotra Pyrcza) i fragmentem wiersza „Alleluja” Leszka Długosza (w którym też pojawiają się przylaszczki…) witamy Państwa gorąco i zapraszamy do lektury przedświątecznego numeru „Dynowinki”.
Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, aby kapiąca zielenią, kolorowa wiosna oraz
pełne miłości Święta przepełniły Was radością, pozwoliły na nowo uwierzyć w ludzi
i lepsze jutro, a także dodały siły w zmaganiu się z nie zawsze łatwą rzeczywistością…
Redaktorzy prowadzący – Renata i Maciej Jurasińscy

Następny numer Dynowinki będzie składać Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”,
aktywnydynow@wp.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa systematycznie boryka
się z problemami natury finansowej, które ograniczają
lub wręcz wykluczają realizację wielu przedsięwzięć wydawniczych.
Niemniej jednak Zarząd Towarzystwa dostrzega szybko zachodzące w życiu społecznym przemiany informatyczne oraz
sposoby i formy społecznego przekazu, najogólniej rzecz
biorąc, w zakresie szybkiej komunikacji międzyludzkiej.
Wielką rolę w tym względzie zaczęły odgrywać lokalne
programy telewizji internetowej oraz lokalne audycje radiowe. Posiadają je już (nawet od kilku lat) miasta naszego województwa.
Nie bacząc na kłopoty finansowe, stawiam pytanie, czy
nie stać Dynowa (oraz okolicznych Gmin), do prowadzenia
takich, cotygodniowych, choćby półgodzinnych programów
telewizyjnych czy radiowych. Może w realizację pomysłu
włączą się nie tylko okoliczne samorządy ale również Dyrekcje dynowskich szkół, sponsorów ..... . Potencjał zdolnej
młodzieży jest w zasięgu ręki. Przed postępem nie uda się
uciec, czy schować.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
w imieniu Towarzystwa
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Oby nastrój świątecznych dni
dał wszystkim wiele szczęścia i radości.
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cji państwowej innych podmiotów życia publicznego,
organizowanie zbiorowej działalności mieszkańców
Osiedla w sprawach publicznych mających znaczenie
dla całego miasta, województwa, kraju,
• zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
• kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia
mieszkańców,
• organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz zamieszkania, a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymywanie porządku, ładu i czystości.
Organami Osiedla są ogólne zebranie mieszkańców
Osiedla i Zarząd Osiedla. Kadencja organów samorządu
trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowych organów.
Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rad
gmin. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym i liczy
5 osób tj. Przewodniczący i 4 członków. Zarząd wybierany
jest na ogólnym zebraniu mieszkańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów. Na czele Zarządu Osiedla
stoi Przewodniczący wybrany przez ogólne zebranie mieszkańców Osiedla spośród członków Zarządu. Za wybranych
uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Funkcje członkowie Zarządu Osiedla wykonują
społecznie. Przewodniczący Zarządu Osiedla reprezentuje
Osiedle na zewnątrz.
•

W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu bieżące sprawy, jakimi zajmowało się Miasto w ostatnim czasie.
Z początkiem marca br. odbyły się ogólne zebrania
mieszkańców poszczególnych osiedli tj. Osiedla Nr 1, 2, 3
i 4. Na zebraniach tych Mieszkańcy dokonali wyboru Członków Zarządu poszczególnych osiedli, omawiane były zadania planowane do realizacji w 2015 roku oraz bieżące sprawy osiedlowe i całego miasta zgłaszane przez Mieszkańców.
Zgodnie z zapisami statutów poszczególnych osiedli
Mieszkańcy zebrani na ogólnym zebraniu osiedla wybierają
spośród siebie kandydatów na Członków Zarządu Osiedla,
a następnie dokonują wyboru Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, który reprezentuje Zarząd i Mieszkańców.
Osiedle jest częścią wspólnoty samorządowej obejmującej wszystkich mieszkańców określonego obszaru i stanowi jednostkę pomocniczą wspólnoty samorządowej jaką
jest Gmina Miejska Dynów. Gmina Miejska Dynów podzielona jest na 4 osiedla:
• Osiedle Nr 1 – terenem działania osiedla jest część terytorium Miasta obejmująca ulice: Grunwaldzka do nr
29 a, Handlowa, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ks.
Józefa Ożoga do nr 14, Krzywa, Łazienna od nr 1 do nr
16a, Mickiewicza, Podwale, Rynek, Sanowa, Strażacka,
Szkolna, Jana Pawła II, Wierzbowa, Zamkowa, 1 Maja
od nr 1 do nr 23 d;
• Osiedle Nr 2 – terenem działania osiedla jest część terytorium Miasta obejmująca ulice: Głęboka, Gruntowa,
Jaklów, Kaniowiec, Karolówka, Kolejowa, Łazienna od
nr 17 do końca, Piłsudskiego, Plażowa, Rogozów, Wąska, Wuśki, Zielona, Żurawiec;
• Osiedle Nr 3 – terenem działania osiedla jest część terytorium Miasta obejmująca ulice: Bławatkowa, Błonie, Dworska, Działowa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Graniczna, Grunwaldzka od nr 30 do końca, Igioza,
Jana III Sobieskiego, ks. Józefa Ożoga od nr 15 do końca, Matejki, M. Konopnickiej, Ogrodowa, Pawia, Piotra
Skargi, Plebańska, Podgórska, Polna, Potok, Sienkiewicza, Słowackiego, Stawiska, Węgierska, Witosa, Zarzeki, Źródlana, 1 Maja od nr 24 do końca,
• Osiedle Nr 4 – terenem działania Osiedla jest część terytorium Miasta obejmującą ulicę Bartkówka.
•
•
•

•
•

Do zakresu działania Osiedla należą sprawy takie, jak:
inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy
sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych,
propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie
o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców Osiedla,
działanie na rzecz rozwoju Osiedla mające na uwadze
potrzebę układu osadniczego, jego funkcji turystyczno - wypoczynkowych oraz poprawy stanu środowiska
naturalnego,
tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Osiedla wszystkich jego mieszkańców,
reprezentowanie interesów ogółu mieszkańców Osiedla
względem organów Rady Miasta, organów administra-

•
•
•
•
•
•

Do zakresu działania Zarządu Osiedla należy:
sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym
przekazanym Osiedlu do korzystania,
przygotowywanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców,
wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców
oraz kontrola ich realizacji,
organizacyjno – techniczne zabezpieczenie warunków
pracy ogólnemu zebraniu mieszkańców,
współpraca z organami Miasta,
składanie sprawozdań z działalności Zarządu.

Pierwsze ogólne zebranie mieszkańców odbyło się
w dniu 1 marca br. na Osiedlu Nr 4.
W zebraniu uczestniczyło 94 mieszkańców spośród których wybrano Zarząd Osiedla, w skład którego weszli:
1. Pan Andrzej Polewka – Przewodniczący Zarządu,
2. Pani Beata Dąbrowska – Członek Zarządu
3. Pan Marcin Hadam – Członek Zarządu
4. Pani Józefa Pyś – Członek Zarządu
5. Pan Michał Siry – Członek Zarządu
Drugie ogólne zebranie mieszkańców odbyło się w dniu
8 marca br. w sali narad Urzędu Miejskiego i skupiało
mieszkańców Osiedla Nr 3. W zebraniu uczestniczyło 58
osób spośród których wybrano Zarząd Osiedla, w skład którego weszli:
1. Pani Ewa Wandas – Przewodniczący Zarządu,
2. Pani Marta Bajda – Członek Zarządu,
3. Pan Ryszard Duda – Członek Zarządu,
4. Pani Anna Nowak – Członek Zarządu,
5. Pan Adam Radoń – Członek Zarządu.
Trzecie ogólne zebranie mieszkańców odbyło się w dniu
9 marca br. w sali narad Urzędu Miejskiego i skupiało mieszkańców Osiedla Nr 1. W zebraniu uczestniczyło 40 mieszkańców spośród których wybrano Zarząd Osiedla, w skład
którego weszli:
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Pan Daniel Gąsecki – Przewodniczący Zarządu,
Pani Barbara Cukrzyńska – Członek Zarządu,
Pan Jerzy Malinowski – Członek Zarządu,
Pan Józef Prokop – Członek Zarządu,
Pani Bożena Sas – Członek Zarządu.

Ostatnie (czwarte) ogólne zebranie mieszkańców odbyło się w dniu 10 marca br. w sali narad Urzędu Miejskiego
i skupiało mieszkańców Osiedla Nr 2. W zebraniu uczestniczyło 27 mieszkańców spośród których wybrano Zarząd
Osiedla, w skład którego weszli:
1. Pani Barbara Nestorowska – Przewodniczący Zarządu,
2. Pani Agnieszka Haryza – Członek Zarządu,

3.
4.
5.
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Pani Danuta Krajewska – Członek Zarządu,
Pan Sylwester Łach – Członek Zarządu,
Pan Zdzisław Piróg – Członek Zarządu.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dobrą współpracę dotychczasowym Członkom Zarządów Osiedli, którzy pracowali w latach 2011 – 2014 roku dla
dobra Mieszkańców. Nowo wybranym Członkom Zarządów
Osiedli gratuluję wyboru i życzę owocnej i dobrej współpracy dla dobra Mieszkańców.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Koncertowy Wieczór
z Muzyką Poważną i Rozrywkową
„Dynowie, mój Dynowie”
śpiewa kapela Tońko,
a z muzyki i słów przebija miłość
i sentyment do Miasta.
Nauczyciele działającej niespełna półtora roku Szkoły
Muzycznej I stopnia w Dynowie, dojeżdżający z Rzeszowa
czy Przemyśla, poznają coraz lepiej Miasto i Jego obywateli.
Przyjęto ich tu z otwartymi rękami. Otrzymują jeszcze większe dowody sympatii z okazji dorocznych Koncertowych Wieczorów z Muzyką Poważną i Rozrywkową . Czują się więc w Dynowie lepiej niż w domu, by nie powiedzieć
„jak u siebie”.
Na co dzień mają sympatię i uśmiech Dzieci, Rodziców
i licznych tu miłośników tak lokalnych inicjatyw kulturalnych jak i miejscowych melomanów.
W dniu 16.03.2015 na Koncertowym Wieczorze w auli
Zespołu Szkół Zawodowych stawiła się bardzo licznie publiczność.
Na Sali obecni byli:
• Burmistrz Dynowa, inicjator i wielki przyjaciel Szkoły – Z. Frańczak,
• Radni miejscy pod przewodnictwem E. Hadam,
• Radny powiatu rzeszowskiego K. Kędzierski ,
• Radni Gminy,

•
•
•

Pracownicy Urzędów Miasta i Gminy,
dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół,
Rodzice i melomani Dynowa, okolic i gmin ościennych
oraz licznie zgromadzeni miejscowi przedsiębiorcy
i wszyscy, którym droga jest muzyka.
Autorzy poniedziałkowego koncertu pełni napięcia obserwują zza kulis gromadzącą się publiczność, ich przygotowania odbywają się pod czujnym okiem służącej wielką
pomocą wraz z liczną rzeszą nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych pani dyr. H. Cygan.
Wykonawcy rewanżują się zatem, jak mogą, a dane im
liczne dowody sympatii oddają poprzez to, co umieją najlepiej – prowadzenie rozkwitających muzycznych talentów,
przekazywanie wiedzy, którą sami przez długie lata zdobywali, po to:
• by młodzi Dynowianie rozwijali swe umiejętności i pasje, a może stąd ruszyli w otwarty, wielki muzyczny
świat…
• by stali się lepszymi, wrażliwymi ludźmi, znającymi
najbardziej lapidarny i najdoskonalszy ze wszystkich
języków świata, zrozumiały dla wszystkich znających
muzykę – język dźwięku…..
Bo i jak nie kochać Dynowa, jeśli publiczność tak licznie zgromadzona w auli Zespołu Szkół Zawodowych nie
szczędzi braw i uznania Uczniom i Nauczycielom Szkoły
Muzycznej I stopnia.
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Ze swadą koncert poprowadziła Anna Dymek.
A szkoła dała na koncert - co mają najlepsze.
Młodych i świetnie zapowiadających się uczniów -solistów: skrzypaczki G.Guzik i H. Marszałek, pianistę S. Pęcherka, klarnecistę R. Dudę.
Doskonale przygotowane zespoły uczniowskie: perkusyjny J. Rzyma , pokazujący, że dobry muzyk to i na patelni
i garnku zagrać potrafi.
Zespół jazzowy opiekunów W. Wiatera i K. Balawendra ze
znanym standardem „Watemelon Man”
Zespół akordeonowy pod kierunkiem J. Kołodzieja. Tu wykorzystano
również, by podkreślić sentymentalny
klimat muzyki W. Szpilmana „ W małym kinie „ projekcję fragmentu filmu
z lat 20- stych z R. Valentino, pląsającym tango…
Zespół rytmiczny M. Witalec, przybrany w pełne gracji i elegancji stroje
wykonujący poloneza. Zespół rytmiczny
M. Prajsnar , przygotowany na ulewny
deszcz wykonał układ do muzyki musicalowej „Deszczowa Piosenka”.
Pięknie zaprezentowały się największe zespoły Szkoły: chór pod dyrekcją K.
Sobas- Klocek i orkiestra p/dyr. B. Dulskiego. W chórze dominowały „Uśmiech
„ w piosence i na twarzach, oraz „Wąsy”
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B.K. Przybylskiego (wąs na twarzach chórzystów jeszcze nie
jest zbyt widoczny…, ale w roku dyplomowym? Wąsów a i basów będzie więcej)
Orkiestra skocznie zagrała ragtime S. Joplina „Entertainer”.
Z dumą możemy powiedzieć, że efekty półtorarocznej ledwo pracy Szkoły Muzycznej widać i słychać, rozwój i postęp podkreślali słuchacze, którzy już drugi rok uczestniczą
w Koncertowych Wieczorach Szkoły.
Po tak pięknych popisach swych wychowanków
nauczycielom nie pozostało nic innego, jak zaprezentować również własne umiejętności, nie chcąc
być gorsi….
Wysłuchaliśmy zatem M. Podulkę w Sonatinie
B. Martinu z towarzyszeniem T. Hubki, pełną barw
i ciekawych rytmów.
Jerzego Kołodzieja z trzema krótkimi utworami
stylistycznymi różnych epok, od klawesynowej sonaty Scarlattiego, poprzez fanfarową, dalej liryczną ,następnie fugowaną Sinfonię z II Partity c-moll
J. S. Bacha, na wirtuozowskim, francuskim walcu
R. Galliano kończąc. Nie obyło się bez bisu.
Kończąc pierwszą część Koncertu dyrektor
J. Kołodziej wraz z przewodniczącą Rady Rodziców
Szkoły Muzycznej M. Kaczorowską złożyli ukłony i podziękowania za wielką pomoc i gościnność Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na ręce pani dyrektor
Haliny Cygan.
Rodzice przygotowali smaczny catering w antrakcie koncert, gdzie przy
kawie, kanapkach i cieście widzowie
zasiedli przy stolikach w przewiązce
Z Sz Z mając możliwość odpocząć, zrecenzować koncert, degustować przysma-
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ki przygotowane w pocie czoła przez Radę Rodziców ale i wymienić słów parę z dawno lub niedawno widzianymi znajomymi, czy nawiązać nowe kontakty. Taka przecież od zawsze
jest również dodatkowa, acz ważna funkcja koncertów ….
Do puszek wystawionych przez Rodziców, kwestujących
na rzecz zakupu instrumentów do wypożyczenia uczniom
hojni widzowie z uśmiechem wrzucali datki. Widać celowość
i potrzebę funkcjonowania Szkoły Muzycznej, bo czym byłby
świat dzisiejszy, pełen zagrożeń bez chwil radości, piękna,
świat bez rozwoju i możliwości obserwacji, jak nasze dzieci
stają się lepsze, wrażliwsze i piękno muzyki nie tylko czujące, ale i kreujące nowe doznania.
W części drugiej wysłuchaliśmy profesjonalnych wykonań nauczycieli.

