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W dniu 30.05.2017 r. (wto-
rek) o godz. 18 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Dynowie od-
będzie się zwyczajne Walne Ze-
branie Stowarzyszenia Promo-
cji i Rozwoju Regionu Dynow-
skiego Towarzystwo Przyjaciół 
Dynowa. 

Na Zebraniu członkowie To-
warzystwa ocenią pracę organi-
zacyjną w 2016 r. oraz podej-
mą m.in. uchwały w przedmio-
cie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego i udzielenia ab-
solutorium członkom Zarządu. 
Jednocześnie przyjmą kierunki 
działania Towarzystwa na lata 
2017 – 2018.

Serdecznie zapraszam człon-
ków Zarządu do wzięcia udziału 
w Walnym Zebraniu.

 Na nadchodzący czas Wielkanocy, kiedy to w tajemnicy Triduum Paschal-
nego, Chrystus zwycięża śmierć, mrok i zło, pragnę przekazać czytelni-

kom najlepsze życzenia. 
 Niech wiara w moc Zmartwychwstania będzie siłą, 

która pomoże pokonywać wszelkie trudy i niesprawiedliwości 
jakie niesie ze sobą życie a radość Zmartwychwstania doda 
sił i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Znów w przebiśniegach Żurawiec
Lody przełamał San
W starym dynowskim kościele
Zmartwychwstanie znów Pan!
Miłość odniesie zwycięstwo
Już nie będziecie sami
Więc ze źródła nadziei
Zaczerpnijcie garściami!
Niechaj siły wystarczy
Kamień dźwignijcie zwątpienia
Niech się plany Wam ziszczą
I nowe się rodzą marzenia
I niech Was te Święta wprawią
W nastrój taki radosny
By optymizmu nie brakło
Aż do następnej wiosny!

                        MJ

Z najlepszymi życzeniami dla Czytelników –
Redaktorzy prowadzący – Renata i Maciej Jurasińscy
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Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 
i Redakcja „Dynowinki”

z żalem żegnają długoletniego 
Radnego Miasta Dynowa 

oraz zasłużonego animatora kultury 

Pana GRZEGORZA PAWŁOWSKIEGO

Wyrażając podziękowanie za pracę społeczną 
na rzecz naszej Małej Ojczyzny 

łączymy się w bólu z całą Rodziną.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Joanny Stankiewicz – Kiełbińskiej
 zmarłej w dniu 30.03.2017 r. w Gdyni.

Urodzona 5.09.1929 r. w Starogardzie Gdańskim, okres okupacji spędziła w Dynowie, gdzie naukę pobierała na 
tajnych kompletach, zdając egzaminy przed Państwową Komisją Weryfikacyjną ds. Tajnego Nauczania z Przeworska.

Świadectwo dojrzałości otrzymała w 1948 r., będąc uczniem Prywatnego Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszu-
lanek w Gdyni.

Studia wyższe w zakresie stomatologii ukończyła na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1952 r. Była człon-
kiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” ZOZ nr 1 w Gdyni. Uczestniczyła w strajku okupacyjnym służ-
by zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w listopadzie 1980 r..

Związana z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa, od wielu lat wielokrotnie udzielała finansowego wsparcia na 
odnowienie kapliczek przydrożnych i pomników na starym cmentarzu w Dynowie oraz wydawnictw Towarzystwa, 
w szczególności „Dynowinki”, której była wiernym czytelnikiem.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy żalu i współczucia.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 

Redakcja „Dynowinki”

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 
i Redakcja „Dynowinki”

łączą się w bólu z Panem Wojciechem Szarugą, jego Mamą
i całą Rodziną z powodu śmierci brata

RYSZARDA SZARUGI

Niech spoczywa w pokoju!

Dyrektor, 
Rada Pedagogiczna, 

pracownicy i uczniowie LO w Dynowie 

łączą się w bólu z panią Celiną Kowalską
i całą Rodziną z powodu śmierci ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

STANISŁAWA KOWALSKIEGO

Cześć Jego pamięci!
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Wspomnienia, wspomnienia ...

Święta Wielkanocne niosą z sobą radość duchowego od-
rodzenia, ale także radość świątecznych obrzędów. Może 
nie wszystkie gospodynie podzielają taki punkt widze-
nia, zwłaszcza po umyciu okien, zmianie pościeli i upiecze-
niu góry placków, lecz dzieciom z pewnością Wielkosobot-
nie święcenie pokarmów przyjemnie się kojarzy. Najpierw 
skrobanie pisanek, potem strojenie koszyka i wspólny wy-
marsz do kościoła pachnącego jajkami, wędzonką i słodko-
ściami. Miło patrzeć jak sacrum miesza się z profanum ku 
ogólnej uciesze. 

Kiedy ja byłam małą dziewczynką (to dopiero były pięk-
ne czasy!!!) święcenie pokarmów nie odbywało się w kościele 
lecz w wybranych domach, na każdej prawie ulicy. 

Uważałam za wielkie szczęście fakt, że właśnie w moim 
rodzinnym domu każdego roku odbywało się święcenie po-
karmów. Mama pucowała i tak już wypucowany dom na 
wysoki połysk, w największym pokoju szykowano ogromny 
stół z białym obrusem a na nim wszyscy sąsiedzi ustawia-
li swoje święconki. I nie były to małe koszyczki jakie teraz 
przynosimy do kościoła, ale całe półmiski z przysmakami, 
kosze jajek, wielkie baby drożdżowe i w ogóle istne cuda. 

Dzieci z całej ulicy ganiały podekscytowane wypatrywać 
księdza i obwieszczały jego nadejście wrzaskiem „Już idzie!”