Trio w składzie B. Dulski, T. Hubk, M. Ruszała pięknie wykonało Rondo z Trio A. Dvoraka.
Kwartet smyczkowy w składzie B. Dulski, J. Nidecka.
M. Peszko i M. Ruszała wykonał popularne utwory C. Debussy i piękne tango Carlosa Gardela „Por una Cabeza”,rozsławione filmem „Zapach kobiety” z „oskarową” rolą Ala Pacino.
Trio Concertante, w Dynowie działające i ćwiczące już
drugi rok w składzie B. Dulski, K. Łukasiewicz i P. Dżuła brawurowo wykonało popisowe, szalenie podobające się
publiczności miniatury, w których skrzypek mógł w pełni zaprezentować swoją wirtuozerię i muzykalność. Muzycy otrzymali rzęsiste brawa, bis i długo niemilknące oklaski na stojąco.
Koncert nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie zakończyli jazzmani W. Wiater i K. Balawender,
którzy wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami wykonali kilka standardów jazzowych, dając popis swej muzykalności,
warsztatu, zróżnicowanej barwy dźwięku, stylu i zdolności
improwizatorskich .
Widzowie zgromadzeni w ilości przeszło 220 osób mimo,
iż czas koncertu był znacznie przekraczający standardowe
limity, głośno oklaskiwali artystów dużych i małych, domagając się ponownych wejść na scenę, bisów i kolejnych
ukłonów…
Słychać było opinie, że wieczory takie w Dynowie odbywać się powinny częściej. Tu również powtarzały się opinie o konieczności budowy widowiskowej, koncertowej sali
z prawdziwego zdarzenia… Cóż, nie od razu Kraków zbudowano……
Tekst i zdjęcia Jerzy Kołodziej

AKADEMIA FILMOWA
DLA SENIORÓW i MŁODZIEŻY
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
w terminie 02.03. 2015 - 30.09 2015 planuje
realizować projekt: „POLLWOOD STORY”:
AKADEMIA FILMOWA DLA SENIORÓW
i MŁODZIEŻY.

CELE:
Nauczymy seniorów korzystać z podstawowych narzędzi medialnych jak : komputer, aparat cyfrowy, kamera, przenośne
urządzenia mobilne oraz praktycznego zastosowania narzędzi internetowych: sieć,
portale społecznościowe, poczta internetowa, itp.

Inicjatywa otrzymała dofinansowanie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: edukacja medialna
i informacyjna.
W odpowiedzi na pojawiające się wśród
starszego pokolenia mieszkańców Dynowa
pytania o możliwość nauki obsługi komputera
i Internetu, postanowiliśmy stworzyć ciekawy
i inspirujący projekt edukacyjny, który im
to umożliwi. Jednocześnie zdajemy sobie
sprawę z problemu coraz większej izolacji

społecznej ludzi starych i marginalizacji ich wartości, spowodowanej niskim poziomem wiedzy na temat narzędzi
medialnych, jak i korzyści płynących z użytkowania sieci i czerpania z jego zasobów. Szczególnie mieszkańcy małych miast gdzie dostęp do nowych technologii bywa utrudniony (powody ekonomiczne, rodzinne, społeczne, komunikacyjne) cierpią z powodu społecznej izolacji i wykluczenia
z działań obywatelskich i kulturalnych wykorzystujących
media jako narzędzia.

Koordynator projektu

Chcemy również w ten sposób zainicjować zmianę statusu seniora w społeczeństwie, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym oraz doprowadzić do poczucia lepszej jakości życia na poziomie również indywidualnym.
Powstanie Akademia Filmowa Seniora,
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która stanie się miejscem edukacji medialnej
i rozwoju artystycznego. Seniorzy rozwiną swoja
wiedzę na temat dostępnych nowych technologii,
nauczą się ich praktycznego zastosowania, np. do
działań twórczych. Będą rozwijać umiejętności artystyczne (pisarstwo, aktorstwo, sztuka robienia
filmu) oraz medialne (obsługa Internetu oraz narzędzi cyfrowych).

szy, tzw. Anioł Medialny, który będzie czuwał nad efektywnym przyswajaniem wiedzy o mediach, oraz poprawnym i bezpiecznym korzystaniem z nich.
W trakcie warsztatów i spotkań w stworzonej Akademii Filmowej
powstanie scenariusz filmu fabularnego oraz etiud dokumentalnych.

Współpraca z młodymi ludźmi przy realizacji produkcji filmowej, pomoże im stworzyć nowe „ścieżki komunikacyjne” pomiędzy tymi
odległymi od siebie wiekowo pokoleniami. Z kolei
tworzenie krótkich etiud dokumentalnych o seniorach, skłoni młodych ludzi do bliższego przyjrzenia się ich codziennemu życiu, problemom z jakimi się zmagają oraz poznaniu ich osobistych historii życiowych (które staną się tematem scenariusza filmowego). Będą mieli jednocześnie możliwość zobaczenia, że niezależnie od wieku i posiadanych kompetencji, stanu zdrowia czy statusu ekonomicznego, drzemie w człowieku potencjał, energia do działania i chęć realizacji swoich
pasji i talentów.
UCZESTNICY:
W projekcie weźmie udział 30 os. grupa seniorów (kobiet i mężczyzn), oraz 20 os. grupa młodzieży. Starszych uczestników będziemy szukać
wśród członków takich organizacji jak: Uniwersytet Złotej Jesieni, Związek Emerytów i Rencistów, Dom Pogodnej Starości im. Brata Alberta,
Chór „Akord” oraz poprzez indywidualne kontakty
z mieszkańcami Dynowa. Do młodzieży dotrzemy
poprzez multimedialną grupę licealistów, działającą przy MOK w Dynowie (www.idynow.pl) oraz
szkoły średnie. Do współpracy zaprosimy osoby
związane z profesjonalnym środowiskiem filmowym (aktorów, reżyserów, scenarzystę, charakteryzatora, specjalistę od kostiumów, montażystę, operatora, fotografika, specjalistę od PRu filmowego, oraz tworzenia dokumentu filmowego).
Współpraca i stały nadzór grafika pozwoli stworzyć spójną koncepcję identyfikacji wizualnej projektu, która zostanie zaimplementowana przez seniorów i młodzież na grunt multimedialny, przy
współudziale specjalistów od obsługi Internetu
oraz innych narzędzi cyfrowych.
Kadra projektu: Piotr Brożek (reżyser i Rektor Akademii); Ewa Golis (warsztat: film dokumentalny i montaż); Justyna Stasio (warsztaty
scenopisarskie), Marek Pyś i Lech Dyblik (warsztaty aktorskie), Monika Stopa i Katarzyna Kramnik (warszaty PR-u filmowego); Agnieszka Czewińska Kolektyw „Gęsia Skórka”/ sesja fotograficzna inspirowana filmem; Bartosz Rejmak/ grafik; Latarnicy.
DZIAŁANIA:
Na okres kilku tygodni otwarta zostanie Akademia Filmowa, w której utworzymy Pracownie:
scenopisarstwa, filmu dokumentalnego, sztuki
aktorskiej, PRu filmowego. Nauce w akademii
towarzyszyć będą warsztaty obsługi narzędzi cyfrowych, tworzenie grupy oraz profili uczestników
na portalu społecznościowym, oraz praktyczne ich
wykorzystanie do naszych celów. Każdemu z seniorów zostanie przydzielony z grupy młodzieży
uczestniczącej, jak również spośród wolontariu-
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Następnie na ich podstawie mieszane grupy seniorów i młodzieży,
wraz z profesjonalną ekipą filmową nakręcą film, którego premiera
odbędzie się we wrześniu na Rynku dynowskim, podczas gali filmowej. Premierze będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje jak bankiet,
pamiątkowe odciśnięcie dłoni uczestników projektu w odlewach glinianych, wywiady, oraz premiera filmów dokumentalnych nakręconych przez grupę młodzieży.

REZULTATY:
Seniorzy rozwiną swoja wiedzę na temat dostępnych nowych technologii, nauczą się ich praktycznego zastosowania, np. do działań twórczych.
Zwiększą umiejętności artystyczne (pisarstwo, aktorstwo, sztuka robienia filmu) oraz medialne (obsługa internetu oraz narzędzi cyfrowych ).
Współpraca z młodymi ludźmi przy realizacji produkcji filmowej, pomoże im stworzyć nowe
„ścieżki komunikacyjne” pomiędzy tymi odległymi
od siebie wiekowo pokoleniami. Efektem warsztatów z filmu dokumentalnego będą etiudy dokumentalne. Tworzenie ich skłoni młodych ludzi
do bliższego przyjrzenia się ich codziennemu życiu, problemom z jakimi się zmagają oraz poznaniu ich osobistych historii życiowych (które staną się tematem scenariusza filmowego) zwiększą ich wiedzę na temat życia starszego pokolenia. Międzypokoleniowa współpraca wytworzy większa świadomość, że niezależnie od wieku
i posiadanych kompetencji, stanu zdrowia czy statusu ekonomicznego, drzemie w człowieku potencjał, energia do działania, chęć realizacji swoich pasji i talentów oraz ciągłego uczenia się.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu: edukacja medialna i informacyjna

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Kontakt:
mok@dynow.pl, tel. kom: 724-999-888
Koordynator: Monika Stopa
Kontakt:
tel. kom. 504-780-074,
e-mail: monika.stopa@gmail.com
Zapraszamy Państwa
do śledzenia działań w ramach naszej
inicjatywy na stronie:
www.mok.dynow.pl,
https://www.facebook.com/mok.dynow.3?fref=ts
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”Kultura
- warto działać wspólnie”
Pod takim właśnie hasłem MOK w Dynowie opracował
ankietę pozwalającą ocenić potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców Dynowa (głównie tych zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i innych grupach/zespołach) oraz
ich oczekiwania wobec Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie. Ponadto celem ankiety było:
• odkryć potencjał integrujący mieszkańców naszego terenu wokół wspólnej sprawy – integracja poprzez kulturę;
• poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dotyczących
funkcjonowania kultury w naszej społeczności lokalnej;
• wzbogacanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach różnych grup społecznych tworzących wspólnotę lokalną;
• odkrywanie nowych możliwości działania (wzbogacić/
poszerzyć ofertę kulturalną),włączyć zasoby (wiedzę
i umiejętności) organizacji, grup do tej pory nie współpracujących, w tym lokalnych twórców i animatorów
do współtworzenia oferty kulturalnej MOK w Dynowie;
• wesprzeć możliwości działania organizacji i grup w Dynowie w różnych inicjatywach, wymieniać wiedzę i doświadczenie.
Ankiety te były także podstawą do opracowania kalendarza imprez kulturalnych Dynowa na rok 2015 oraz oczekiwań merytorycznych i finansowych zespołów i grup artystycznych na lata 2015-2017
Hasło „Kultura – warto działać wspólnie” było także myślą przewodnią spotkania poświęconego analizie ankiety, na którą odpowiedziały stowarzyszenia, instytucje
i różne grupy artystyczne Dynowa. Spotkanie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury 19 lutego odbyło się
na sali obrad Urzędu Miejskiego, a patronowali mu Burmistrz Miasta Dynowa P. Zygmunt Frańczak i Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa P. Ewa Hadam.
Spotkanie prowadziła Dyrektor MOK P. Aneta Pepaś,
która po powitaniu licznie zgromadzonych animatorów życia
kulturalno-społecznego Dynowa, zaprosiła na krótką multimedialną prezentację działalności MOK w latach 2011 –
2014. Następnie omówiła, wręczoną wcześniej wszystkim zebranym, analizę ankiety „Kultura –warto działać wspólnie”.
Oto tematyczna analiza ankiety:
I. Nowe wydarzenie / propozycje organizacji pozarządowych / zespołów / grup, które zostały zgłoszone
jako obszary współpracy na lata 2015-2017
1. Spotkania Kapel Folkloru Miejskiego (organizator: Kapela „Tońko”);
2. „Poznaj artystów stąd” (Towarzystwo Przyjaciół Dynowa);
3. Otwarcie „Izby Pamięci” jako zadania zmierzającego do
utworzenia Muzeum Ziemi Dynowskiej (T.G. „Sokół”,
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa);
4. Turniej piłkarski i piłki koszykowej, siatkowej w okresie letnim (T.S. „Dynovia”)
5. Organizacja profesjonalnego biegu na dystansie 10 km
(Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”)
6. Spotkanie Kapel i artystów ludowych – wymiana doświadczeń, dorobku (Kapela „Dynowianie”)
7. „Bykowisko” lub „Deska” Dynowskie Spotkania Kabaretowe (Maciej Jurasiński)
8. Konkurs: przegląd kabaretów szkolnych ( oprócz tego
warsztaty, występ gwiazdy); pobudzanie młodzieży do
aktywności kabaretowej

9.
10.
11.
12.
13.

Włączenie się w współorganizację imprez kulturalnych
(Uniwersytet Złotej Jesieni)
Dzielnicowe Izby Pamięci i kultury regionalnej; Przegląd Teatrów Niezawodowych (T.G. „Sokół”)
Organizacja zajęć pozwalających na samokształcenie
osób starszych/emerytowanych (Uniwersytet Z.J)
Piknik turystyczny (LOT „Pogórze Tavel)
Bal Seniora (Związek Emerytów i Rencistów)

II. Główne bariery / problemy z którymi spotkają się organizacje / zespoły i grupy działająca na terenie Dynowa
1. Brak domu kultury (nowy budynek); brak sali widowiskowej z zapleczem/brak odpowiedniego lokalu dla organizacji i grup artystycznych działających w Dynowie/
brak środków finansowych na działalność;
2. Zbyt duża odległość od większych ośrodków kulturalnych, co utrudnia współpracę;
3. Poczucie, że władze samorządowe, w tym radni miejscy
nie poświęcają wystarczającej uwagi sprawom/działaniom/ problemom seniorów.
4. Brak dotacji z miasta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i dorosłych;
5. Utrudnieniem dla niektórych organizacji jest to, że
mieszkańcy Dynowa nie chcą brać udziału w imprezach,
mówią: „co ludzie powiedzą”, „nie wypada”, „innym razem”. Opinie, że nie ma sensu tego organizować wielu
osobom „podcina skrzydła” i demotywuje do działania.
6. Brak zainteresowania, aby promować miasto
7. Mała aktywność społeczna mieszkańców Dynowa
III. W Dynowie organizacjom / zespołom / grupom
najbardziej brakuje:
1. Domu Kultury/budynku z salą widowiskową
2. Projekcji filmowych
3. Wieczorów literackich, spotkań z autorami
4. Oddolnych inicjatyw społecznych np.: święto ulicy, akcji
sadzenia drzew na osiedlach, sprzątanie osiedli/ulic itd.
5. Wydarzeń nie związanych z organizacjami/stowarzyszeniami i grupami np. biletowanych koncertów, wystaw w plenerach i miejscach niestandardowych, akcji ulicznych itd.
6. Imprezy/wydarzenia, gdzie wszystkie lokalne zespoły
są na jednej scenie, a pomiędzy nimi wywiady z mieszkańcami mającymi szczególne osiągnięcia,
7. Imprez dla młodzieży: znacznie więcej koncertów i nowej oferty spędzania czasu wolnego dla nich
8. Wydarzeń promujących historię i współczesność miasta/regionu poprzez wydawnictwa, spotkania z „ciekawymi ludźmi”
9. Występów kabaretów/ spotkania kabaretów
10. Koncertów wieczorami, spotkań kameralnych na Rynku miasta
11. Szkoły tańca (zajęć baletowo-tanecznych dla dzieci i dorosłych)
12. Miejsca na spotkania towarzyskie/kawiarenki ze scena muzyczną
13. Spektakli zawodowych teatrów
14. Spójnej polityki kulturalnej w mieście
15. Koncertów muzyki alternatywnej
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IV. Walory przyrodnicze i turystyczne połączone
z wydarzeniami kulturalnymi cyklicznie odbywającymi się w Dynowie / propozycja:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pogórzańska Nuta
• przejazd zaprzęgami konnymi – trasa nad Sanem
• każda występująca grupa powinna coś „pochwalić”,
zaprezentować z walorów Dynowszczyzny – tekst,
rysunek, dowcip
• pokaz strojów ludowych, tańce ludowe
• wieczorny spływ Sanem na trasie Dąbrówka St.
– Bachórz
• zespołom zaproponować wycieczkę po okolicy
• zwiększenie promocji wydarzenia (radio, prasa,
TVP)
• wydanie kolorowego folderu
• zwiedzanie „Pogórza” dynowską ciuchcią
• integracja kapel
„Szpak” / Dzień Dziecka
• piesze rajdy szlakami turystycznymi
• konkurs piosenki „tematycznej” np. turystycznej dla
szkół i przedszkoli z regionu, zaproszenie do współpracy inne instytucje z okolicy
• konkurs z nagrodami na rysunki/fotografie ciekawych miejsc
• dyskoteka dla dzieci
• piknik rodzinny
• przejazd kolejka wąskotorową, inne atrakcje wokół kolejki
• jazda konna wzdłuż linii Sanu
• zaproszenie zespołu młodzieżowego spoza regionu
Dni Pogórza Dynowskiego
• przewodni temat Dni Pogórza / każdego roku inny
• wystawa fotografii krajoznawczej i przyrodniczej
Dynowa i okolic; darmowa degustacja potraw
• rajdy rowerowe wybranymi trasami, atrakcyjne
wycieczki piesze (opis tych wycieczek na łamach
„Dynowinki”)
• „Dynów i okolice z lotu ptaka” – loty paralotnią
• łączenie Dni Pogórza z innymi wydarzeniami np.
wyścigiem kolarskim
• promować wielokulturowość miasta i folklor
• współpraca z Kolejka Wąskotorową np. kursy do
Bachórza (a później rajd rowerem), wyścigi drezyn
„Weterani Szos”
• pokaz ulicami miasta
• zareklamować solidne warsztaty naprawcze/ propozycja utworzenie w soboty giełdy motoryzacyjnej
• pokaz umiejętności kaskaderskich
• promocja wizualna w mieście i okolicy
Dynowskie Święto Plonów
• rekonstrukcja prac związanych z produkcją zboża
i pieczeniem chleba
• wystawa fotografii okolicy, darmowa degustacja potraw i pieczywa (koła Gospodyń Wiejskich i osób
niezrzeszonych)
• Jarmark (promocja historii ludowej regionu - regionalnych produktów)
• współpraca z Gminą Wiejska Dynów np. Dożynki
u Starzeńskich
• pokazy kulinarne (wyrób serów, chleba, wina) itd.
Inne propozycje wydarzeń połączonych z turystyką
• „Sobótki” nad Sanem
• spotkania ludzi teatru, działaczy kultury pod hasłem „Gdzie jesteś kulturo”
• wesprzeć spektakle plenerowe w Dynowie (obecnie
jest zagrożenie zawieszenia działalności z powodu
trudnych warunków na stacji)
• plenery rzeźbiarskie i malarskie; warsztaty wikli-