Wielkanocna święconka
Zdarzyło się pewnego 

razu, że moja ciotka Krysty-
na przyniosła do święcenia 
tort na szklanej paterze. Usta-
wiono go z samego rana na 
środku stołu, gdzie przepięk-
nie się prezentował. Był obla-
ny czekoladą i udekorowany 
kawałkami pomarańczy. Od 
samego patrzenia błogo robiło 
się na duszy, ale to mi nie wy-
starczyło. Ponieważ pomarań-
czy na wierzchu było dużo po-
myślałam, że można by jedną 
skubnąć a i tak nikt nie zauważy. Skubnęłam, była pyszna, 
od spodu upaćkana czekoladą i słodziutka jak miód. Nieste-
ty na torcie został ślad przestępstwa. Wpadłam na pomysł, 
że w tej sytuacji muszę zjeść co drugą pomarańczę, żeby po 
równo było dziur i owoców. Wydawało mi się to rozsądne 
i miałam nadzieję, że jakimś wielkanocnym cudem nie ja 
za to oberwę. Cud wielkanocny w kwestii pomarańczowego 
tortu się nie wydarzył, lanie zebrałam, ale warto było zgrze-
szyć. Do dziś pamiętam smak tej delicji.

Ewa Czyżowska

Cieszyliśmy się bardzo pierwszymi podmuchami wio-
sny. Nadchodził Wielki Post, podczas którego poszczono od 
mięsa w Środy, Piątki i Soboty, co w tych czasach uważano 
za umartwienie (dziś nie jada się go tygodniami i przestano 
się nad tym zastanawiać). W kościele śpiewano w niedzielę 
tę samą Pasję, co i dziś. Chodziliśmy na nią, ale rzadko, bo 
trwała bardzo długo.

W ogrodzie sikorki świergotały, rzeczka pod ogrodem szu-
miała, a nasze dziecinne serca też się trzepotały z radości.

 W sobotę przed Palmową Niedziela przynosił grabarz 
Socha kilka dużych, ładnych palm, przetykanych „baziami”, 
czyli jak się dawniej mówiło „kotkami”. Nazajutrz szliśmy 
jak zwykle na sumę, aby być obecnym na ceremonii poświę-
cenia palm, procesji i otwierania zamkniętych podczas pro-
cesji drzwi kościelnych. Wszystkie liturgiczne obrzędy Wiel-
kiego Tygodnia celebrował zawsze ks. Proboszcz Gabryel Sa-
łustowicz i bez niego trudno byłoby mi sobie kościoła dynow-
skiego wyobrazić w moim dzieciństwie.

 We Wtorek Wielkiego Tygodnia rozpoczynało się pie-
czenie święconego. Nie była to zwykła kulinarna, gospodar-
ska czynność jaką jest dziś, ale coś jakby obrzęd absorbują-
cy wszystkich domowników.

Już z końcem Wielkiego Postu Mama wybierała się do 
Przemyśla po świąteczne sprawunki i przywoziła całymi ki-
logramami figi, daktyle, rodzynki, tzw. „cykatę” i „arancini” 
czyli smażoną skórkę pomarańczową. Chowała to wszystko 
do dużej szafy stojącej w „Kamiennej Sieni”. W kuchni roz-

Wielkanoc u Trzecieskich

poczynał się taki ruch, że cały ten budynek drżał i trzesz-
czał w posadach. Kucharz Wojciech Kłysz pędził do roboty 
dwóch kuchcików, Mama pozwalała nam, t.j. Józi i mnie przy-
chodzić do „pomocy”. Wielka to była frajda i jedyna sposob-
ność do obżerania się bakaliami, pomimo nieustannych na-
pomnień Mamy: ”Pamiętajcie, to jest Wielki Post i nie wol-
no cały dzień jeść, a w dodatku, jak sobie popsujecie żołąd-
ki, to dostaniecie besztanie i rycynus, zamiast święconego”. 
Niewiele te ostrzeżenia pomagały i pakowałyśmy w siebie co 
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się dało, choć ukradkiem. Józia poczuła się bardzo dotknię-
ta, gdy ofiarowała kucharzowi swą pomoc przy jakimś torcie, 
a on jej odpowiedział:” Gdy chcesz pomagać, to obieraj karto-
fle”. Nawiasem dodaję, że cała służba w tym okresie mówiła 
do nas „ty”, a nie „panienko” czy „paniczu”.

Najlepszym przysmakiem dynowskiego święconego był 
tzw. „Turecki placek”, do którego szły ogromne ilości baka-
lii i stąd jego nazwa. Był ogromny, płaski, a równie dobre-
go nigdy potem nie jadłam. Robiono torty: ”cygański”, „do-
bosz” i inne i olbrzymi przekładaniec, nazywany przez nas 
„głodny”, bo pochłaniał całe warstwy bakalii i konfitur. Nie-
odłączną części składową były rumiane, wysokie baby, pach-
nące rumem. Te się piekło dopiero w Wielki Piątek i leżały 
do Wielkiej Soboty na warstwie siana, aby się nie pogniotły.

Wielki Tydzień był wypełniony w kuchni staraniami 
o ciało, ale duszy też w dynowskim kościele nie zaniedbywano.

Nabożeństwa rozpoczynała Ciemna Jutrznia w Wielką 
Środę. W Dynowie istniał odwieczny lokalny zwyczaj, że pod-
czas tej Jutrzni chłopcy opatrzeni kołatkami szli gremialnie 
na dzwonnicę „spuszczać kota”. Zwyczaj ten polegał na tym, 
że jakiegoś kota umieszczano w glinianym, zwykle pęknię-
tym garnku, ( bo całego byłaby żadna baba na to nie dała) 
i zrzucano ten garnek z okiennej dzwonnicy na ziemię. Gar-
nek naturalnie tłukł się w kawałki, kot, któremu nigdy nic 
się nie stało, uciekał jak szalony, a zgraja chłopczysków, ko-
łatając kołatkami i wrzeszcząc jak stado djabłów, pędziła za 
nim. Zwykle z kościoła wychodził wtedy stary kościelny Mi-
chał Wolański i beształ chłopców, że przeszkadzają w Jutrz-
ni. Pamiętam, że moi bracia Antek i Kuba, też brali udział 
w tym „spuszczaniu kota” i to zawsze w towarzystwie Mar-
cina furmana, który niósł garnek. Dlaczego właśnie do tej 
funkcji przeznaczano, tego się już nie dowiem. Zwyczaj ten 
od czasu pierwszej wojny światowej został zarzucony a miał 
podobno symbolizować samobójczą śmierć Judasza.