•
•
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niarskie. Promocja Dynowa w kierunku oryginalnych i nietuzinkowych działań w przestrzeni miasta, aby Dynów nie upodobniał się do tysiąca małych miasteczek tylko był oryginalny.
FOLK FEST połączony z ROCIEM nad Sanem (
festiwal)
warsztaty muzyczne: połączenie muzyki ludowej
z rockiem. Koncert „Muzyka łączy obyczaje”

V. „Wspólna sprawa” - PARTNERSTWO
„Dom Kultury potrzebny od zaraz” – potrzeba nowego budynku z salą widowiskową (propozycja zgłoszona
przez Pana Macieja Jurasińskiego)
2. Upamiętnienie miejsc mordu Żydów w Dynowie w 1939
r. oraz włączenie do tras turystycznych pozostałości
umocnień sowieckich nad Sanem z okresu 1939-1941;
renowacja pomników na starym cmentarzu w Dynowie (propozycja zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Dynowa)
3. Organizacja Muzeum/ Izby Pamięci w Dynowie (T.G.
„Sokół”, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa)
4. Uatrakcyjnić Dni Pogórza (wizytówka Dynowa na Podkarpaciu),aby wspólnie promować Dynów i okolice
5. Wymiana międzynarodowa
6. Integracja starszego i młodszego pokolenia (więcej działań: młodzież i seniorzy)
7. Działania wokół wolnego czasu dla młodzieży
8. Wspólne działania z Gminą Wiejską Dynów, aby istniejące
zespoły w Dynowie mogły prezentować się na terenie różnych miejscowości gminnych. Współpraca merytoryczna
i finansowa.
9. Należy zawiązać Partnerstwo z osobami niezrzeszonymi, grupami „wykluczonymi”, włączyć ich w kulturę, to
tzw. „wywrotowcy”
10. Spójne finansowanie kultury w mieście – mecenat
1.

KALENDARZ IMPREZ CYKLICZNYCH NA 2015  r..
1.

23 Maja: „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty: etnoperformens weselny (dofinansowanie Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: kultura tradycyjna i ludowa) – widowisko w plenerze; integracja środowiska (uczestnicy projektu młodzież i seniorzy). Termin realizacji całego projektu: marzec-wrzesień 2015 r. (Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”, więcej informacji: www.mok.dynow.pl).
2. 24 Maja: Konkurs: „Pogórzańska Nuta” (Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”)
3. 30 Maja: „Dynowska zadyszka” – bieg na 10 km, organizacja Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” (współorganizacja MOK)
4. 31 Maja: „Szpak” – Szkolne Prezentacje Artystyczne/
Dzień Dziecka (Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”)
5. 5-6 Czerwca: Mini Rock Fest (Organizacja: Tomasz
Wandas), Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”
6. 19-21 czerwca: DynóWVka (organizacja: Dominik
Sieńko i ekipa z Dynowa; (Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”)
7. Lipiec: Działania artystyczne Stowarzyszenie De-Novo na stacji kolejki wąskotorowej;
8. 11-12 lipca: Dni Pogórza Dynowskiego (Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”)
9. 26 lipca: „Weterani Szos” – pokaz i konkurs stare
i dziwne pojazdy mechaniczne, w tym ciągniki SAM
i motocykle (pomysłodawca: Wiesław Hadam, organizacja: MOK i Wiesław Hadam)
10. 16 sierpnia: Dynowskie Święto Plonów, (Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”)
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11. Wrzesień: Premiera filmu fabularnego zrealizowanego w ramach projektu: Pollywood
story: Akademia Filmowa dla seniorów i młodzieży (dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego); Realizacja marzec-wrzesień 2015 r.. Koordynacja: Monika
Stopa. Więcej informacji: www.mok.dynow.pl
12. Październik/listopad: Dynowski Młodzieżowy Konkurs Poezji (MOK Dynów)
13. Listopad: Dynowska Jesień Teatralna; Dynów śpiewającą rodziną (organizator: T.G.
„Sokół”)
14. Grudzień: Spotkanie świąteczne dla środowiska twórców kultury z Dynowa
15. Styczeń: Koncert Noworoczny / prezentacja
dynowskich zespołów i solistów; Koncert Kolęd i Pastorałek (dynowskie zespoły); Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek

Nr 3/235

fot. Daniel Gąscecki

PROPOZYCJA NOWYCH WYDARZREŃ KULTURALNYCH I INICJATYW REALIZOWANYCH PRZEZ
MOK ORAZ WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
I OSOBAMI NIEZRZESZONYMI NA LATA 2015-2017
1.

2.

3.

4.

KONKURS DLA SZKOLNYCH KABARETÓW
Z TERENU POGÓRZA DYNOWSKIEGO. Przy
okazji konkursu organizacja warsztatów kabaretowych dla młodzieży z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi kabareciarzami. Celem inicjatywy byłoby pobudzenie aktywności uczniów do tworzenia własnych kabaretów, a w przyszłości zainicjowanie imprezy kabaretowej z udziałem gwiazd polskiego kabaretu. Współpraca z Panem Maciejem Jurasińskim,
Stowarzyszeniem „Aktywny Dynów”, szkołami. Termin: październik 2015
Organizacja zajęć pozwalających na samokształcenie osób starszych -emerytowanych wspólnie z młodzieżą. Zainicjowanie takich działań podczas
realizacji 2 projektów: A:„Pollywood story”: Akademia Filmowa dla Seniorów, marzec – wrzesień 2015 r. B: „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty”:
etnoperformans weselny (widowisko w plenerze),
marzec – wrzesień 2015 r. Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efekty tych działań pozwolą na działania z seniorami i młodzieżą w latach 2016-2017.
Promocja zespołów działających w Dynowie. 26
lutego br. w MOK w Dynowie odbyło się spotkanie,
w którym uczestniczyli: Kapela Podwórkowa „Tońko”, Kapela „Dynowianie”, Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie”, zespół tańca osób dorosłych prowadzony przez Elżbietę Klaczak – Łach;, Orkiestra
Dęta OSP w Dynowie; Chór „Akord”; Zespół Teatralny T.G. „Sokół. Celem spotkania było opracowanie
spójnej koncepcji promocji, działań i finansowania
na lata 2015 -2016.
Program działań cyklicznych „Poznaj artystów
stąd” (organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dynowa;
współpraca MOK Dynów). W ramach wspólnie opracowanego programu z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa chcemy, aby powstała spójna koncepcja działań promująca artystów z Dynowa wśród mieszkańców miasta i gminy Dynów, ale również poza Naszych
regionem. W ramach całorocznego programu planujemy organizować m.in.: koncerty, wystawy, spotkania, artykuły i publikacje oraz włączyć ten program
w organizację imprez cyklicznych MOK

5.

Organizacja imprezy dla młodzieży i osób dorosłych: „Muzyka łączy obyczaje – cztery pory
roku”: koncerty (w tym biletowane), warsztaty, spotkania. Stworzenie wokół tej sprawy wolontariatu
młodzieżowego.
6. Opracowanie koncepcji wspólnych działań na
lata 2015-2017 wspólnie z przedstawicielami dynowskiego sportu (Klub Sportowy „Dynovia”, Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, sekcja sportowa T.G.
„Sokół”); m.in.: współorganizacja „Dynowskiej zadyszki” – 30 maja 2015 r. na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”.
7. Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych
i osób niezrzeszonych dotyczący zarządzania
organizacją pozarządową i projektami: Termin;
wrzesień-listopad 2015; styczeń-marzec 2016 r.
8. Cykl spotkań „Kobieta w małym mieście”: praca, marzenia, wyzwania (poszukujemy koordynatorki/koordynatora. Kontakt: mok@dynow.pl )
9. Turystyka – próba włączenia pomysłów z ankiet
w imprezy cykliczne MOK w latach 2015-2017 (współpraca: Stowarzyszenie LOT „Pogórze Travel”; Związek Gmin Turystycznych, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, T.G. „Sokół”, Aktywny Dynów, lokalne firmy
i przedstawiciele hotelarstwa, stadnina koni, paralotniarze, Koła Wędkarskie, Dynowskie Bractwo Motocyklowe „Byk”, Wiesław Hadam „Weterani Szos”, Ochotnicze Straże Pożarne). Próba organizacji wspólnej
imprezy turystycznej w 2016 r.
10. Podjęcie działań w kierunku utworzenia przy
MOK grupy wolontariuszy kultury, którzy poprzez cykliczne spotkania usprawnią komunikację
MOK z organizacjami i osobami niezrzeszonymi. Ponadto stworzą platformę wymiany pomysłów i działań w obszarze kultury, edukacji i sportu na lata
2015-2017
Zapraszamy do kontaktu w sprawie w/w propozycji
na adres:
mok@dynow.pl lub osobiście w biurze MOK
przy ul. Ks. Ożoga 10 w Dynowie
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Tam, gdzie jeszcze pieją koguty

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
w terminie 02.03. 2015 - 12.09 2015 planuje realizować projekt: „Tam, gdzie jeszcze
pieją koguty”: etnoperformans weselny.
Inicjatywa otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kultura ludowa i tradycyjna
Bogactwo zróżnicowanego i aktywnego środowiska twórców ludowych, grup działających na rzecz kultury ludowej
oraz uznane na Podkarpaciu imprezy folklorystyczne organizowane przez MOK w Dynowie inspirują nas do zorganizowania inicjatywy dokumentującej proces zmiany obrzędu weselnego na przestrzeni 100 lat.
Po co to robimy, czyli cele:
Chcemy zaobserwować, udokumentować, a także przedstawić w formie etnoperformansu (widowiska w plenerze)
zmiany jakie zachodziły w obrzędzie weselnym na przestrzeni 100 lat (1915-2015) na terenie krain Pogórza Dynowskiego (województwo podkarpackie). Do tego celu zastosujemy metodę badań określaną jako etnografia performatywną, która ma charakter „aktywizujący”. Zastosujemy również inne metody zbierania danych m.in.: (badania
terenowe, historie mówione, wywiady narracyjne, wywiady grupowe, obserwację uczestniczącą).
Ciekawi jesteśmy jakie elementy tradycyjnego wesela przetrwały do dzisiaj, szczególnie te utrwalone tradycją
rodzinną, ale również te pochodzące z obrzędu weselnego
z przełomu XIX i XX.
Ponadto celem naszych badań jest zaobserwowanie
zmian dwutorowo: z jednej strony interesują nas wzory i ich
zmiany utrwalone w przekazie ustnym, w tym historiach
mówionych, z drugiej zaś w nieuświadomionych praktykach
społecznych, utrwalonych w rytualnych zachowaniach, artefaktach, symbolice. Odkodowanie tej symbolicznej warstwy będzie możliwe za pośrednictwem ekspertów zaproszonych do projektu: etnografów, socjologów wykorzystujących w analizie metody etnograficzne i biograficzne (rodzinne pamiątki, listy, zdjęcia itp.).
Ostatni cele jaki sobie stawiamy to podtrzymywanie zanikających elementów kultury tradycyjnej przejawiających
się w obrzędzie weselnym poprzez działania z młodzieżą i seniorami (integracja międzypokoleniowa/ pracownie Laboratorium Podkarpackiej Tradycji) oraz jego popularyzację.
Osoby, grupy i instytucje zaangażowane w działania:
W projekcie weźmie udział 40 os. grupa młodzieży ze
szkół średnich oraz 10 os. grupa seniorów (kobiet i męż-

czyzn), których wspomnienia i opowieści (artefakty, pieśni,
przyśpiewki, obserwacje, dyskusje) staną się materiałem
na bazie którego napisany zostanie scenariusz etnoperformansu (pracownia LPT „Obrzęd”). Będzie miał on charakter partycypacyjny. Jako aktorzy wystąpią mieszkańcy Dynowa, w tym uczestnicy projektu. Ponadto udział wezmą
Stowarzyszenia i Koła
Gospodyń Wiejskich jako goście weselni m.in. z Harty, Pawłokomy, Ulanicy, Dylągowej. W działania włączyli
się również seniorzy zrzeszeni w dynowskich organizacjach
i grupach m.in.: Uniwersytecie Złotej Jesieni, Związku Emerytów i Rencistów oraz Chórze „Akord”. Ponadto do projektu
zaprosiliśmy: doświadczone i znane instytucje (Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie) oraz etnografkę Joannę Sarnecką, socjolożkę dr Joannę Bielecką
Prus/ UMCS Lublin z grupą studentów, projektantkę/dizajnerkę Monikę Stopę z Krakowa, reżysera filmowego Piotra
Brożka z Lublina, grafika Bartłomieja Rejmaka/ „Manufaktura Sanok”. Ponadto zespół badawczy złożony z dynowskiej
młodzieży będzie odkrywał wiedzę niezbędna do zbudowania etnoperformansu, który w naszym projekcie będzie teatralną wizualizacją wyników badań.
Działania, czyli jak to zrobimy:
Scenariusz wesela oraz nowy dizajn zostanie stworzony podczas Laboratorium Podkarpackiej Tradycji (tematycznych pracowni, gdzie łączymy wiedzę i umiejętności
mieszkańców miasta i gminy Dynów z zaproszonymi instruktorami spoza tego terenu), które składa się z następujących pracowni: „Ludowy Dizajn”/kufer panny młodej/
rola skrzyni wiannej (Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej); Obrzęd/ scenariusz weselny;
Muzyka i taniec, czyli przeboje weselne; Wystroju wnętrz/
scenografia; Moda/stroje i akcesoria weselne oraz pracowni: Kuchnia/przysmaki weselne. Każda pracownia łączy pokolenia. Ponadto Nasi specjaliści prowadzący zajęcia w ramach Pracowni to osoby spoza miasteczka (wymienieni powyżej), ale również osoby z Dynowszyzny m.in.: Pan Andrzej
Sowa (muzyka); Pani Elżbieta Klaczak – Łach (taniec); Pan
Wiesław Hadam (scenografia, wystrój); Pan Ignacy Cygan
(pomoc przy opracowaniu scenariusza, były dróżba weselny z Ulanicy); śpiew (Chór „Akord” Pan Andrzej Kędzierski i Pani Zofia Bielec), Koło Gospodyń Wiejskich z Pawłokomy („Pogórzanki” i Pani Janina Paszko), Koło Gospodyń
Wiejskich z Ulanicy (Pani Renata Potoczna), Koło Gospodyń Wiejskich z Dylągowej ( Pani Maria Pyrda), Towarzystwo kultury i Rozwoju Wsi Harta (Pani Maria Pałac), teatr (teatr działający przy T.G. „Sokół” Pani Krystyna Dżuła oraz seniorzy z Uniwersytetu Złotej Jesieni jako goście
weselni). W nasze działania włączyły się również dynowskie szkoły: Gimnazjum (osoby współpracujące z młodzieżą: Pani Monika Mączyńska, pani Beata Piejko, Pani Lucyna Wandas); Liceum Ogólnokształcące (osoby współpracujące z młodzieżą: Pani Katarzyna Kłyż, Elżbieta Klaczak
-Łach, Pani Ewa Hadam); Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie (osoba współpracująca z młodzieżą: Pan Piotr Zdeb).
Efekty, czyli co się stanie jak dotrzemy wspólnie do końca
W efekcie naszych działań i badań chcemy odkryć
i utrwalić tradycje obecne w obrzędzie weselnym poprzez
pracę edukacyjna z młodzieżą szkół średnich. Jednocześnie
pragniemy poszerzyć ich świadomość na temat znaczenia
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tradycji we współczesnej kulturze, właśnie poprzez obrzęd
weselny, który w przyszłym ich życiu również będzie odkrywał znaczącą rolę. Jakie wówczas podejmą decyzje, co do organizacji i dizajnu będzie zależało od tego jak „dzisiaj” odnoszą się do tradycji rodzinnych i czy w ogóle były one obecne w ich wychowaniu. Jesteśmy przekonani, że kiedy sami
odkryją, w procesie badań bogactwo obrzędu weselnego,
ale również wezmą udział jako aktorzy w etnoperformansie – nastąpi zmiana w sposobie ich myślenia na temat tradycji. Doświadczą wyjątkowego działania, które utrwalimy
poprzez nośniki multimedialne, ale również dokonały jego
wizualizacji za pomocą widowiska teatralnego.
Ponieważ nasza inicjatywa zakłada również badania
metodą etnografii performatywnej efekty naszych poszukiwań naukowych zaprezentujemy w postaci etnoperformansu, widowiska plenerowe ukazującego jak może
wyglądać współczesne wesele, w którym zachowano
elementy kultury tradycyjnej w połączeniu z aktualnie panującą modą i dizajnem. Scenariusz tego działania będzie zależał od nich samych, a role które wybiorą
będą efektem ich indywidualnych poszukiwań.
WIDOWISKO ODBĘDZIE SIĘ 23 MAJA 2015 R.
Oprócz tego młodzież, na bieżąco będzie prowadziła bloga „doniesienia z badań”, gdzie przy pomocy
zaproszonych etnografów będzie dzieliła się swoimi narracjami, notatkami z badań terenowych oraz refleksjami. Spiszemy i opublikujemy również na blogu przyśpiewki weselne. W tym przypadku inspiracją dla tego typu działań będzie stanowiła bogata tradycja badań Oskara Kolbega. Młodzież sięgnie do prac tego wyjątkowego badacza podczas zajęć szkolnych. Współpraca ze szkołami jest dla nas bardzo
ważna. Chcielibyśmy, aby materiały uzyskane podczas projektu służyły jako innowacyjny materiał dydaktyczny wykorzystywany na zajęciach z historii, języka polskiego, edukacji regionalnej czy wiedzy o kulturze.
W końcowym etapie projektu uczestnicy przedstawią również swoją „księgę inspiracji badacza”, która zostanie zaprezentowana w postaci katalogu online. Do
pracy graficznej nad księga zostaną wykorzystane rzeczywiste materiały zgromadzone praczas procesu badawczego
i działań. Aby wzmocnić wartość naukową naszych działań
zostanie opracowany artykuł z przebiegu „badań w działaniu” oraz przebieg etnoperformansu. Opisane zastosowaną
również metody Etnograficzne stosowane w projekcie. Ponadto zamierzamy zgłosić wystąpienia na konferencjach antropologicznych i socjologicznych.