Wielki Czwartek. Rano suma, dzwony bijące na „Glo-
ria”, nasze przepiękne dzwony dynowskie sprzed pierwszej 
wojny. Zdaje mi się do dziś, ze nigdzie tak ślicznego dźwięku 
dzwonów nie słyszałam. Braliśmy zawsze udział we wszyst-
kich nabożeństwach i liturgicznych ceremoniach Wielkiego 
Tygodnia. Nasza ławka „ kolatorska” o pulpicie nakrytym 
czerwonym suknem była tak nami wypełniona, że Tata ka-
zał zrobić drugą, mniejszą koło balasków i zawsze przez całe 
dalsze życie i do ostatnich lat życia w niej siadał. Znając do-
skonale łacinę, odpowiadał księdzu razem z organistą. Iry-
tował się, gdy wadliwie, lub niedbale ktoś po łacinie coś po-
wiedział czy zaśpiewał; kochał ten język i znał znacznie le-
piej niż niejeden ksiądz.

W Wielki Piątek cały nieomal ranek spędzaliśmy w ko-
ściele, a po południu już biegaliśmy na „własna rękę” do Bo-
żego Grobu, gdzie nasza dziecinną wyobraźnię bardzo zajmo-
wała bijąca, z beczki umieszczonej za oknem, fontanna i ka-
narki w klatkach ćwierkające w kaplicy św. Antoniego, gdzie 
zawsze umieszczano „Boży Grób”. W domu nadal robota i ruch 
z wykańczaniem „święconego”. Ubierało się torty, lukrowało 
baby, szynki gotowały się w dużych kotłach i sprawiały swo-
im zapachem nieznośna pokutę wyposzczonym żołądkom.

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”.

Wielkosobotni ranek znowu wypełniony nabożeństwem 
o wielkanocnym, już radosnym tonie. W powietrzu unosiły 
się dźwięki kołatek. Często, o ile była pogoda, ptaszki w ogro-
dzie po wiosennemu świergotały, z Kościoła dochodził dźwięk 
wielkopostnych pieśni. Cudowna, przepojona wiarą, wiosna, 
radością i starą tradycją, atmosfera.

W naszym domu, na ogół, kuchnia była skromna, a tryb 
życia raczej surowy, spartański, ale na Wielkanoc trzymano 
się danych zwyczajów i „Święcone” było sute i ładne.

W salonie stał duży stół nakryty pięknym obrusem na 
„24 osoby”, po rogach wysokie baby, na środku, na honoro-
wym miejscu „pakowaniec”, „turek”, „dziady” - placki mazur-
ki, a na brzegach stały półmiski dymiących i lśniących wędlin.

Tekluńcia przynosiła pisanki pisane woskiem i szpil-
ką przy małej kuchence w garderobie. Na środku stał bara-
nek z masła, „arcydzieło” rzeźbiarskie kucharza Wojciecha, 
z oczami z pieprzu i czerwoną chorągiewką.

Wielką ozdobą święconego były kwiaty. Ogrodnik Guber-
nat przynosił kilkadziesiąt wazoników rozkwitłych hiacyn-
tów, cynerarii, laków pachnących i aksamitnych. Każde wol-
ne miejsce było nimi zajęte. Zapach ich mieszał się z charak-
terystycznym zapachem ciast i wędlin, a torty i lukrowane 
obsypane kolorowym maczkiem baby, mieniły się rozmaity-
mi barwami. Ładne było to nasze dynowskie święcone, pełne 
uroku rzeczy dawnych, tradycji i swoistej atmosfery.

Około drugiej po południu przyjeżdżał ksiądz proboszcz 
Sałustowicz. Zbieraliśmy się wszyscy w salonie, ksiądz ubra-
ny w najładniejszą komżę i stułę z białego atłasu haftowaną 
prawdziwymi perłami w winne grona, rozpoczynał ceremo-
nię święcenia. Obok niego honorowa asysta, dwóch miesz-
czan dynowskich w narodowym stroju: czarna czamara prze-
pasana barwnym pasem, podobnym do kontuszowego, wy-
soka czapka z siwego baranka ozdobiona w tyle paroma ko-
kardkami z białej wstążki i pałasz.

Widzę dotąd piękną postać ks. Sałustowicza nad pokry-
tym kwiatami stołem, czuję dotąd uroczysty nastrój tej je-
dynej 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 południu Mama z kucharzem 
i z nami rozdzielała święcone pomiędzy służbę. Dostawali 
dużą „paschę”, czyli kołacz, pieróg z kapustą, kiełbasę, wę-
dzonkę, ser i pisanki. Podobne święcone dostawało też kil-
kunastu ubogich, których Mama zawsze lubiła i nigdy żaden 
bez hojnego datku od nas nie odszedł. Mama w ogóle była 
bardzo wrażliwa na ludzka biedę, do najnędzniejszych żebra-
ków (a było ich wtedy kilku w okolicy) mówiła serdecznie. 
Ukochanym Świętym Mamy był św. Franciszek, „ Biedaczy-
na” z Asyżu i miała do niego wielkie nabożeństwo. Należała 
do Trzeciego zakonu św. Franciszka, czyli tzw. „Tercjarzy”.

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. Szło się do kościoła często przy rannej zorzy. W koście-
le całą noc ludzie śpiewali pieśni przy Bożym Grobie, podob-
nie zresztą jak i dziś. Rezurekcja również odbywała się po-
dobnie jak obecnie. Ten sam pełen tryumfalnego brzmienia 
hymn: „Gloria Tibi Trinitas”, te same tłumy wokół baldachi-
mu i pełna radości pieśń: „Wesoły nam dziś dzień nastał”. 
Istniały jednak dziś już nie znane zwyczaje. Przed baldachi-
mem postępował szpaler tzw. „ gwardii obywatelskiej” złożo-
nej z mieszczan dynowskich w stroju, który tu powyżej opisa-
łam i z wyciągniętymi pałaszami. Postępowali ci „Obywatele 
Miasta Dynowa” w swoich wysokich barankowych czapkach 
z kokardkami, pełni powagi i godności, a przed nimi szpaler 
straży pożarnej, czyli z austriacka zwanych „fajermanami”, 
w błyszczących hełmach.

Pod baldachimem błyszczała monstrancja niesiona przez 
ks. Sałustowicza, którego prowadził pod rękę mój Ojciec. Był 
to przywilej tzw. ”kolatora” kościoła, którym był każdy wła-
ściciel majątku ziemskiego w danej parafii, o ile był katoli-
kiem. Cała nasza rodzina postępowała tuż za baldachimem.

Ogromnie lubiłam te procesje rezurekcyjna, tylko ba-
łam się strzałów z moździerzy, które grzmiały na „wikarów-
ce”, ilekroć baldachim mijał główne wejście do kościoła; pro-
cesja obchodziła trzy razy kościół. 
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Po rezurekcji pędziliśmy wprost do domu na pierwsze 
wielkanocne śniadanie. Jedyny to raz w roku, w Wielką 
Niedzielę do rannej kawy podanej na najładniejszej porcela-
nie, podawał lokaj szynkę i inne wędliny, baby, przekłada-
niec. Byliśmy głodni po paru dniach ostrego postu, a szyn-
ka zrobiona wprost świetnie przez Wojciecha Kłysza, znika-
ła w ogromnych ilościach.

Nazajutrz, w Poniedziałek Wielkanocny, „Śmigus” był 
obchodzony w tym czasie wręcz z pasją. Przechodzi ludzkie 
pojęcie co się w tym dniu u nas działo. Mój Ojciec, człowiek 
w tych czasach jeszcze młody, pełen życia i humoru, przepa-
dał za „Śmigusem”. Dosyć powiedzieć, że jeszcze w Wielką 
Sobotę fornale beczkami wozili wodę do dużych kadzi koło 
domu i rezerwuaru betonowego w stajni.

Po powrocie z sumy rozpoczynało się tzw. „lanie się”. Mój 
Ojciec biegał jak młody chłopak z konewkami wody, oblewał 
strumieniami dziewczęta z garderoby, pomagali mu w tym 
wszyscy młodzi mężczyźni z folwarku: oblewali dziewczęta 
wiadrami wody, dziewczęta im oddawały tym samym. Całe 
obejście było zlane woda, a czasem to i w domu stały kału-
że. Ile było przy tym śmiechu, żartów, ile szczerej wesołości! 
Pamiętam nasza długoletnią nianię, Wikcię Frukanówną, 
która raz założyła się z moim Ojcem, że się nie da oblać w

"Poniedziałek Oblewany”. Poprosiła na ten dzień Tekluń-
cię o urlop i poszła na cały dzień na wieś do domu. Wróciła 
o 10 tej wieczór i musiała wejść do ”garderoby” przez duża 
sień w starym lamusie. Były tam schody na strych, na szczy-
cie których czatował na nią mój Ojciec i chlusnął na nią cała 
konewką wody, wołając: „Widzisz, że cię oblałem”.

Na Igiozie to nawet dziewczęta kąpano w stawie, o ile 
był ciepły dzień. Gdy ktoś kiedyś będzie czytał te moje wspo-
mnienia, niech nie myśli, że ja tu coś przesadzam, a może 
wymyślam rozmaite obrazki z tego ówczesnego życia. Niech 

sobie nie wyobraża stosunku służby do moich rodziców opar-
tego jedynie na strachu przed „państwem”. U nas taka scena 
jak oblanie służącej przez „jaśnie pana” było całkiem możli-
we i nie przesadzone.

„Lanie się” przerywał zawsze przyjazd księdza Sękow-
skiego z Bachórza, wielkiego przyjaciela moich Rodziców, któ-
ry nas witał swym przemiłym uśmiechem ze słowami: „Chry-
stus Zmartwychwstał”

Po Wielkiej Nocy rozpoczynała się już zwykle wiosna, 
często zmienna i kapryśna, czasem ciepła tak, że już pod ko-
niec Kwietnia wypędzano bydło pierwszy raz na pastwisko. 
Był to osobliwy i miły dzień. Wspomniałam już, że hodowa-
no u nas około 80 sztuk bydła, z którego dużo było swoje-
go chowu i znało zwyczaje. W dzień przeznaczony na to, po 
obiedzie szliśmy wszyscy do stajni krowiej. Na czele mój Oj-
ciec z palmą poświęconą w Palmową Niedzielę i talerzem ze 
święconą woda. Za nim Mama i my dzieci, panna Ernesty-
na, a w stajni asystowała cała służba stajenna. Pamiętam 
doskonale jak bydło na widok palmy, która mój Ojciec kro-
pił je wodą świecona, podnosiło taki ryk, że stajnia się trzę-
sła. Może się to też komuś wydać mało prawdopodobne, ale 
doprawdy, że ta radość krów, które z roku na rok pamiętały 
ten zwyczaj, była nieomal wzruszającą.

Ojciec z Benedykiem przechodzili całą stajnie kropiąc 
krowy, potem dziewczęta odwiązywały je z łańcuchów i wte-
dy dopiero rozpoczynało się istne widowisko. Krowy - szcze-
gólnie młode - wybiegały ze stajni jak szalone z podniesio-
nymi ogonami i zaczynały na dworze podskakiwać, bóść się 
ze sobą dla „zabawy”, a my dzieci braliśmy całym sercem 
udział w tej krowiej radości, w której czuło się radość przy-
rody z powrotu wiosny.

Kinga z Trzecieskich Moysowa
Materiały ze strony: https://marychna.witkowscy.net

 

We wspomnieniach z dzieciństwa, oprócz Bożego Narodzenia, kró-
lują Święta Wielkanocne. Moje dziecięce Wielkanoce, jak dla większo-
ści, oznaczały – począwszy od Wielkiej Soboty – stuprocentową frekwen-
cję wszystkich domowników! Wcześniej Babcia Anka dbała o to, abyśmy 
z siostrą Martą uczestniczyli w Triduum.