Spotkanie 9 marca
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Kolejnym efektem naszych badań i działań będzie film
z realizacji performansu oraz dokument ukazujący
najważniejsze etapy projektu. Ponadto nasze poszukiwania etnograficzne obejmą również materiały audiowizualne i symboliczne idee: (stroje, wystrój sali, tańce, obrzędowość weselną, pieśni, potrawy, gusła, zapachy, zabobony,
przysłowia, przyśpiewki, mowę i jej nacechowanie prowincjonalizmami). Wszystko to w postaci dokumentacji fotograficznej zamieścimy na blogu „doniesienia z badań”. W efekcie pracowni Laboratorium Podkarpackiej Tradycji powstaną kufry z wikliny, które będą symbolizować skrzynie wianną, a tam znajdą się m.in.: gliniane naczynia, haftowana
pościel, biżuteria oraz inne zgromadzone przez dziewczyny
przedmioty. Ponadto pracownia „Moda” zaprojektuje i przygotuje stroje weselne. Pracownia Kuchnia smaczne potrawy.
We wrześniu 2015 r. wszystkie efekty naszych działań
zostaną podsumowane i zaprezentowane partnerom projektu, uczestnikom i mieszkańcom Dynowa. Planujemy również zorganizować wystawę ukazującą cały dizajn weselny
zgromadzony w projekcie (stroje, przedmioty, zdjęcia itd.).
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu: kultura ludowa i tradycyjna.

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Koordynator:
Aneta Pepaś, Grażyna Malawska
(tel. kom.: 606-835-762)
kontakt:
tel. kom.: 724-999-888; e-mail.: mok@dynow.pl
Zapraszamy Państwa
do śledzenie Naszych działań na stronie:
www.mok.dynow.pl,
https://www.facebook.com/mok.dynow.3?fref=ts
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Spotkanie 9 marca w Liceum Ogolnokształcącym o tradycji i współczesnych przemianach wesela

Spotkanie 12 marca z młodzieżą

Spotaknie 3 marca z współorganizatorami widowiska w plenerze wesele

Spotkanie mok 15.03.2015 r.

”Ferie 2015 z Nadleśnictwem Dynów”
– PODSUMOWANIE

Niekonwencjonalne partnerstwo Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Dynowie i Nadleśnictwa Dynów zaowocowało
atrakcyjnymi działaniami podczas tegorocznych ferii zimowych. Kolejny już raz dzieci i młodzież z dynowskich szkół
miło spędziły wolny czas w bibliotece. Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły spotkaniem z pracownikiem Nadleśnictwa, Panią Małgorzatą Kaczorowską, która sprawiła dzieciom ogromną radość przede wszystkim swoją obecnością,
ale też atrakcyjną formą zajęć z edukacji leśnej. Ciekawa
forma przekazu i profesjonalizm prowadzącej sprawiają, że
dzieci są bardzo aktywne i uczestniczą w zajęciach z wielką przyjemnością.

Nie mniejszą popularnością cieszyły się warsztaty
z rękodzieła, które prowadziły lokalne artystki: Małgorzata Hniłka i Lucyna Kozioł. W tym roku pani Małgosia
zachwyciła wszystkich ręcznie robionymi bransoletkami
z woskowego i satynowego sznurka. Natomiast pani Lucyna to fachowiec od papierowej wikliny. Dzięki jej umiejętnościom dzieci wykonały piękne, duże serca i ślicznie je
ozdobiły. Obie panie, bardzo miłe, serdeczne, pełne pomysłów i pomocne zapewniły uczestnikom warsztatów świetną
zabawę.
Dodatkową atrakcję sprawiły dzieciom Asia, Małgosia
i Kasia Wróbel, które przygotowały i poprowadziły gry muzyczno ruchowe dla dzieci.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zapewnienia dzieciom atrakcyjnego wypoczynku podczas Ferii Zimowych
2015 serdecznie DZIĘKUJĘ!
Liczę też na owocną kontynuację współpracy.
Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dynowie
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MŁODA PROFESJONALISTKA W MIEJSKIEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DYNOWIE
51 młodych mieszkańców Dynowa
i okolic już wie, co warto studiować
i gdzie znaleźć przyszłościową pracę.
28 lutego 2015r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie spotkali się z Olgą
Golonką, specjalistką ds. e-marketingu
i komunikacji w Internecie, która opowiedziała im o swojej karierze.

Olga Golonka jest jednym z 20 młodych profesjonalistów, którzy
w całej Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. To młodzi ludzie mający ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowoczesnymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla młodzieży.
Olga Golonka przyjechała do Dynowa na spotkanie z uczniami
Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół w Dynowie. Młodzież
miała okazję dowiedzieć się, jak wygląda jej dzień pracy, wspólnie
rozmawiano o nowych zawodach i zastanawiano się, które z nich
są najbardziej przyszłościowe. Całość miała charakter warsztatowy – były quizy, pytania i wspólne ćwiczenia.
O tym, że spotkanie wywarło na uczestnikach duże wrażenie,
świadczą odpowiedzi, jakich młodzież udzieliła kończąc zdanie „Najbardziej zainspirowało mnie…” Oto kilka cytatów:
„Najbardziej zainspirował mnie życiorys [pani Olgi] oraz to, aby
zrobić w swoim życiu też coś interesującego i to co lubię.’’
„Najbardziej zainteresował mnie ciekawy sposób na życie, cieszenie się z tego co się robi i interesująca prezentacja. ’’
„Najbardziej zainteresowała mnie praca jaką wykonuje [pani
Olga].’’
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

„Pani Olga THE BEST.’’
„Zaangażowanie pani Olgi w wykonywanie swojego zawodu - przekazanie
nam własnej wiedzy w fajny sposób.’’
„Doświadczenie osoby i możliwość
realizacji a także informacje o poszczególnych zawodach.’’
Spotkanie zostało zrealizowane
dzięki udziałowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie w trzeciej edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”. Jest to przedsięwzięcie
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom
firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Do tej pory - podczas dwóch poprzednich edycji projektu - w całej Polsce odbyło się blisko 750
takich spotkań, w których uczestniczyło ponad 21 tysięcy osób.
tekst – Grażyna Paździorny,
zdjęcia – Daniel Gąsecki

Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Dzień Otwarty
29 kwietnia 2015

klasa   politechniczna

z rozszerzonymi przedmiotami:
matematyka, fizyka, informatyka
współpraca z: Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim
umożliwiamy: zdobycie Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych (ECDL)

klasa humanistyczno - medialna

z rozszerzonymi przedmiotami:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
współpraca z: Uniwersytetem Rzeszowskim, Polskim Radiem Rzeszów, TVP Rzeszów
realizacja innowacji: dziennikarsko – medialnej

klasa przyrodniczo - medyczna

z rozszerzonymi przedmiotami:
biologia, chemia, geografia
współpraca z: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem
Rzeszowskim, Wojskową Akademią Techniczną

klasa sportowo - turystyczna

z rozszerzonymi przedmiotami:
wychowanie fizyczne, język angielski lub język niemiecki,
geografia lub biologia
specjalizacja: zgodna z zainteresowaniami
zajęcia dodatkowe: ratownictwo medyczne, rajdy, turystyka piesza, rowerowa, wyjazdy na basen, taniec
współpraca z: Uniwersytetem Rzeszowskim,
realizacja projektu: Narodowy Program Rozwoju Sportu
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POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO DO NAS PRZYJŚĆ:
WSPÓŁPRACUJEMY
Z UCZELNIAMI
WYŻSZYMI
I INSTYTUCJAMI
KULTURALNYMI
TWORZYMY
BEZPIECZNĄ
I PRZYJAZNĄ
ATMOSFERĘ

ROZWIJAMY PASJE
I ZAINTERESOWANIA

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ
I NOWOCZESNOŚĆ

REALIZUJEMY
CIEKAWE PROJEKTY
EDUKACYJNE

ODNOSIMY SUKCESY:
DYDAKTYCZNE,
ARTYSTYCZNE
I SPORTOWE

POSIADAMY BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ

Nowoczesna pracowania komputerowa Bezpłatne ksero

Sala gier - piłkarzyki

Profesjonalna siłownia

Automat do gorących napojów

Szafki dla każdego ucznia

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna

Tablice interaktywne w każdej klasie

Sala gier - bilard

BEZPŁATNIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
W DYNOWIE
ŚWIETNA SZKOŁA
NA WYCIĄGNIĘCIE
RĘKI!!!
I TY MOŻESZ ODNIEŚĆ SUKCES!!!
JEŚLI CHCESZ,
POMOŻEMY CI GO OSIĄGNĄĆ !
CZEKAMY NA CIEBIE !
JEST WIELE POWODÓW,
DLA KTÓRYCH
WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM
NASZEJ SZKOŁY!!!
OTO PIERWSZA DZIESIĄTKA:
1. PRZYJAZNA I BEZPIECZNA ATMOSFERA.
2. WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGÓW, POMOC PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNA (PEDAGOG, PSYCHOLOG PPP).
3. NAJNOWSZE ORAZ BARDZO BOGATE ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE (LAPTOPY UCZNIOWSKIE I DLA NAUCZYCIELI,
TABLICE INTERAKTYWNE, URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNE, RZUTNIKI MULTIMEDIALNE, SKANERY, EKRANY PROJEKCYJNE, SZEROKOPASMOWY INTERNET).
4. UDZIAŁ SZKOŁY W RZĄDOWYM
PROGRAMIE „CYFROWA SZKOŁA” rozwijającym umiejętności uczniów w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych.
5. DWIE PROFESJONALNIE WYPOSAŻONE KLASOPRACOWNIE JĘZYKOWE.
6. POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA
MŁODZIEŻY POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.
7. ZAJĘCIA DODATKOWE Z KAŻDEGO
PRZEDMIOTU (KOŁA ZINTERESOWAŃ,
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE, SPECJALISTYCZNE ITP.).
8. ESTETYCZNE, PRZESTRONNE KLASOPRACOWNIE.
9. ZAJĘCIA SPORTOWE m.in. PIŁKA
RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA, LA, BADMINTON,
TENIS STOŁOWY ITP.
10. BIBLIOTEKA, TRZY ŚWIETLICE,
STOŁÓWKA ORAZ SKLEPIK.
ZAPRASZAMY!!!
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Kontakt:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYNOWIE,
UL. SZKOLNA 11
tel. (16) 652 12 51; e-mail: zsdynow@op.pl

„Słodko spożywamy matematykę                                                  
i dzieje się nam jak Lotofagom;
bo skosztowawszy jej,
nie chcemy już od niej odstąpić
i owłada nami jak kwiat lotosu.”
Arystoteles

V EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU
MATEMATYCZNO - LOGICZNEGO
”POTYCZKI LOGICZNE”
W dniu 03 marca 2015 r. Zespół Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był
gospodarzem już V edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawował Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki
wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia.
Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki.
I miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,
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opiekun Pan Zbigniew Tesznar.
II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, opiekunowie: Pani Barbara Gierlach i Pani Renata Mazur.
III miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie
Małopolskim opiekun Pani Agnieszka Pomykała.
IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte
w Trzcianie, opiekunowie: Pani Dorota Becker, Pani
Mariola Kuduk i Pani Barbara Selwa.
IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Tyczynie,
opiekunowie: Pani Kinga Sozańska i Pani Agnieszka
Najdecka.
Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody laureatom konkursu wręczyli: Wicestarosta Rzeszowski
Pan Marek Sitarz i Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie a szkoła i opiekunowie
podziękowania.

Sławomira Litwina. W trakcie gali konkursowej Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Pani Katarzyna
Marcinek opiekun Samorządu Uczniowskiego wręczyły przedstawicielom klasy 4TIL i klasy 3TI nagrody za
zwycięstwo w turnieju w grach komputerowych.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego
uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie przygotowane przez
pracowników naukowych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu pokazy z: fizyki, chemii, elektrotechniki, geodezji
a także kamery termowizyjnej, występ Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „APLAUZ” (opiekun grupy
Alina Paściak). Ważnym elementem był pokaz robotów
mobilnych i drukarki 3D zakupionych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (jest to
projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki), a przygotowany przez uczniów kl. 2TI i kl. 3TI
(4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) pod
opieką nauczycieli: Pana Wojciecha Hamerli i Pana
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V edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod nazwą „Potyczki Logiczne” mogła się odbyć
dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem
Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka. W konkursie uczestniczyła także doradca metodyczny dla szkół powiatu rzeszowskiego Pani Barbara Selwa.
Do zobaczenia za rok na VI edycji konkursu.
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

FERIE ZIMOWE

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
Jak co roku w okresie ferii zimowych Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przygotował szereg atrakcji zarówno dla uczniów
szkoły, jak też dla uczniów szkół gimnazjalnych Pogórza Dynowskiego.
W pierwszym tygodniu ferii w ZSzZ w Dynowie zostały
zorganizowane zajęcia sportowo – rekreacyjne, a także zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, m. in. spawania metodą MIG – MAG oraz
zajęcia informatyczne.
Szczególną ofertę ciekawego spędzenia ferii zimowych
skierowano do uczniów szkół gimnazjalnych Pogórza Dynowskiego. Nauczyciele wychowania fizycznego o Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły oraz
Radą Rodziców po raz kolejny już zapewnili młodzieży szkół
gimnazjalnych Pogórza Dynowskiego możliwość aktywnego
spędzenia czasu podczas ferii zimowych w sali gimnastycznej