Nigdy później nie pachniało tak, jak wtedy: wiosną i oczekiwaniem. 
W Wielką Sobotę Mama z Babcią i Ninką przygotowywały koszyczek, 
z którym moja siostra szła na święcenie do zielonego domku. Potem za-
czynało się strzelanie z tzw. korkowca albo z puszki z karbidem. Oczy-
wiście nasze niemrawe strzały nie umywały się do tych rezurekcyjnych, 
„rozrywających” Dynów na połowę! Działo się tak nie dzięki petardom 
kupionym w sklepie, ale materiałom przemycanym przez dynowskich po-
borowych z PRL-owskiego wojska. 

Śniadanie wielkanocne - to oczywiście łamanie się jajkiem, które 
trwało dość długo, bo Babcia – seniorka rodu – sprawiała, że liczna ro-
dzina Ojca stawiała się zawsze u nas w komplecie. Do dziś słyszę wujka 
Władka grzmiącego w progu: „Chrystus zmartwychwstał!” ”Prawdziwie 
zmartwychwstał” – odpowiadaliśmy wszyscy.

Podczas śniadania przebojem był chrzan, zrobiony – jak co roku – 
przez Ojca, a przyrządzany zawsze w tym samym niebieskim garnku 
(garnek „żyje” i ma się nawet nieźle, teraz na nad nim płaczę, ale chrzan 
już nie ten sam…).

Niedziela był niezwykle „ciepła” i przede wszystkim w obecności za-
gonionych na co dzień Rodziców.

A w Lany Poniedziałek oblewaliśmy się nawzajem i radości nie było 
końca… No i się wzruszyłem...

Maciej Jurasiński

Niebieski garnek



Nr  4/262DYNOWINKA8

Moje dzieciństwo obejmuje czas II wojny światowej 
i okres powojenny. Okres Wielkiego Postu i Świąt Wielka-
nocnych przeżywaliśmy w niepewności i niepokoju. A jak? 
Opowiem krótko. 

Tato pracował. Mama opiekowała się czwórką dzieci 
w wieku od 10 do 2 lat. W czas Wielkiego Postu śpiewała 
(bardzo ładnie) pieśni wielkopostne i opowiadała o męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Słuchaliśmy 
z wielką uwagą. Dziecięce serca wzruszały się. 

Niedziela Palmowa była radośniejsza. Starsze rodzeń-
stwo zbierało wcześniej strzępiaste gałązki traw z pobliskich 
łąk i srebrzyste, delikatne bazie wierzbowe, z których robi-
liśmy palmę ozdobioną zielonymi gałązkami i bibułkowymi 
kwiatami. To na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozo-
limy szliśmy z tą palmą na Mszę Św.

W następnym tygodniu Mamusia robiła piękne koloro-
we pisanki pisane woskiem. Kolejne dni tzn. czwartek, pią-
tek i sobota były znowu pełne treści tajemnic paschalnych. 
Nabożeństwa wieczorne tych dni pamiętam do dziś. Kościół 
zapełniony szczelnie ludźmi, bo jeszcze mieszkańcy Bart-
kówki korzystali z naszej świątyni. „Chwała na wysokości 
Panu” – rozdzwoniły się wszystkie dzwony i dzwonki z całą 
mocą, a potem cisza Wielkiego Piątku – dnia śmierci Jezu-
sa. Nawet w domu wszyscy byli wyciszeni. Dzieci to rozu-
miały – czas żałoby. Idziemy całą rodziną odwiedzić ukrzy-
żowanego Pana. Na kolanach idziemy całować krzyż. Sły-
chać tylko szept modlitwy. A wieczorem liturgia inna niż 
zwykle, adoracja krzyża i odprowadzenie do grobu zmar-
łego Jezusa. I nowy dzień – Wielka Sobota. Dzieci trochę 
ucieszone, bo czekają na księdza, który objeżdża okoliczne 
domy, będzie święcił pokarmy. Jedzie konnym wozem w to-

Wielkanoc oczyma dziecka

warzystwie ministrantów. Dzieci ciekawe, trochę nieśmiałe 
idą do domu, w którym odbędzie się święcenie. Jeszcze jest 
post, więc nie można jeść wędliny ani łakoci.

Wreszcie Wielkanocny poranek. Tato ze starszym ro-
dzeństwem idą na uroczystą Rezurekcję. Mamusia z ma-
łym synkiem zostaje w domu. Przygotuje śniadanie i póź-
niej pójdzie na Mszę Św. My idziemy żwawo, bo zwykle 
jest jeszcze bardzo chłodno, a nawet mroźnie. Słychać ra-
dosny głos dzwonu zwiastujący Zmartwychwstanie Jezusa 
Pana. Uroczyste i zarazem radosne Alleluja, grzmią orga-
ny a ludzkie serca i usta wyśpiewują „Rzućcie troski żału-
jący – mamy Zmartwychwstałego!”. Wracamy, a w sercach 
dziwny spokój i radość, jak w tej pieśni: „Radość w sercu 
moim bije, radość w sercu gra, Chrystus – mój Zbawiciel 
żyje, będę żyć i ja!”. Pozdrawiamy mijających nas ludzi ra-
dosną nowiną – „Chrystus zmartwychwstał”, odpowiadają: 
„Zmartwychwstał prawdziwie!”…

ZOFIA WELC

Pegazik DYNOWSki
Wszystkie występy zachwyciły!
23 marca 2017 r. w gościnnej auli LO odbył 

się kolejny koncert Szkoły Muzycznej w Dynowie. 
Sprawcą tej niezwykłej uczty duchowej nieocenio-
ny Dyrektor Jerzy Kołodziej. Monika Wilec i Ad-
rian Ślączka w wytworny sposób zapowiadali ko-

lejne „dania muzyczne”, a o poczęstunek dla ciał zadbała Rada Rodziców 
pod egidą pani Małgorzaty Kaczorowskiej. Wszystkie występy zachwyci-
ły: i chór i zespoły taneczne, prezentacje grupowe i indywidualne, a także 
popisy muzyczne nauczycieli. PEGAZIK promuje natomiast jeszcze bardzo 
młodych, a już świetnie zapowiadających się akordeonistów pracujących 
pod kierownictwem Kamila Łukaszewicza: Martynę Stankiewicz i Marci-
na Kilona, których zdjęcia znajdą Państwo na okładce.