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie

ZSzZ. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje: halowej
piłki nożnej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.
Ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych, jak
również mogli brać udział w zajęciach sportowo - tanecznych.
Oprócz turniejów sportowych, młodzież gimnazjalna mogła zobaczyć pokaz robotów sterowanych komputerowo oraz
możliwości wykorzystania drukarki 3D w codziennym życiu, przygotowany przez uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.
W dniu 3 lutego 2015r. odbył się Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły w ramach kolejnej edycji „Ferii na sportowo” Udział
w nim wzięło 8 drużyn z Gimnazjów w: Dylągowej, Dynowie, Dydni, Hłudnie, Jaworniku Polskim, Łubnie,
Nozdrzcu, Pawłokomie oraz poza konkurencją uczniowie naszej szkoły. Zespoły podzielono na trzy grupy, w których mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a następnie zwycięzcy poszczególnych grup rywalizowali między sobą o zwycięstwo w całym turnieju. Triumfatorem turnieju piłkarskiego i Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie wywalczyła drużyna Gimnazjum w Pawłokomie (opiekun
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Agata Lubińska), II miejsce drużyna Gimnazjum w Dynowie (opiekun Damian Chudzikiewicz), III miejsce drużyna Gimnazjum w Jaworniku Polskim (opiekun Tadeusz Pieniądz). Pozostałe drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Natomiast indywidualne wyróżnienia zdobyli: Arkadiusz Banaś (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Jaworniku Polskim, Paweł Kulon (król strzelców) z Gimnazjum
w Pawłokomie, Bartłomiej Karaś (najlepszy bramkarz)
z Gimnazjum w Dynowie.
W turnieju w tenisie stołowym chłopców wyniki końcowe były następujące: I miejsce – Adam Sawczak z Gimnazjum w Dynowie, II miejsce - Karol Barański z Gimnazjum w Dynowie, III miejsce – Michał Świder z Gimnazjum w Dynowie oraz IV miejsce –Arkadiusz Banaś
z Gimnazjum w Jaworniku Polskim.
W dniu 04 lutego 2015r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora
ZSzZ w Dynowie. Udział w nim wzięło 7 drużyn z Gimnazjów w: Dubiecku, Dydni Dylągowej, Harcie, Hłudnie, Jaworniku Polskim i Warze oraz poza konkurencją
uczennice ZSzZ. Mecze rozgrywano w dwóch czterozespołowych grupach systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy zasadniczej wyłoniono po dwa zespoły: Gimnazjum
Dylągowa i Gimnazjum Hłudno z grupy I oraz Gimnazjum
Dydnia i Gimnazjum Harta z grypy II, które rywalizowały
w fazie finałowej.
W wyniku zaciętych zmagań zwycięzcą Turnieju i Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie wywalczyła drużyna
Gimnazjum z Dydni (opiekun Adam Bieleń), II miejsce
zajęła drużyna Gimnazjum z Dylągowej (opiekun: Grzegorz Marszałek),natomiast na najniższym stopniu podium
uplasowała się drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), a tuż za podium znalazła się drużyna Gimnazjum w Hłudnie (opiekun Krzysztof Toczek).
Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, zaś indywidualne wyróżnienia i nagrody rzeczowe zdobyły: Julia Szczutek (najlepsza zawodniczka turnieju) z Gimnazjum w Harcie, a także Ewelina Gaworecka (najlepiej zagrywająca) z Gimnazjum w Dydni.
W turnieju tenisa stołowego dziewcząt wyniki końcowe

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie

przedstawiały się następująco: I miejsce – Aleksandra
Staszczak z Gimnazjum w Jaworniku Polskim, II miejsce – Karolina Banaś z Gimnazjum w Dylągowej, III miejsce – Wiktoria Pakosz z Gimnazjum w Dubiecku.
W ostatnim dniu „Ferii na sportowo” (05 lutego 2015r.)
odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Dynowie, w którym udział wzięły drużyny z Gimnazjów
w: Bachórzu, Dylągowej, Dydni, Harcie oraz uczniowie
ZSzZ w Dynowie. Mecze rozgrywano systemem „każdy
z każdym” i po zaciętej rywalizacji prowadzonej w sportowej atmosferze wyłoniono triumfatorów Turnieju. Zwycięzcą Turnieju i Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie wywalczyła drużyna Gimnazjum w Dydni (opiekun Tomasz
Kułak), II miejsce drużyna Gimnazjum w Harcie (opiekun Rafał Bilski), III miejsce drużyna Gimnazjum w Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki). Tuż za podium uplasowała się drużyna Gimnazjum w Bachórzu (opiekun Lucyna Stochmal). Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Natomiast indywidualne nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) otrzymali: Krystian Brodzicki (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Dydni oraz Patryk Bielec (najlepiej zagrywający
zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Harcie.
Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród uczniów Gimnazjów Pogórza Dynowskiego, a poziom
gry w piłce nożnej jak i tenisie stołowym z roku na rok jest
coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość.
Jako organizatorzy, cieszymy się, że z każdym kolejnym
rokiem przybywa drużyn walczących w rozgrywkach „Ferii
na sportowo” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Drużynom biorącym udział w naszym Turnieju i zapraszamy za rok.
Ze sportowym pozdrowieniem

Alina Paściak
Piotr Marcinek
Paweł Gierula
Marek Paściak
nauczyciele wychowania fizycznego
w ZSzZ w Dynowie
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XV edycja Wojewódzkiego Konkursu
Podkarpacka Tęcza
pod hasłem „Podkarpacie w drodze”
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że
w dniu 16 kwietnia 2015 r., organizuje XV edycję
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza
pod hasłem „Podkarpacie w drodze”.
Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej
www.zsz1dynow.republika.pl. Natomiast dodatkowe informacje
można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol), tel. 16 652 10 45
albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej
Organizatorzy

26

DYNOWINKA

Nr 3/235

”Ciuchcia”
W przeciągu kilku lat opublikowałem w miesięczniku
„Dynowinka” artykuły o mojej rodzinie Cichockich i Kędzierskich, żyjących w Dynowie 100 lat temu. Niedawno Pan Andrzej Stankiewicz dostarczył mi dwa numery lokalnej gazety.
W jednym z nich opisana jest inscenizacja związana ze 110
- rocznicą uruchomienia kolejki wąskotorowej w Dynowie.
Z „ciuchcią” jak się okazuje, związane są losy mojej rodziny. Otwarcia kolejki wąskotorowej na trasie Dynów - Przeworsk dokonał ojczym mojego dziadzia, burmistrz Michał
Kędzierski. Pierwszym maszynistą był Bronisław Petru,
zięć burmistrza. Żona Bronisława, Maria była przyrodnią
siostrą mojego dziadzia, Wojciecha Cichockiego. Z jej osobą wiąże się pewna historia. Dwa rodzinne domy znajdowały się przy ul. Zamkowej. Z tyłu domów rozpościerał się
widok na Winną Górę, San i tory kolejowe. Gdy przejeżdżał
pociąg, ciocia Maria wychodziła do ogrodu i machała chusteczką do maszynisty. Bronisław Petru dawał wtedy głośny
sygnał gwizdem parowozu.
Corocznie w lecie moi dziadkowie wybierali się na miesięczny urlop do Dynowa. Oczywiście rok rocznie zabierali
mnie ze sobą. Moja babcia Stanisława źle znosiła jazdę au-

Burmistrz Michał Kędzierski - dokonał otwarcia trasy kolejki
wąskotorowej Dynów-Przeworsk

tobusem, więc jechaliśmy koleją. Z dziadkami spotykałem
się na stacji PKP w Rzeszowie. Babcia była z nieodłączną
parasolką przeciwsłoneczną i suczką ratlerkiem. Przez całą
drogę trzymała „puńcię” w torebce, żeby konduktor nie zauważył psa. Dziadzio miał na głowie biały kapelusz „Panama”, a w ręce laseczkę. Ja trzymałem małą walizeczkę. Na
stacji w Przeworsku była przesiadka. Teraz jechaliśmy wąskimi torami. Kolejka wyglądała tak jak na niżej zamieszczonym zdjęciu.
Do Dynowa jechało się dość długo z „zawrotną” prędkością. Wielkim przeżyciem dla mnie jako dziecka był wjazd
do długiego tunelu. Ze stacji do centrum Dynowa był kawałek drogi. Mieliśmy bagaże, więc trzeba było załatwić jakiś
środek lokomocji. Podczas wakacji dość często jeździliśmy
ciuchcią do Bachórza. Tam na pastwiskach PGR rosły pieczarki. Do domu wracaliśmy piechotą wzdłuż torów. Pamiętam specyficzny zapach podkładów nagrzanych od słońca,
mieszający się z wonią polnych kwiatów. Gdy byłem starszy
do Dynowa jeździłem autobusem. Przystanek znajdował się
koło pomnika Jagiełły.
Poniżej przedstawiam zdjęcia, które udostępnił mi mój
wujek Zbigniew Petru – syn maszynisty Bronisława :
Henryk Cichocki
Rzeszów
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Holokaust
Zagłada dynowskich Żydów
Część 1
Napaści na południową część Polski w dniu 1.09.1939 r.
dokonała 14 armia pod dowództwem gen. płk. Wilhelma Lista, wchodząca w skład niemieckiej grupy armii „Południe”.
Grupę armii „Południe” dowodzoną przez gen. płk. Gerda
von Rundstedta tworzyła obok 14 armii, 8 armia dowodzona przez gen. Blaskowitza oraz 10 armia dowodzona przez
gen. Reichenau. W skład 14 armii wchodził:
• VIII korpus pod dowództwem gen. E. Buscha,
• XVII korpus pod dowództwem gen. W. Kienitza,
• XVIII korpus górski pod dowództwem gen. E. Beiera,
• XXII korpus pancerny pod dowództwem gen. E. Kleista,
• VII korpus stanowiący odwód pod dowództwem gen. Ritter Schoberta.
Grupę armii „Południe” wspierała 4 flota powietrzna po
dowództwem gen. Lőhra.
•
•
•

W skład VIII korpusu wchodziły:
8 dywizja piechoty pod dowództwem gen. por. Kocha
8 dywizja piechoty pod dowództwem gen. por. Obstfeldera,
5 dywizja pancerna pod dowództwem gen. por. Vietinghoffa

•

W skład XVII korpusu wchodziły:
7 dywizja piechoty pod dowództwem gen. mjr. Otta
44 dywizja piechoty pod dowództwem gen. por. Schuberta,
45 dywizja piechoty pod dowództwem gen. por. Materna

•
•

W skład XVIII korpusu wchodziły:
2 dywizja pancerna pod dowództwem gen. por. Veiela,
4 dywizja lekka pod dowództwem gen. mjr. Hubickiego

•
•
•

W skład XXII korpusu wchodziły:
1 dywizja górska pod dowództwem gen. mjr. Kűblera,
2 dywizja górska pod dowództwem gen. por. Feursteina,
3 dywizja górska pod dowództwem gen. mjr. Dietla

•
•

Na obszarze operacyjnego działania 14 armii działała
grupa policyjna nr 1 składająca się z:
• 93 batalionu policyjnego (I/1) z Kassel,
• 63 batalionu policyjnego (II/1) z Münster,
• 171 batalionu policyjnego (III/1) z Wiednia,
• 81 batalionu policyjnego (IV/1) z Wrocławia,
• 62 batalionu policyjnego (V/1) z Münster
Dowódcą Policji Porządkowej (Orpo) z siedzibą przy dowództwie 14 armii, był SS-Obergruppenfűhler v. Woyrsch,
od 13.09.1939 r. dowódca całości sił policyjnych w okupowanej Polsce, zaś Selbstschutzu był SS- Oberfűhler Katzmann.
Południową cześć Polski obejmującą terytorium Śląska
i Małopolski Zachodniej zagrożoną przez 14 armię niemiecką, broniła polska armia „Kraków” oraz utworzona tuż przed
napaścią Niemiec na Polskę, armia „Karpaty”, której zadaniem była m. in. obrona Centralnego Okręgu Przemysłowego i naftowego zagłębia borysławskiego.
Po przegranej przez polską armię „Kraków” dnia
2.09.1939 r. bitwie granicznej, 14 armia parła na wschód.

Pierwsze odgłosy zbliżającego się frontu dotarły do Dynowa już 7 września.
W dniu 9 września w rejon Baryczy wycofała się znad Wisłoki, 11 Karpacka Dywizja Piechoty pod dowództwem płk.
Bronisława Prugar-Ketlinga, na którą nacierała 7 dywizja
piechoty gen. mjr. Otta wchodząca w skład XVII korpusu.
Zajęcie Dynowa przez Niemców miało miejsce w środę
w godzinach rannych 13 września.
Do opuszczonego miasta około godz. 9 wpierw od zachodu (od strony Kazimierówki a następnie od strony Karolówki) kilkuosobowe patrole na rowerach niemieckiej 7 dywizji piechoty a następnie przybyły od południa liczne pojazdy
pancerne i samoloty wypełnione wojskiem.
W literaturze przedmiotu pogrom dynowskich Żydów relacjonowany jest rozbieżnie. Podobnie rozbieżnie podawane
są informacje na temat, kto – jakie niemieckie formacje, dokonały tak bestalskiego mordu. Poniżej przedstawiam ich treść:
I. Szymon Datner, 55 dni Wehrmachtu w Polsce,
Wydawnictwo MON, str. 392
„14.9.1939 r. w pierwszy dzień żydowskiego Nowego
Roku („Rosz Haszana”), Wehrmacht wkroczył do Dynowa
pow. Brzozów, woj. rzeszowskie i tegoż dnia dokonał masakty miejscowej ludności żydowskiej, mordując ok. 200 ofiar.
Ponad 150 Żydów Niemcy wywieźli ciężarówkami za miasto
i rozstrzelali z karabinów maszynowych. Ok. 50 – zapędzili do miejscowej bożnicy, którą spalili wraz z uwięzionymi
w niej ludźmi. Wśród zabitych obok miejscowych Żydów byli
uchodźcy z Brzozowa, Gorlic, Jasła, Nowego Sącza i Krosna.”
II. Stanisław Zabierowski, Zbrodnie Wehrmachtu w południowo-wschodniej części Polski – Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1987
Tom XXXII, str. 186-187
„Po wkroczeniu do Dynowa żołnierzy tej dywizji (1 dywizja górska – dopisek mój) należący do SS dokonali dnia
14 września pogromu Żydów. Wchodzili do ich domów i wyciągali mężczyzn. Łapali ich też na ulicach. Po schwytaniu
około 60 Żydów wywieźli ich do lasu zwanego Żurawiec i tam
rozstrzelali. Po kilku dniach powtórzyli akcję rozstrzeliwując
około 90 Żydów. W czasie łapanki część Żydów schroniła się
w synagodze. Niemcy otoczyli ją i podpalili. Tych kilku, którzy chcieli wyjść, zastrzelili, pozostali zaś spłonęli żywcem.”
III. Antoni Rachwał Eksterminacja Ludności żydowskiej w latach wojny 1939-1944 na terenie obecnego woj. przemyskiego, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie i Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hilterowskich Instytut Pamięci  Narodowej w Rzeszowie
Tom IV str. 72
„W dniu 28 IX 1939 obchodzonym przez Żydów jako dzień
świąteczny, w Dynowie około 1500 osób miejscowych Żydów
ustawionych w szeregach przy dzwiękach orkiestry zmuszono do przejścia Sanu. W czasie przechodzenia rzeki na drugi brzeg kilka starych Żydówek utonęło. Całe mienie represjonowanych Żydów uległo konfiskacie. Na kilka dni przed
tym wydarzeniem kilkudziesięciu Żydów zginęło w podpalonej bożnicy. Akcja ta była dziełem tej samej formacji hitlerowskiej.”