Pagazikowe ad vocem
Szanowny Panie Prezesie! W pełni doceniam Pana dba-

łość o prawdę historyczną dotyczącą kultury muzycznej na-
szego regionu. Wyjaśniam, że z rozmysłem użyłem określe-
nia „orkiestra Tadeuszów”, chcąc podkreślić wyjątkowe za-
sługi obu panów: Tadeusza Dymczaka i i Tadeusza Podulki 
dla rozwoju dynowskiej orkiestry. 

Pewna oryginalność tytułów w prowadzonej przeze mnie 
pod wielu lat (z przerwami) rubryce jest zamierzona, gdyż 

w ten sposób staram się przykuć uwagę Czytelnika! Pana list 
jest najlepszym dowodem, że zamysł jest słuszny! Jednocze-
śnie zapewniam, że także doceniam zasługi obu wymienio-
nych przez Pana kapelmistrzów. O dokonaniach obu panów 
informowaliśmy w „Dynowince”, a później z żalem żegnali-
śmy ich na naszych łamach. Zamieszczamy jednak Pana list 
traktując go jako troskę o pamięć o mieszkańcach zasłużo-
nych dla naszej małej ojczyzny, której zarówno Pan, jak i ja, 
społecznie służymy!
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Zabawa była naprawdę przednia!
11 marca 2017 r. zaproszone przez panią Anetę Pe-

paś-Skowron animatorki kultury obejrzały program z oka-
zji Dnia Kobiet „Rajska konsumpcja i jej skutki” w wyko-
naniu Kabaretu NASZ w składzie: Maria Chudzikiewicz, 
Emil Dańczak, Maciej Jurasiński oraz dynowskich młodych 
artystów: Samueli Łach, Alicji Frańczak, Natalii Twardy, 
Jakuba Trybalskiego i Roberta Dudy. Program się podobał 
i zabawa była naprawdę przednia!

A jednak nie sami Tadeusze
Nie wiem co miał na myśli autor „ PEGAZIKa Dynow-

skiego” w artykule pt. „Orkiestra Tadeuszów znów zachwy-
ca” ,który ukazał się w marcowym artykule „Dynowin-
ki.” Nie chcę tu umniejszać zasług ani krytykować wkładu 
w prowadzeniu orkiestry dętej, jednak uważam że stwier-
dzenie „Orkiestra Tadeuszów” jest pomniejszeniem zasług 
jakie wnieśli inni Dynowscy dyrygenci orkiestry strażac-
kiej. W związku z tym w oparciu o zapisy z kroniki OSP 
w Dynowie Przedmieściu chciałbym pokrótce przedsta-
wić historię orkiestry. Pierwszymi założycielami orkie-
stry na Przedmieściu byli bracia Tadeusza Dymczaka – Jan 
i Tomasz. Pod koniec roku 1921 skład orkiestry rozsypał 
się całkowicie, ponieważ prowadzący ją Jan i Tomasz wy-
jechali do pracy w Straży Granicznej. W 1922 roku zespół 
orkiestralny zorganizował pan Tadeusz Dymczak. Zespół 
ten „ przystępuje do współpracy z Ochotnicza Strażą Po-
żarną zobowiązując się pracować jako zespół OSP dla pod-
niesienia życia kulturalno-oświatowego na terenie Przed-
mieścia Dynowskieg.”(cytat z Kroniki) Próby orkiestry 
oraz zespołu teatralnego odbywały się w budynku Kance-
larii Gminnej na Przedmieściu (obecnie ul. Sikorskiego na-
przeciw budynku nr 85)gdzie w 1923roku wspólnie wy-
stawiono sztukę pt.” Królowa Przedmieścia”. W roku 1938 
po zawarciu związku małżeńskiego i zamieszkaniu w Dy-
nowie przez pana Tadeusza Dymczaka, orkiestra przenio-
sła swoja siedzibę do miasta. Przez cały okres do początku 
lat 70tych był dyrygentem tejże orkiestry. W okresie po-
nad dwudziestoletnim orkiestrę prowadził pan Stanisław 
Kostur uczeń Szkoły Muzycznej we Lwowie oraz długolet-
ni członek orkiestry. Przez następne 10 lat dyrygentem był 
pan Józef Jamróz. Kolejne 3 lata tj. do 2007roku dyrygentem 
był pan Eugeniusz Toczek. W tym okresie Strażacka Orkie-
stra Dęta nie tylko uczestniczyła w uroczystościach miej-
scowych ,ale również występowała w różnych regionach 
Polski, grała podczas wizyt Ojca Św. Jana Pawła II, od któ-
rego otrzymała List Gratulacyjny oraz brała udział w Prze-
glądach Orkiestr Strażackich. Do roku 2012 Strażacka Or-
kiestra Dęta była przy OSP w Dynowie. Od 2013r. Orkie-
stra Strażacka przekształciła się w Orkiestrę Miejską i zre-
zygnowała ze współpracy z OSP a tym samym straciła sta-
tus Orkiestry Strażackiej. Przestała uczestniczyć w przeglą-
dach orkiestr organizowanych przez Zarząd Związku OSP.

 Piszę o tym bo uważam że nie można przekreślić ani 
wymazać poprzednich lat ofiarnej i bezinteresownej pra-
cy działaczy społecznych, którzy promowali dynowszczy-
znę . Nie przypominam sobie by w ostatnim czasie jako 
Dynowska Orkiestra Miejska brała udział w jakiś przeglą-
dach. Nie chodzi tu o krytykę lecz o fakty.

 Z inicjatywy członków orkiestry w porozumieniu 
z Dynowską OSP podjęte zostały działania do zarejestro-
wania Orkiestry Dętej przy OSP w Dynowie w liczbie 27 
członków. W dniu 13 marca 2017roku orkiestra dęta zo-
stała zarejestrowana w Zarządzie Związku Ochotnicznych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej jako Orkiestra 
Strażacka OSP Dynów.

Mam nadzieję, że w bieżącym roku i w latach następ-
nych weźmie ona udział w Przeglądzie Strażackich Orkiestr 
Dętych a jej członkowie godnie będą reprezentować mun-
dur strażacki . Życzę powodzenia !!!
  Leonard Prokop

Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dynowie

Pani Aneta znowu trafiła w dziesiątkę! 
Tym razem celnym strzałem okazał się świąteczny kier-

masz, który odbył się 2 kwietnia 2017 r. na dynowskim ryn-
ku. Można było podziwiać do woli, ale także zakupić, prze-
piękne „różności wiosenno-świąteczne”. Czego tam nie było! 
Przecudne jajka wielkanocne, różnobarwne palmy, świątecz-
ne obrusy, serwety, baranki, króliczki i wiele innych atry-
butów. Spowodowały one, że przez moment rynek dynowski 
wyglądał jak jedna wielka, kolorowa pisanka! Całości do-
pełniły kapele” Dynowianie i Tońko, które jak zwykle gra-
ły pięknie. Brawo organizatorzy!



Nr  4/262DYNOWINKA10

Jaka to melodia? 
Tym razem dynowska…
Z pewnością wielu Czytelników „Dynowinki” 

zna i lubi program „Jaka to melodia?”. 4 kwietnia 
mieli oni niewątpliwą przyjemność oglądać w finale 
dynowianina pana Roberta Tarnawskiego. PEGA-
ZIK – tak jak oni – trzymał kciuki, tym bardziej, że 
kiedyś – jeszcze jako dziecko – pan Robert zamiesz-
czał na naszych łamach swoje wiersze. Wygrać się 
nie udało, choć zwycięstwo było o włos, przygoda 
niewątpliwie jednak fajna, a przy okazji reklama 
naszego miasteczka! W imieniu jego mieszkańców 
PEGAZIK pozwala sobie złożyć gratulacje!

Udana wiosna dla Shadow!
Zespół Shadow, kilkakrotnie goszczący już na ła-

mach „Dynowinki” , pracujący już od roku pod kierun-
kiem pani Anny Cichockiej, zanotował wiosną dwa zna-
czące sukcesy. Najpierw w marcu, na IX Podkarpac-
kim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespo-
łów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy zajął III miej-
sce, a w kwietniu na IV Ogólnopolskim Festiwalu Tań-
ca „Taneczne inspiracje” w Biłgoraju stanął na II stop-
niu podium. PEGAZIK gratuluje tancerkom i tancerzom 
oraz ich opiekunce!

WIELKI SUKCES DYNOWSKIEGO LICEUM
10 kwietnia 2017 r. grupa teatralna „Magia” z LO 

w Dynowie zdobyła I miejsce na prestiżowym Festiwa-
lu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych zorganizowanym 
już po raz 18 przez I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. 
Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Zespół przygo-
towany przez panią Ewę Hadam i pana Marka Pysia 
wystawił sztukę „Totenfeier” w języku niemieckim. 

Interpretować dobrze tekst, to sztuka, ale robić to 
jeszcze w obcym języku – to już sztuka nie lada! Suk-
ces jest tym większy, że dynowskie liceum zostawiło 
w tyle znane rzeszowskie licea! 

Brawo! Brawo! Brawo!

Kiermasz świąteczny

MJ
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Witam Państwa po raz kolejny w rubryce „Z kart historii”, po raz kolejny też zaprosiłem do współpracy pana 
Pawła Glugla. Pan Paweł mieszka na stałe w Tarnowie, jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, dokto-
rantem historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prezesem Stowarzyszenia Pomocy Nieuleczalnie Chorym i Kale-
kim im. Jana Pawła II. Mimo poważnej choroby z wytrwałością i zaangażowaniem realizuje swoją pasję historycz-
ną. Dzięki temu możemy zamieszczać w „Dynowince” unikalne materiały, którymi część z Państwa na pewno się 
zainteresuje. Dziękuję Autorowi za nawiązanie z nami współpracy i zapraszam do lektury!

dr Andrzej Stankiewicz

19.04.1887 r. — na podstawie Rozporządzenia c.k. Mini-
sterstwa sprawiedliwości rozpoczął dzia-
łalność Sąd powiatowy w Dynowie w Ga-
licyi (pisownia oryginalna wg Dzienni-
ka Ustaw i rozporządzeń krajowych Kró-
lestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z  Wiel-
kiem Księstwem Krakowskiem nr 40 z dnia 
15.07.1887 r.) 

3.04.1993 r.  — Burmistrzem Miasta Dynowa został An-
toni Balawejder

25.04.1944 r.  — rozbicie posterunku policji ukraińskiej 
w Jaworniku Ruskim. W akcji kierowanej 
przez por. „Sępa” z Podobwodu AK Rze-

szów – Południe, wzięło udział ponad 30 
członków AK z placówek Dynów i Błażowa

27/28.04.1944 r.  — plutony z placówki Armii Krajowej Dy-
nów uczestniczą w osłonie zrzutów lotni-
czych między Ulanicą a Hartą na tzw. Pa-
proci

15.04.1955 r.  — zmarł Adolf Chudzikiewicz, długoletni kie-
rownik szkoły w Bartkówce (kierownikiem 
3-klasowej szkoły powszechnej w Bartków-
ce został mianowany dekretem Kurato-
rium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z dnia 
31.08.1928 r.)