28

DYNOWINKA

IV. Tadeusz Kowalski, Eksterminacja mniejszości narodowych i jeńców koalicji antyhitlerowskiej
we wschodniej części dystryktu krakowskiego (19391945), Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie i Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hilterowskich Instytut
Pamięci  Narodowej w Rzeszowie Tom IV str. 12
„W dniu 14 IX 1939 r. żołnierze oddziału SS ubrani
w czarne mundury i czapki z trupimi główkami, wkroczyli
do Dynowa, łapali Żydów na ulicach i w domach, szczególnie mężczyzn, wywożąc ich za miasto. Tam rozstrzelano ich
w liczbie ok. 160 w lesie zwanym Żyrawiec. Ponadto ok. 50
Żydów schroniło się w miejscowej synagodze, którą Niemcy otoczyli i podpalili. Żydzi spłonęli żywcem. Wsród zabitych byli także uchodźcy z Brzozowa, Krosna, Nowego Sącza i Gorlic. Znaczną liczbę Żydów z tego terenu wypędzono
za San do Związku Radzieckiego.”
W wyżej wymienionym wydawnictwie, na stronie 30 zamieszczono Tabelę nr 5 pt. Ludność żydowska siłą wydalona za niemiecko – radziecką linię demarkacyjną gdzie podano, że w dniu 28.09.1939 r. przez San wydalono 1500 Żydów.
V. Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie
krakowskim w latach 1939-1945, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie Uniwersytet Rzeszowski 2014, str. 263 i 83
„Z kolei w Dynowie w dniu 14 lub 15 września 1939 r.,
funkcjonariusze policji niemieckiej zorganizowali łapankę,
podczas której zatrzymywali Żydów na ulicach miasteczka
oraz wyciągali ich z domów. Relacje polskich świadków mówią, że schwytanych zgromadzono koło szkoły powszechnej
w Dynowie. W trakcie całej tej akcji około pięćdziesięciu Żydów schroniło się w synagodze, którą Niemcy otoczyli, oblali benzyną i podpalili. Według Stanisława Zabierowskiego,
90 osób rozstrzelano na tzw. Plebańskim Polu, pozostałych
natomiast – nie mniej niż sześćdziesięciu – wywieziono do
lasu zwanego Żurawiec i tam zamordowano.”
„Już w drugiej połowie września rozpoczęły się także
przymusowe migracje Żydów, ponieważ Niemcy zdecydowali się oczyścić obszar przygraniczny z wszelkich „elementów nie wzbudzających zaufania”, co tłumaczono wymogami
obronności. Zdecydowano więc o wypędzeniu Żydów z terenów przygranicznych na stronę sowiecką. (.....) W dystykcie
krakowskim wysiedlenia te przeprowadzono w okresie od 22
września do początku października 1939 r. i objęły one ludność kilkunastu większych miejscowości (Dynów, Dubiecko,
Jarosław ...) oraz wielu mniejszych w ich najbliższej okolicy.”
A tak relacjonuje Sacher Gruenbaum urodzony
w 1926 r. w Dynowie, syn Eisiga Grunbauma, do protokołu spisanego w dniu 11.06.1945 r. w lokalu zarządu Gminy Żydowskiej w Przemyślu w obecności dr Dawida Haupta (Archiwum Fundacji Shalom, sygn. III/1997/91, Magdalena Kawałek, „Dzieje Żydów powiatu brzozowskiego”):
„Dnia 11 września 1939 roku wkroczyli Niemcy, do Dynowa. Za kilka dni w same święta Rosz-Haszana zjechała
grupa gestapowców a wysiadłszy z aut z miejsca przystąpiła do łapania Żydów po ulicach. Gdy się pogłoska o tym
w mieście rozeszła, Żydzi ukryli się w domach a wtedy gestapowcy wpadli do mieszkań skąd wywlekali Żydów z podniesionymi rękami do góry i prowadzili pod budynek szkoły
powszechnej gdzie trzymali ich przez cały dzień. Żydzi stali twarzą do ściany zwróceni, ręce wzniesione do góry, gestapowcy bili ich rękojeścią rewolweru, gdy który na chwile ręce opuścił. Po kilku godzinach zapędzili Żydów do jednej sali, a wieczorem załadowali na auta i wywieźli za miasto. Tam ustawili szeregiem po 10 osób i oświetlając ich reflektorami z aut, strzelali do nich z karabinu maszynowego. W ten sposób nocy tej zamordowali 170 Żydów. Byli to
częściowo Żydzi z Dynowa, częściowo uciekinierzy z Brzo-
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zowa, Krosna, Jasła, Nowego Sącza i Gorlic. W czasie tej
masakry zginął mój ojciec Eisig Grünbaum. Na miejscu egzekucji udawał zabitego a w nocy pełzając na brzuchu wyczołgał się na sąsiednie pole, skąd następnie uciekł przez
San do sąsiedniej wioski. Następnego dnia a więc drugiego
dnia Rosz-Haszana wkroczył oddział gestapowców do bożnicy w Dynowie a zabrawszy rodały i książki do modlitwy na
jeden stos oblali go benzyną i podpalili. W ten sposób spłonęła bożnica a następnie jeszcze dwa dalsze domy modlitwy
wraz z rodałami i księgozbiorem pism talmudycznych. Do
płonącej bożnicy wrzucili i spalili żywcem dwóch młodych
Żydów, którzy mieszkali w domu obok bożnicy. Byli to pomocnik piekarski Israel Kehr i cholewkarz Jozef Rogel. Po
kilku dniach a było to w święta Sukoth na rozkaz gestapo,
ogłosił policjant gminy przy dźwiękach bębna zarządzenie,
wedle którego zobowiązano Żydów w ciągu 15 minut pod
karą śmierci zebrać się na Rynku, przy czym celu tego zebrania się nie podano. Gdy się Żydzi zebrali, otoczyli ich straże żołnierzy niem. i gestapowców i przy dźwiękach miejscowej orkiestry pogonili ich w kierunku rzeki San. Tu strzelając bezładnie w celu nastraszenia przepędzili wszystkich
Żydów przez rzekę ..... a woda była tak głęboka a nurt tak
bystry, że zatonęło przy tej przeprawie kilka starszych kobiet. W ten sposób Żydzi Dynowscy straciwszy prawie całe
swoje mienie, opuścili miasto rodzinne, w którym ich przodkowie dzielili od lat kilkuset wspólne losy z ludnością polską. Miasteczko Dynów liczyło przed wojną ponad 1500 dusz
żyd. Żydzi tamtejsi żyli bujnym życiem polit. i społecznym.
Rada miejska składała się w połowie z radnych żyd. Były tu
czynne 3 biblioteki bogato zaopatrzone w beletrystykę w języku polskim, żyd. i hebrajsk. A nadto przy kilku stowarzyszeniach żyd. czynne były czytelnie zaopatrzone w gazety
polskie i żyd. Młodzież gromadziła się w stowarzyszeniach
a to: Gordonii, Haszomer-Hacair, Poale Syjon, Haluc i Makabi. Rzemieślnicy byli zgromadzeni w Jad Harucim. Ogólnożyd. stowarzyszenie Bethn-Am kierowane przez ob. żyd.
dzięki ofiarności całego żyd. dynowskiego, zakupiło duży
plac na którym urządzono boisko sportowe i kort tenisowy,
gdzie odbywały się zawody z drużynami polskiemi. Wybudowano pawilon i wystawiono z cegieł duży budynek w którym mieściła się sala teatralna. Wszystko to Niemcy zniszczyli a ze sali teatralnej urządzili stajnie. Na centarzu żyd.
w Dynowie były nagrobki pochodzące jeszcze z XVI stulecia a między innymi znajdował się nagrobek sławnego cadyka, rabbi Herscha-Meilecha z Dynowa. Niemcy niszcząc
wszelki ślad kultury żyd. w Dynowie nie zapomnieli również o cmentarzu żyd. Już po wygnaniu Żydów kazali usunąć nagrobki a pole cmentarne zaorać.
Aby dokończyć historii Żydów dynowskich stwierdzić
trzeba, że uratowało się z liczby około 1500 osób zaledwie 30 dusz. Wygnani z Dynowa Żydzi zginęli przeważnie
w roku 1942 z rąk gestapowców i milicjantów ukr. w Rohatynie, Złoczowie, Przemyślanach i Brzeżanach, dokąd schronili się po wypędzeniu ich z Dynowa. Po wypędzeniu nas
z Dynowa mieszkałem w 1939 roku z braćmi na wsi niedaleko Birczy. Gdzie z końcem lipca 1942 policja ukr. ściągnęła wszystkich z okolicznych wsi do Birczy, skąd popędzono około 3000 osób do Przemyśla. Już z Birczy wystrzelali
gestapowcy i pol. ukr. wszystkich, starców i kaleki w liczbie około 500. Kto w drodze z Birczy do Przemyśla zasłabł,
tego zastrzelono w rowie przydrożnym.
W Przemyślu spędzono wszystkich na t. zw. śmietnisko i tu wybrano 172 młodych i zdrowych chłopców /a między innymi i mnie/ i odesłano na roboty do Rzeszowa. Resztę załadowano do wagonów kolejowych i odwieziono przypuszczalnie do Bełżca, skąd nigdy już żadnego znaku życia
od nich nie było.”
Andrzej Stankiewicz
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W 70 – rocznicę wyzwolenia obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu
W maju 1940 r. gestapo wezwało kształcącą się tuż
przed wojną w szkołach średnich, młodzież dynowską, do
stawienia się w urzędzie gminnym. Tych, którzy stawili się
w urzędzie (nie wszyscy jednak wykonali to polecenie), gestapo wraz z przypadkowymi osobami zabrało do samochodu
i odesłało do więzienia w Tarnowie, skąd w niedługim czasie
zostali odesłani do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Wśród nich byli :
Stanisław Baraniecki — uczeń Liceum,
Emil Barański — uczeń Liceum,
Stanisław Barański — uczeń Liceum,
Wawrzyniec Bobowski — robotnik,
Antoni Gąska — uczeń Liceum,
Jan Kędzierski — robotnik,
Wawrzyniec Kiszka — rzemieślnik,
Józef Makaryk — rolnik,
Antoni Salwa — inżynier,
Stanisław Wolański — uczeń Liceum,
Mieczysław Wrażeń — uczeń Liceum,
Marian Wyskiel — uczeń Liceum,
Mieczysław Steciwko — uczeń Liceum,
Tadeusz Janda — pracownik sądowy
Stanisław Sosnowski — adwokat
Śmierci w obozie uniknęli tylko Mieczysław Steciwko,
Tadeusz Janda i Stanisław Sosnowski.
Kolejny raz zwracam się do czytelników „Dynowinki”, tym razem o udzielenie pomocy w przybliżeniu sylwetek w/w osób.
Wszelkie informacje przekazane na adres TPD w Dynowie skr. poczt. 25, opublikujemy w naszym miesięczniku.
Poniżej przedstawiam wiersz napisany w 1941 r. przez

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pochodzącą z Dynowa Panią Urszulę Wińską zd. Wandasiewicz, więźniarkę obozu koncentracyjnego Ravensbrück,
w którym udało się jej szczęśliwie doczekać wyzwolenia:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie
I widzisz naszą tu dolę tułaczą,
Weź nas w opiekę, Twoje wierne dzieci,
I ukój łzy, co nam duszę mroczą.
Święć się Imię Twoje i tu na obcej ziemi,
Gdzie, wyrwane przemocą z rodzinnego domu,
Wśród wrogów i w skrytości modlić się musimy.
Bądź wola Twoja! wołamy w pokorze
Wierząc, że cierpienie czy radość od Ciebie pochodzi,
Że Ty nam wszystko dajesz Wielki, Mocny Boże.
I ta wiara głęboka dolę naszą słodzi.
I chleba powszedniego nie poskąp nam Panie!
Daj siły do wytrwania, a dla Ducha wiarę,
Że nie bez celu jest nasze aż tutaj zesłanie
I że cierpimy może za swe winy stare.
A odpuść nam nasze winy, powstałe w słabości,
Gdy zwątpienie, ból, rozpacz duszą naszą włada
I gdy niejedna, Panie, pod swym krzyżem pada.
Nie wódź nas na pokuszenie, co nam gubi duszę,
Ale nas zbaw od wszystkiego złego
I daj szczęśliwy powrót do domu swojego
•
•
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DOMINacja na Biegu Tropem Wilczym
w Przeworsku
1 marca, 18-osobowa grupa naszych biegaczy wybrała się do Przeworska na "Bieg Tropem Wilczym" ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na symbolicznym dystansie 1963 metrów (ostatni z Żołnierzy Wyklętych Józef Franczak „Lalek” został zastrzelony w 1963 roku) najszybszy okazał nasz reprezentant Bartłomiej Domin (czas: 5 min 42 sek.), który wyprzedził Piotra
Chmaja z Łańcuta (5:44) oraz swojego brata Łukasza (5:45). W czołowej 10
znalazł się jeszcze jeden nasz reprezentant - Daniel Siwulec, który ukończył
bieg na 7 miejscu. Wystartowało około 200 biegaczy. Natomiast w Przemyślu na dystansie 7 km rywalizował kolejny nasz reprezentant Dariusz Niedzielski, który sklasyfikowany został na 51 miejscu w stawce 224 zawodników. Nasza grupa zaczyna dopiero sezon biegowy, a na wiosnę będziemy
obecni na wielu biegach na Podkarpaciu, w Polsce i zagranicą. Kulminacją
pierwszej części sezonu będzie organizacja przez naszą grupę 30 maja biegu na 10 km (Dynowska ZaDyszka) oraz biegu dla dzieci na dystansie 1,6
km (Dynowska MILKA).
Ze sportowym pozdrowieniem
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Podium - Przeworsk
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IV edycja HLD
ponownie dla Drink Team Dynów
Po raz czwarty z rzędu Drink Team Dynów sięgnął po mistrzostwo Halowej Ligi Dynowa. W finale przy nadkomplecie publiczności obrońcy tytułu pokonali ZaSanie 7:4. Gracze z Dąbrówki Starzeńskiej postawili się Drink Teamowi w pierwszej połowie i na przerwę
schodzili prowadząc. Druga połowa to już koncertowa gra obrońców
tytułu i czwarte mistrzostwo stało się faktem. Na najniższym stopniu podium stanęli Blokersi którzy po szalonym i kapitalnym meczu
pokonali po dogrywce AKS Lech. Ligę opuszcza dosyć niespodziewanie Bartkówka, która co prawda wygrała w ostatniej kolejce z Olimpią ale tylko jedną bramką. By zachować ligowy byt Bartkówka musiała wygrać co najmniej dwoma golami.
Na finał i rozdanie nagród przybyło wielu zaproszonych gości:
Burmistrz Dynowa – Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta – Ewa Hadam, Przewodniczący Komisji ds. społecznych – Roman Mryczko, radni powiatu rzeszowskiego – Krzysztof Kędzierski
oraz Aleksander Stochmal oraz w imieniu Prezesa Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej Kazimierza Grenia- Sekretarz Podokręgu Rzeszów – Kamil Hajduk. Zaproszeni goście wręczyli puchary, statuetki
oraz nagrody najlepszym drużynom oraz zawodnikom. Najlepszym
zawodnikiem ligi wybrany został Artur Potoczny (Przedmieście), najlepszym bramkarzem – Łukasz Prokop (Blokersi), najlepszym młodym zawodnikiem – Kamil Wandas (ZaSanie), a królem strzelców został Grzegorz Kiełbasa (Nozdrzec Team).
Organizatorzy pragną złożyć podziękowania dla wszystkich osób
które pomagały w organizacji ligi, a także wsparły finansowo HLD,
a są to:
- Delikatesy „Zielony Koszyk”
- Bank Spółdzielczy w Dynowie
- AUTOPOMOC – Ewa Hadam
- BEWA – Ewa Jandziś
- GEZO

Kapitan Drink Team odbierający Puchar Mistrzów

Król strzelców - Grzegorz Kiełbasa

Podziękowania również dla Dyrektora Zespołu Szkół Tadeusza
Święsa za udostępnienie hali sportowej na czas trwania HLD, sędziom głównym – Pawłowi Gieruli, Mateuszowi Słabemu, Adrianowi Nazimkowi oraz Tomaszowi Szmulikowi, a także sędziom stolikowym – Tomaszowi Kusiowi, Mateuszowi Łojko oraz Jackowi Kochmanowi, a także dla zespołów FLOW oraz SHADOW za występy podczas Finału IV edycji.
Finał
Drink Team Dynów - ZaSanie Dąbrówka Starzeńska 7:4
(3x Hrycko, 2x Kijanka, Barański, Pindak - 2x P. Hadam, T. Hadam, Mazur)
Mecz o 3 miejsce
AKS Lech Team Dynów - Blokersi Dynów 2:2 - dogrywka 5:7
(3x Pantoł, B. Domin, Chrzan - 2x Domin, 2x T. Szczawiński,
M. Undziakiewicz, M. Karnas, P. Szczawiński)
Końcowa klasyfikacja IV edycji HLD
1. Drink Team Dynów (M)
2. ZaSanie Dąbrówka Starzeńska
3. Blokersi Dynów
4. AKS Lech Team Dynów
5. STARSi Dynów (B)
6. BIP Team Dynów
7. BadBoys Dynów
8. Nozdrzec Team (B)
9. Olimpia Dylągowa
10. Przedmieście Dynów

Najlepszy bramkarz - Łukasz Prokop

MVP - Artur Potoczny
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11. Bartkówka - spadek
12. Azbest Zabrama Dynów - spadek
M - mistrz, obrońca tytułu
B – beniaminek
Ze sportowym pozdrowieniem
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Drink Team Dynów

Drużyna Przeworsk

FLOW

HLD

SHADOW
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”Kochać to, co piękne”
„Dynowinka” po raz kolejny towarzyszyła dynowskiej artystce Annie Warchał w niezwykłej podróży w lata młodości.
Goszcząca już na naszych łamach animatorka kultury pani Bogusława Krzywonos proponując na miejsce wystawy Młodzieżowy Dom
Kultury w Sanoku trafiła w dziesiątkę. Ale czy mogła przypuszczać,
że właśnie tu w kolorowych latach sześćdziesiątych piękna licealistka
Ania uczęszczała na zajęcia z tańca ludowego specjalizując się wówczas w tańcach łowickich?
Wernisaż wystawy pod hasłem ”Kochać to, co piękne” miał miejsce 12 marca2015 roku.
Gości przywitał dyrektor MDK pan Jakub Osika. Zwrócił on uwagę, że nasza dynowska bohaterka dzielnie zmagając się z chorobą,
dokonując rzeczy pięknych, zdawałoby się niemożliwych, uczy nas
wszystkich pokory i zawstydza, wręcz zmuszając do działania!
W klimat twórczości artystki wprowadziła Pani Kamila Mackiewicz-Rossmanith przytaczając wiersz Juliana Tuwima „Zmęczony
burz szaleństwem”.
Na wystawie, którą będzie można oglądnąć do końca marca, znalazły się prace wykonane w technice pasteli suchych oraz ołówkiem.
Ich motywami przewodnimi są kwiaty, portrety bliskich artystce osób
oraz pejzaże. Organizatorzy, zachęcając do zwiedzania, wyrażają opinię, że bez względu na ograniczony format prac, który determinuje choroba artystki, wystawa bardzo wyraźnie pokazuje, że istotą każdego ruchu pędzlem czy
ołówkiem jest serce do tego, co się kocha…
Pani Anna Warchał za pośrednictwem Dynowinki dziękuje Panu dyrektorowi MDK Jakubowi Osikowi oraz pracownikom Katarzynie Dusznik i Kamili Mackiewicz-Rossamanith z przygotowanie wystawy i przysłanie specjalnego busa, sanockiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem za serdeczną obecność,
a wszystkim wymienionym za kwiaty, poczęstunek
i przemiłą atmosferę! Oprócz tego dziękuje ona swoim wypróbowanym przyjaciołom : Marii Wydrze, Marii Kurnik i Antoniemu Kryczykowi, którzy jak zwykle nie odmówili pomocy! Arystka dziękuje również
Pani Bogusławie Krzywonos za inicjatywę zorganizowania wystawy, a panu Zygmuntowi Steblowi za przewiezienie prac z Brzozowa do Sanoka!
Maciej Jurasiński
Zdjęcia – Mariusz Choma
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Strzyżowsko-dynowski WERNISAŻ
Dom Kultury ‚SOKÓŁ’’ w Strzyżowie
zorganizował wielką wystawę rzeźby i płaskorzeźby sakralnej DYNOWIANINA
BOGUSŁAWA KĘDZIERSKIEGO.

Ekspozycja dzieł Artysty-Rzeźbiarza z obszernego korytarza Domu Kultury uczyniła piękną galerię. Drewniane rzeźby wyeksponowane na białym i złotym tle wyglądały pięknie i odkrywczo.
Pani Dyrektor DK „Sokół” na piątkowy wernisaż zaprosiła wielu znakomitych gości, ale zasłużone honory odbierał
oczywiście Pan BOGUSŁAW. Uroczyste spotkanie widzów
z Twórcą rozpoczęło się muzycznie - taka miejscowa tradycja - a potem był już tylko‚ "poznawanie„ biografii i drogi
twórczej Rzeźbiarza z Dynowa. Bardzo ciepło i niezwykle
ciekawie Pani Dyrektor zaprezentowała Człowieka, którego
w Dynowie znają nawet dzieci, ale niewielu ze spotykających
Go codziennie wie, że Jego rzeźby
są w muzeach i prywatnych galeriach w Belgii, Holandii, Francji,
Watykanie i w całym kraju zdobią wiele świątyń. Najcenniejszym
dotąd wyróżnieniem przyznanym
Panu Bogusławowi była II nagroda za rzeźbę M. Kolbego na Ogólnopolskiej Wystawie w Zduńskiej
Woli i udział w prezentacji polskiej
sztuki w Goeteborgu.

Wystawa w Strzyżowie pokazuje cały cykl płaskorzeźb
Matki Bożej czczonej w różnych sanktuariach, Drogę Krzyżową i ogromny tryptyk tematycznie z nią związany.
Twórca poproszony o refleksje na temat pracy artystycznej wykazał się niezwykłą wprost skromnością, mówił oszczędnie - raczej o swoich mistrzach, rodzinie - najmniej o sobie samym. Na zakończenie swego wystąpienia
otrzymał kwiaty od organizatorów wystawy i władz Dynowa, bo w wernisażu wzięli udział: Burmistrz Z. Frańczak,
Przewodnicząca R.M. Ewa Hadam i delegacja T.G. ”SOKÓŁ’’, Dyr. MOK-Aneta Pepaś. Wojewódzki Dom Kultury
reprezentował P. Czesław Drąg, byli też koledzy Rzeźbiarza i bardzo liczni strzyżowianie - młodzież z nauczycielką
plastyki. Wszyscy gratulowali Rzeźbiarzowi, a także pomysłodawcom i organizatorom wystawy, która jest czynna już
od 27 lutego i będzie otwarta do zwiedzania i podziwiania
talentu Pana Bogusława do 6 kwietnia.
Strzyżów w tych dniach może być celem odwiedzin miłośników sztuki, a nie tylko zwolenników sportów wodnych.
Krystyna Dżuła
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Wernisaż w Bachórzu
Wernisaż malarski w szkole? Czemu nie. Wszak szkoła,
jako instytucja oświatowa, ma za zadanie nie tylko realizowanie zadań edukacyjnych, ale i wychowanie świadomego
odbiorcy dzieł kultury w różnych jej przejawach. Mając na
względzie tak pojętą edukację, 11.03.2015 r. o godz.17:00
w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu otwarto dwudniową wystawę prac malarskich pod hasłem: „Co mi w duszy gra”.
Swoje obrazy prezentowała na niej Pani Helena Maszczak - mieszkanka Przedmieścia Dubieckiego. Malarka od
lat uwiecznia w swych pracach piękno Ziemi Dubieckiej, prezentuje je na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wystawa składała się z ok. 100 prac, które stanowią
zaledwie część dorobku artystycznego malarki. Oprócz pejzaży, obejrzeć można było również piękne kompozycje kwiatowe w akwareli i oleju.
Helena Maszczak urodziła się w 1927 r. w Borysławiu.
Dzieciństwo naznaczone głodem, biedą, pożarami, hukiem
bomb wspomina ze łzami. Po II wojnie światowej przeniosła
się wraz z rodziną na Przedmieście Dubieckie, gdzie mieszka do dzisiaj. Wychowała czworo dzieci. Niektórzy członkowie jej rodziny poszli w malarskie ślady artystki. Od 1984 r.
Pani Helena jest aktywnym członkiem Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego działającego w Przemyślu. Została nagrodzona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
Wystawę w murach szkoły zaszczyciła swoją obecnością
rodzina malarki oraz licznie zgromadzeni goście: przedstawiciele władz gminy Dubiecko i Dynów, zaprzyjaźniona z bohaterką uroczystości grupa plastyków z Przemyśla, JM rek-

tor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie,
reprezentanci organizacji lokalnych, nauczyciele emeryci.
Kameralna uroczystość rozpoczęła się od koncertu kwartetu smyczkowego, działającego przy Szkole Muzycznej II
stopnia im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Piękna muzyka w wykonaniu młodych, utalentowanych ludzi wprowadziła zgromadzonych w nastrój sprzyjający kontemplacji
dzieł malarki.
Centralną częścią spotkania było wystąpienie Pani Heleny Maszczak, która przybliżyła zebranym historię swojego życia wpisanego w wojnę, opowiedziała o pracy twórczej
i życiu osobistym. Uczniowie Gimnazjum w Bachórzu podziękowali malarce za obecność w szkole wiązanką refleksyjnych piosenek i recytacją wierszy. Po części oficjalnej oddano głos zaproszonym gościom, oglądano obrazy, wymieniano
spostrzeżenia. Chętni wpisywali się do księgi pamiątkowej.
Kilkugodzinne spotkanie było wspaniałym przeżyciem estetycznym. Z pewnością na długo pozostanie ono w pamięci uczestników wernisażu.
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Następnego dnia, w godzinach porannych odbyło się
spotkanie malarki z uczniami szkoły. Uczestnicy mieli
okazję wysłuchać swoistej lekcji historii, malowanej słowami świadka wydarzeń wojennych, artystki, na której życiu wojna odcisnęła swoje piętno. Młodzież słuchała
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z niedowierzaniem i ogromnym zainteresowaniem opowieści Pani Heleny. Potem były autografy, pytania do autorki,
wspólne refleksje. Nietypowa lekcja historii i sztuki zrobiła na uczniach ogromne wrażenie.
Tekst i zdjęcia – Józef Stolarczyk

JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ OMIJAJĄ!!!
Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który porusza
po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących (poprzednie zapisy prawa o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie
na osoby poniżej 15 roku życia). Za brak elementu odblaskowego grozi mandat – od 20 do 500 zł.
Grozi… I co z tego? Pracuję w Rzeszowie, dojeżdżam do
pracy samochodem i prawie codziennie świtem i wieczorem
mijam bardzo wielu pieszych, często ubranych „na ciemno”,
maszerujących poboczem (to jeszcze pół biedy!) lub po prostu
jezdnią na przystanki autobusowe, do kościoła, do sklepu…
Policjanci zwracają uwagę, że pieszy, który porusza
się po ciemnej drodze bez
odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć
taką osobę dopiero z odległości ok. 30 metrów. Jeśli zaś pieszy ma elementy
odblaskowe, kierowca widzi
go już z ok. 150 m. Bardzo
często pieszym wydaje się,
że tak samo dobrze, jak oni
widzą światła nadjeżdżającego samochodu, tak samo
dobrze są widoczni dla kierowców. Tymczasem kierowca, który jedzie samochodem przy włączonych
światłach i jest oślepiany

światłami pojazdów jadących z przeciwka, widzi pieszego
idącego poboczem w ostatniej chwili. Często na jakikolwiek
manewr jest już zbyt późno…
Gdy w mediach zaczęły się pojawiać informacje o planowanych zmianach przepisów dotyczących noszenia „odblasków”, fora internetowe zalała fala komentarzy typu (cytuję): „…Kolejny przepis pozwalający wlepiać mandaty… Zamiast zająć się łapaniem bandytów, będą czepiać się normalnych ludzi... bo to prostsze i mniej niebezpieczne…” czy
też: „…Nakaz noszenia odblasków to możliwość zasilenia
budżetu mandatami. Państwo policyjne!...” lub wreszcie:
„…Oświadczam niniejszym, że mam przepis o odblaskach
gdzieś i będę go łamał przy każdej możliwej okazji…”. Cie-
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kawe, czy osoba pisząca takie bzdury zastanowiła się choć
przez chwilę nad sensem tego, co napisała…
Polska jest niestety „w ogonie” Europy, jeśli chodzi
o liczbę śmiertelnych wypadków na drogach. Bardzo wielu
zabitych to właśnie piesi…
Jeśli dla „niewidocznego” pieszego własne życie ma aż
tak małą wartość, to niech pomyśli choć przez chwilę o kierowcy, który – jadąc zgodnie z przepisami (bo nie chodzi tu
oczywiście o piratów drogowych, licytujących się między
sobą, kto szybciej pokona trasę Dynów-Rzeszów…) - zobaczy go w ostatniej chwili i nie zdąży zahamować… Czy ma
żyć dalej z wyrzutami sumienia, choć wina nie leżała po
jego stronie?

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu
drogowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych
są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie
licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania…

DROGI PIESZY!
BĄDŹ więc WIDOCZNY!
DAJ SZANSĘ KIEROWCY!

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński

w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
28 stycznia 2015 r. gościliśmy w naszej szkole niezwykłego
gościa. Był nim Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich - książę Jan Lubomirski- Lanckoroński wraz z Dyrektorem Generalnym i pracownikami Fundacji.
Szanowny Gość przyjechał do naszej szkoły z prezentem – nowoczesnym
sprzętem komputerowym. Spotkanie przebiegło w serdecznej i życzliwej atmosferze, ponieważ Pan Prezes potrafił nawiązać bardzo ciepły i szczery kontakt
z uczniami szkoły. Uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły wizyta tak niecodziennego gościa- księcia Jana Lubomirskiego – Lanckorońskiego na długo pozostanie w pamięci.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
mgr inż. Bogdan Sieńko
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Szkoła Podstawowa w Laskówce
Dzień Babci i Dziadka
Obchodzony 21 stycznia Dzień Babci i dzień później
Dzień Dziadka to symboliczne święto w kalendarzu. Tak
naprawdę to każdego dnia w roku, dziadkowie wspierają, myślą i troszczą się o swoje wnuki. Są bardzo potrzebni nie tylko dlatego, by zajmować się wnukami kiedy rodzi-

Laurka i życzenia dla Babci i Dziadzia

ce nie mają czasu, lecz to ogromne źródło i potężny zasób
informacji o otaczającym nas świecie. Dziadkowie są ostoją, na której można zawsze polegać. W dowód wdzięczności
za troskę i miłość wnuczęta – uczniowie Szkoły Podstawowej w Laskówce, pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali dla swoich dziadków prezenty i część artystyczną, zaś
rodzice pomogli przy organizowaniu strojów . Uroczystość

Wiersze i piosenki

Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnali
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odbyła się 22 stycznia 2015 roku,
na którą przybyli babcie i dziadkowie, a nawet jedna prababcia.
Po serdecznym przywitaniu gości, pani dyrektor M. Bury oddała głos uczniom. Na początek przedstawiono inscenizację
pt. „Królewna Śnieżka”. Potem
był pokaz mody, tańce, wiersze
i piosenki. Następnie wnuczęta
z laurkami w rękach podeszły do
swoich dziadków by złożyć im życzenia. Końcowym punktem uroczystości był poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców
ściśle współpracującą ze szkołą.

Pokaz mody

Zespół baletowy

Zabawa Karnawałowa
29 stycznia w szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci. Nasi
uczniowie zamienili się na kilka godzin w przeróżne postaci, a pomogli
im w tym rodzice. Wszyscy świetnie się bawili co w skrócie przedstawiają poniższe fotografie:

Ala
Natalka

Nasi najmłodsi tancerze

Alicja Banaś
fot. M. Ruchlewicz, A. Banaś
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Wspomnienia Świąt Wielkanocnych
Święta Wielkanocne zwane są też Wielkanocą, Niedzielą Wielkanocną, Zmartwychwstaniem
Pańskim, Paschą lub Wielka Niedzielą. Obchodzone są przez kościół od 325 r. Jest to najważniejsze święto dla chrześcijan.
Okres ten rozpoczyna się Niedzielą Palmową ,podczas której w kościołach święci się palmy na pamiątkę wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy. Wielki tydzień to okres poprzedzający
Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Wielki
Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne, milkną dzwony w kościołach, Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Pana
Jezusa. W Wielką Sobotę wierni odwiedzają grób pański,
święcą pokarmy, ogień i wodę, odnawiają chrzest. W Wielką Niedzielę odbywa się rezurekcja z procesją wokół kościoła - to Niedziela Zmartwychwstania. Przez kilkanaście wieków święta te obrosły bogatą tradycją i zwyczajami.
Zubożały szlachcic Seweryn Łusakowski, który dzieciństwo spędził u krewnych Krasickich w Dubiecku i u Pawlikowskich w Medyce tak opisuje te święta (z początku XIX
w.) w „Pamiętniku zubożałego szlachcica” obchodzone w Ziemi Przemyskiej:
„Kto tego chciał; czy matka czy ojciec, nie wiem. Wiem,
że kilka takich świąt jeszcze zapamiętałem. Bo Wielkanoc
i z ogromnymi babami, paskami, plackami, mazurkami – równie jak Wigilia były niezmiernie sute w jedzenie. Ojciec w te
dniu był zawsze niezmiernie poważny, ale w dobrym humorze, matka troskliwa niezmiernie – więc te święta były dla
nas rozkoszne. Później nigdy i nigdzie takich wystawnych na
jadło świat nie widziałem”, a dalej wspomina ” Tak dobiliśmy do Wielkiejnocy. Na Wielkanoc każden tyle miał czasu,
że poszedł do pałacu, co musiał każdy, po chleb pański, paskę i piróg – tak twardy, że ugryźć go nie można było… Tacy
to byli panowie galicyjscy, o których się niżej więcej dowiecie, a którzy u potomności chwałę i cześć zasłużyli za chleb,
którym dzielili ze szlachtą, która się krwią i życiem z nimi
dzieliła. Tak przeszła Wielkanoc”.
Z bliższego nam podwórka, z Dynowa gdzie opisano
miejsca i zwyczaje, które do chwili obecnej istnieją i są kultywowane. Opisy pochodzą z Pamiętnika Pani Kingi z Trzecieskich Moysowej i dotyczą okresu początki XX w. a to lat
1902 – 1907.Cytowane fragmenty pochodzą ze strony internetowej Pani Marii Baranieckiej – Witkowskiej /http:www.
marychna. witkowscy.net/. Oto fragmenty: „Wszystkie liturgiczne obrzędy Wielkiego Tygodnia celebrował zawsze ks. Proboszcz Gabyel Sałustowicz i bez niego trudno byłoby mi sobie
kościoła dynowskiego wyobrazić  w moim dzieciństwie. We
Wtorek Wielkiego Tygodnia zaczynało się pieczenie święconego… Najlepszym przysmakiem dynowskiego świeconego był
tzw. „Turecki placek” do którego szły ogromne ilości bakalii
i stąd jego nazwa. Robiono torty… nieodłączną częścią składową były rumiane wysokie baby, pachnące rumem. Wielki
Tydzień był wypełniony w kuchni staraniami o ciało, ale duszy też w dynowskim kościele nie zaniedbywano. Nabożeństwa rozpoczynała Ciemna Jutrznia w Wielką Środę…Wielki Czwartek. Rano suma, dzwony bijące na „Gloria”… Braliśmy zawsze udział we wszystkich nabożeństwach i liturgicznych ceremoniach Wielkiego Tygodnia… W Wielki Piątek cały nieomal ranek spędzaliśmy w kościele, a po południu
już biegaliśmy na „ własną rękę” do Bożego Grobu…W domu
panowała cisza, nikt nie śpiewał, nie wolno było, broń Boże,
dotknąć klawisza fortepianu od czwartku do Soboty, gdy
dzwony znowu zabrzmiały podczas Mszy św. Na „Gloria”…

Oto opis święcenia pokarmów w Wielką Sobotę  „Około drugiej po południu przyjeżdżał ksiądz proboszcz Sałustowicz.
Zbieraliśmy się wszyscy w salonie, ksiądz ubrany w najładniejszą komżę i stułę z białego atłasu haftowaną prawdziwymi perłami w winne grona, rozpoczynał ceremonię święcenia. Obok niego honorowa asysta, dwóch mieszczan dynowskich w narodowym stroju :czarna czamara przepasana barwionym pasem, podobnym do kontuszowego, wysoka czapka z siwego baranka ozdobiona  w tyle paroma kokardami
z białej wstążki i pałasz. Widzę dotąd piękną postać ks. Sałustowicza nad  pokrytym kwiatami stołem, czuję dotąd uroczysty nastrój tej jedynej  w roku chwili. Obok naszego stołu był drugi ze święconym dla służby i „dziadów”. Po święceniu należała do tradycji kawa z babą, którą w tym  celu rozpoczynano krajać. W Wielka Sobotę  po południ Mama z kucharzem i z nami rozdzielała święcone pomiędzy służbę. Dostawali dużą „Paschę”, czyli kołacz, pieróg z kapustą, kiełbasę, wędzonkę, ser i pisanki . Podobne święcone dostawało też
kilkunastu ubogich…Nazajutrz Wielka Niedziela. O czwartej rano budził nas huk  moździerza z ogrodu na „wikarówce”. Było to hasło do wstawania na Rezurekcję, która się rozpoczynała o 5 tej rano… Rezurekcja również odbywała się
podobnie jak obecnie. Ten sam pełen tryumfalnego brzmienia hymn „Gloria Tibi Trinitas”, te same tłumy wokół baldachimu i pełne radości pieśni. Przed baldachimem postępował szpaler tzw. „gwardii obywatelskiej” … a przed nimi
szpaler straży pożarnej w błyszczących hełmach. Pod baldachimem błyszczała monstrancja  niesione przez ks. Sałustowicza, którego pod rękę prowadził mój  Ojciec.. Cała nasza
rodzina postępowała tuż za baldachimem. Po rezurekcji pędziliśmy wprost do domu na pierwsze wielkanocne śniadanie. Byliśmy głodni po paru dniach ostrego postu, a szynka
zrobiona wprost świetnie  przez Wojciecha Kłysza, znikała
w ogromnych ilościach. Nazajutrz, w Poniedziałek Wielkanocny, „Smigus” był obchodzony w tym czasie z wielka pasją… Po powrocie z sumy rozpoczynała się tzw. ”lanie się”.
Na  Igiozie to nawet dziewczęta kąpano w stawie, o ile był
ciepły dzień. Gdy ktoś kiedyś będzie czytał te moje wspomnienia,  niech nie myśli, że ja tu coś przesadzam , a może wymyśliłam rozmaite obrazki i tego  ówczesnego życia. Niech sobie nie wyobraża stosunku służby do moich rodziców opartego jedynie na strachu przed „państwem”. U nas taka scena
jak oblanie służącej przez „Jaśnie pana” było całkiem możliwe i nie przesadzone. „Lanie się” przerywał zawsze przyjazd
księdza Sękowskiego z Bachórza, wielkiego przyjaciela moich Rodziców, który nas witał swym przemiłym uśmiechem
ze słowami: ”Chrystus Zmartwychwstał”.
Podsumowując można stwierdzić, że tak ważne dla chrześcijan święta jak Wielkanoc przez kilkanaście wieków ich istnienia kultywowane są z nieustannym szacunkiem do zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, posiadają bogate
zwyczaje i tradycje, które do chwili obecnej są kultywowane i utrzymywane.
Czytelnikom życzymy zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych oraz błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego.
mgr Karolina Rozmus
mgr inż. Edward Rozmus
1.
2.
3.

Literatura:
Seweryn Łusakowski;” Pamiętnik zdeklasowanego
szlachcica” PiW 1952 r,
Strona Internetowa www.marychna.witkowscy.net/index,
Wielka Encyklopedia Polski; Wydawnictwo Kluszczyński,
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NOWE ZADANIA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru

„Dynowinka” ukaże się przed samymi świętami, więc
„na czasie” wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego…

Jolka  
– PIŁKA RĘCZNA

Wielkanoc gastropaty    
Jajek nie można,
szynki nie można,
takoż nie można
szaszłyka z rożna.

Krzyżówka-szyfr
– JUSTYNA KOWALCZYK

Indyk - katafalk,
kura - agonia,
piwo - gaffa,
morderstwo - koniak.
Mięso cięlece
ani pół deka,
chrzanik - noc w męce,
chyba do lekarstw.

Ani fistaszków,
ani pistacji,
wszystko prowadzi
do prostracji.
Torciki - zgaga,
mazurki - zgaga,
mazurek szkodzi,
tort nie pomaga.
Pytam lekarza: - Co?
A na to lekarz: - Gdybyś był bladszy,
niech pan spokojnie w niebo popatrzy.

Sosy - satyra,
kabul - testament,
zupy - cholera,
zamęt i lament.
Kawa - dyspepsja,
wizje niedobre,
rum - epilepsja,
cygaro - obłęd.

Jolka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciągówka
– SNOWBOARD

Joleczka
– LUTY
Wirówka
– NIEBAWEM WIOSNA

Mam nadzieję, że w ferworze przedświątecznych porządków znajdą Państwo chwilę na krzyżówkowy relaks… Nasi współpracownicy przygotowali ciekawe (jak zwykle) zadania. Pan Bogdan Witek poleca w tym miesiącu Jolkę, Strzałki i Krzyżówkę od A do Ż, a pan Leszek Grzywacz – Jolkę ze schodkami oraz Krzyżówkę.
Zapraszam do rozwiązywania, życząc Państwu spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół…
Renata Jurasińska

Określenia zostały podane w kolejności alfabetycznej i należy samodzielnie ustalić miejsce wpisywania odgadniętych wyrazów. Dla ułatwienia ujawniono położenie wszystkich “polskich liter” występujących w diagramie. Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.

Blaise, słynny francuski matematyk i fizyk z XVII wieku.
bywa, że zalega z oddaniem pożyczonych pieniędzy.
cenny przedmiot oddany na przechowanie.
cesarz rzymski, którego upamiętnia słynna kolumna.
drobna niesprawność.
egzotyczne warzywo przypominające spłaszczoną dynię.
groźna choroba psów.
imię błogosławionego księdza Popiełuszki.
imię Lindgren, autorki książek dla dzieci.
imię przybrane przez Gustawa, w III części "Dziadów” A. Mickiewicza.
imię wielu królowych na europejskich tronach.
japońskie auto sportowe z gwiazdkami w logo.
klasa przygotowująca przedszkolaka do szkoły.
kraj afrykański z Kilimandżaro.
między niziną, a górami.
niejedna obserwowana przez chemików w laboratoriach.
opuszczenie samochodem stałego miejsca zamieszkania.
płyn wlewany do chłodnicy na okres zimowy.
poprawiają ostrość widzenia.
samochód osobowy, ciężarówka, ale nie rower czy hulajnoga.
waga towaru bez opakowania.
widowisko rodem z Dzikiego Zachodu.
wycofanie wojsk z pola bitwy.
zwierzęcy symbol powolności.
Bogdan Witek
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Krzyżówka od A do Ż
Każde słowo krzyżówki rozpoczyna się od innej litery
alfabetu, podanej przed jego określeniem.
W nawiasie ujawniono liczbę liter odgadywanego wyrazu. Miejsce wpisu do odgadnięcia. Litery z pól z kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
Ł)
M)
N)
O)
P)
R)
S)

opiekun muz greckich (6).
krótki życiorys w encyklopedii (7).
owoc z tropików (6).
ma go ptaszyna i czajniczek (7).
zakończenie powieści (6).
młode wodnego ssaka (6).
buty na wiosenną chlapę, kalosze (7)
Bohumil, popularny pisarz czeski, („Pociągi pod specjalnym nadzorem”) (6).
siostra Antygony (6)
droga między chodnikami (7).
prostokąt o wszystkich bokach równych (7).
domek na okres kanikuły (7)
kłamca (5)
„Państwa, …” zabawa w wymyślanie słów na podaną
literę (6).
produkują mocz (5).
osłona maszyny (7)
codzienna modlitwa chrześcijanina (7).
żyje z odsetek od złożonego kapitału (7).
chroni szyję przez zimnem (6).

T)
U)
W)
Z)
Ż)

kieruje przygotowaniem sportowca (6)
ręczne narzędzie do zagęszczania gruntu (6).
nie rzuca się przed nie pereł (7).
zawierany w punkcie Lotto (6)
stop żelaza z dużą zawartością węgla (6).
Bogdan Witek

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA

1

Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
Poziomo:  
1) mały zespół aktorski, teatrzyk. 6) „Nigdy nie będziesz
już sam” – śpiewająco obiecuje Beata Kozidrak 7) odgłos
kół pojazdu poruszającego się po bruku 10) miejsce podpisania układu o utworzeniu Unii Europejskiej
12) zamknięta grupa społeczna 15) gra w karty 17) Aleksander, prezydent Polski po Lechu Wałęsie. 18) uaktualnienie planów, zamierzeń.
Pionowo:
1) L4 …, brytyjskie 120 mm działo bezodrzutowe 2) elementarny składnik materii, fermion mający ładunek koloru 3) buty z Ursusa?
4) dawniej: upomnienie, przygana 5) produkt reakcji chemicznej, substrat 8) spostrzeżenie, obserwacja 9) pieniądze wydane na zakup np. mebli 11) złośliwy komentarz, przykra uwaga 12) nie chce
wyrosnąć na dłoni 13) w nim barman przygotowuje dobrego drinka 14) imię rzeźnika urodzonego w poniedziałek pod Elblągiem, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego 15)
zasoby, majątek 16) lokal z hazardem.
Leszek Grzywacz

2

4

5

•

•

6

7

3

•
8

9

•
•

10

11
12

13

14

17
•
18

15

16

•
•
•

Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.

Poziomo: 1) mały zespół aktorski, teatrzyk. 6) „Nigdy nie będziesz już sam” – śpiewająco obiecuje Be

JOLKA ZE SCHODKAMI
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Strzałki

B

B

1
1

2

Litery krzyżówki przeniesione poza diagram zgodnie ze
1
wskazywanym kierunkiem utworzą rozwiązanie końcowe.
1)
5)
6)
7)
10)
13)
14)
15)
1)
2)
3)
4)
8)
9)
11)
12)

2

H

1
Poziomo:
wijąca się roślina ozdobna.
konny żołnierz w dawnym wojsku polskim.
serce lub płuco.
mąż Penelopy w mitach greckich.
góry w środkowych Niemczech.
zespół dziewięciu muzyków.
blask bijący od pożaru.
łakomy, kawałeczek jedzenia.
Pionowo:
wybucha w łusce naboju.
3
zapał, werwa.
żona Jowisza.
czarny koń.
3
imię bajkowego rozrabiaki.
inna nazwa maślaka.
3
ozdobny układ otworów w materiale.
ostrzegawczy, drogowy.
3 Witek
Bogdan

2
2

H

B

4

B

JOLKA ZE SCHODKAMI
1

2

3

4

4

H

4
4

Objaśnienia podano w przypadkowej kolejności. W diagramie ujawniono wszystkie spółgłoski B i H. Litery z ponumerowanych schodków,
przeniesione zgodnie z numeracją do małego diagramu (wzdłuż zaznaczonych linii) i czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – tytuł piosenki
Hanki Ordonówny.

JOLKA ZE SCHODKAMI

Objaśnienia podano w przypadkowej kolejności. W diagramie ujawniono
wszystkie spółgłoski B i H. Litery z ponumerowanych schodków, przeniesione
zgodnie z numeracją do małego diagramu (wzdłuż zaznaczonych linii) i czytane
1
rzędami, utworzą rozwiązanie – tytuł piosenki Hanki Ordonówny.

B

B

1

2
1

2

◊ bywa od ucha do ucha ◊ małopolska wieś słynąca z kwiecistych malunków na chatach ◊ gatunek muzyczny
1
2
•wywodzący
bywa od ucha
małopolska
wieś
siędoz ucha
punk •rocka
(„The Police”)
◊ grupa szwajcarskich psów
pasterskich ◊ araukaria brazylijska
słynąca z kwiecistych malunków na chatach
◊ zgrabna mówka na urodzinowym przyjęciu ◊ zażyłość, bycie z kimś … ◊ amerykański pocisk kojarzący się z tarczą
• gatunek muzyczny wywodzący się z punk
2
rocka
(„The Police”)◊ •burda
grupana
szwajcarskich
antyrakietową
wielką skalę ◊ stłuczenie lustra to siedem lat niepowodzeń, spotkanie kominiarza
psów pasterskich ◊ araukaria brazylijska
przynosi szczęście ◊ część miasta Sulejówka ◊ cukier prosty będący składnikiem śluzów i gum roślinnych ◊ ryby
• zgrabna mówka na urodzinowym przyjęobojga
płci, dojrzałe
do rozrodu
◊ nieprzemakalne ubranie marynarskie ◊ superprzebój ◊ borowiackie miasto
ciu
• zażyłość,
bycie z kimś
… • amerykański
pocisk
kojarzący
się
z
tarczą
antyrakietową
w woj. kujawsko-pomorskim ◊ porcja dziczyzny do pieczenia ◊ ręczne narzędzie do spulchniania gleby w
• burda na wielką skalę • stłuczenie lustra to
międzyrzędziach
◊ słodkości
łasucha ◊ ostra, epidemiczna choroba zakaźna ◊ włoskie auto Formuły 1
siedem
lat niepowodzeń,
spotkaniedla
kominiarza
przynosi
szczęście •
część
miasta
Sulejówka
•
◊ w żeglarstwie:
stały
splot
dwóch
lin ◊ podkarpackie
miasto z Muzeum Lalek ◊ amerykańska gra sportowa
cukier prosty będący składnikiem śluzów i gum
3
4
podobna •doryby
palanta
roślinnych
obojga płci, dojrzałe do rozro-

H

H

B

du • nieprzemakalne ubranie marynarskie • superprzebój • borowiackie miasto w woj. kujawsko-pomorskim • porcja dziczyzny do pieczenia
• ręczne narzędzie do spulchniania gleby w międzyrzędziach • słodkości dla łasucha • ostra,
epidemiczna choroba zakaźna • włoskie auto
Formuły 1 • w żeglarstwie: stały splot dwóch
lin • podkarpackie miasto z Muzeum Lalek •
amerykańska gra sportowa podobna do palanta
Leszek Grzywacz

1

2

B

3

H

3
3

3

4

4
4

Leszek Grzywacz
4

Objaśnienia podano w przypadkowej kolejności. W diagramie uja
wszystkie spółgłoski B i H. Litery z ponumerowanych schodków, p
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niestroj.dietetyka@gmail.com

tel. 792 013 271

Dietetyk

Arkadiusz Niestrój

www.facebook.com/ArkadiuszNiestrojDietetyka

ul. Ks. Ożoga 32
36-065 Dynów

Rejestracja tel. 16 652 10 35

Godziny otwarcia: środa - czwartek 7:00 – 12:00

żywienie w cukrzycy

żywienie kobiet w ciąży

zdrowe odżywianie

dieta w sporcie

odchudzanie

Przychodnia Rejonowa w Dynowie

Gabinet dietetyczny
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Dynów, ul. Mickiewicza 41
tel. 16 65 22 211
Dubiecko, Nienadowa 502B
tel. 16 62 84 431

ODDZIAŁY

SZCZUCIN

BŁAŻOWA

JAROSŁAW
DUBIECKO

Twierdza 77 k/Frysztaka
tel. 17 27 60 123.
Klęczany 299A
tel. 17 74 55 164
Jarosław, ul. Zamkowa 3
tel. 16 62 10 052
Błażowa, ul. Armii Krajowej 22
tel. 17 22 93 500

www.szik.pl
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