Andrzej Stankiewicz

KALENDARIUM Dynowskie

Interesujące „newsy” o Dynowie i okolicy ukazywały się 
w prasie. Szczególny walor mają te, które były publikowane 
w czasopismach na kresach, np. we Lwowie. Oto w dzienni-
ku „Kurjer Lwowski” korespondenci nieregularnie przesyła-
li do redakcji ciekawe informacje, zdarzenia, opisy i relacje 
z różnych dziedzin życia. Były wśród nich sensacje, polity-
ka, a także kultura. W Dynowie zdarzały się afery, z udzia-
łem burmistrza, działali lichwiarze, a także agitatorzy po-
lityczni. Poniżej prezentowany maleńki wycinek składa się 
na większą całość bogatych i interesujących dziejów Dyno-
wa i okręgu dynowskiego końca XIX wieku.

Burmistrz Dynowa ukarany
Stanowiska samorządowe, rządowe zawsze stanowiły sil-

ną pokusę. Tam gdzie mowa o władzy, pieniądzach, tam i po-
jawiały się nierzadko nieuczciwości. Również w XIX wiecz-
nym Dynowie. Osoba wybrana przez obywateli została obda-
rzona kredytem zaufania, a następnie zawiodła. W związku 
z tym prawu musiało stać się zadość. A sprawę nagłośniono 
również w prasie.

„Rozprawa karna przeciw byłemu burmistrzowi miastecz-
ka Dynowa Mendlowi Landau o lichwę odbyła się zeszłego ty-
godnia w Sanoku. Po przesłuchaniu czterdziestu kilku świad-
ków, wśród których byli i tacy, co płacili oskarżonemu po 25 
proc. został Landau zasądzony na trzymiesięczne więzienie 
i 100 gld. grzywny, żona zaś jego na trzy tygodnie aresztu”1.

Lichwiarz w Dynowie
Kolejną plagą minionych wieków byli lichwiarze. Czy 

i nie dzisiejszego XXI wieku ? 

Z XIX WIECZNEGO DYNOWA
„Lichwiarz Samuel Grünes z Dynowa, trudniący się „in-

teresami” lasowymi i handlem zboża, mąki, żelaza i wszel-
kich innych produktów, operował bezkarnie przez szereg lat 
w całej okolicy, w kilku sąsiednich powiatach. Licytacja żad-
na bez niego się nie odbyła. Robił szczególnie dobre interesa 
na banku włościańskim. Miewał dziennie i po 30 terminów 
sądowych, oczywiście zawsze w roli pozywającego występu-
jąc. Szczególnie dobrze mu się działo w dynowskim sądzie za 
naczelnictwa radcy Męcińskiego i adjunkta Bernackiego. Gdy 
sąd w Birczy za naczelnictwa obecnego radcy Majera, bar-
dzo dzielnego sędziego i nieubłanego wroga lichwiarzy oka-
zał się odpornym na zapędy Grünesa, skarżył tenże swe ofia-
ry przed sądem dynowskim, a ten nie uznawał się niekom-
petentnym i wyrokował po myśli Grünesa. Czasy się zmie-
niły i w sądzie dynowskim, przyszli inni sędziowie. Lichwa 
Grünesa wyszła na jaw, w kwietniu br. przymknięto ptasz-
ka. Śledztwo bardzo energicznie rozpoczęte wykazało wręcz 
potworne sprawki lichwiarza. Jaki będzie rezultat, nie wia-
domo. Ludność nękana i usidlana przez Grünesa obawia się, 
czy tenże wypuszczony obecnie na wolną stopę, nie zdoła za-
trzeć wielu śladów swych zbrodni”2.

Utrapienia podatkowe
W dzisiejszych czasach byłoby nie do pomyślenia, aby 

urząd podatkowy niedokładnie, a nawet niewłaściwie nali-
czał swoje należności, a nadto nie przyjmował gotówki. Tego 
właśnie doświadczali podatnicy w dynowskiem. Jak to mówi 
porzekadło – najpewniejsze w życiu są podatki. I nikt obywa-
tela tak dokładnie nie golił i goli, jak urząd podatkowy, czyli 
skarbowy. Wszak urzędnicy od praczasów mieli i mają „rację”.
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„Z Nozdrzca pow. Brzozów żalą się włościanie, że muszą 
po kilka razy chodzić do urzędu podatkowego w Dynowie, o 4 
km odległego, zanim się doproszą odebrania od nich należyto-
ści podatkowej. Mimo to płacić muszą należytości egzekucyjne 
z powodu niedokładnego zestawienia podatku, przez pominię-
cie niektórych parcel, na osobnym arkuszyku zamieszczonych.

Z Lubna, również w okręgu dynowskim donoszą: Konstan-
ty Kociołek, gospodarz tutejszy, kupił starą chałupę z parcelą 
gruntową. Ponieważ w chałupie tej, mając inny dom miesz-
kalny, ani chwili nie mieszkał, przeto prosił o odpisanie po-
datku numerowego. Minęły trzy lata, a podatku nie odpisa-
no i egzekwują Kociołka za nienależący się podatek. Przecież 
łatwiej inspektorowi podatkowemu dziesięć słów napisać, niż 
biednemu włościaninowi płacić podatek niesłusznie przypisa-
ny i znosić egzekucje.

Trzeci fakt: Michał Buba posiada w Posadzie sanockiej 
mały domek, który od listopada 1897 r. sam zamieszkuje. 
Tylko w r. 1896 był dom wynajęty i podlegał podatkowi do-
mowo-czynszowemu. Pomimo to starostwo sanockie przypi-
sało p. Bubie podatek domowo-czynszowy za lata 1897, 1898 
i 1899 i egzekwuje go bez żadnego poprzedniego zawiadomie-
nia i mimo, że p. Buba jeszcze w r. 1897 wniósł prośbę o od-
pisanie tego podatku. Nie mogąc się doczekać zarządzenia 
starostwa, wniósł p. Buba dwukrotnie prośbę do kraj. dy-
rekcji skarbu we Lwowie o polecenie odpisania podatku i za-
niechania egzekucji. Zyskał tyle, że mu znocjowano stemple, 
a podatek został. Wobec takiego postępowania odniósł się p. 
Buba 27. maja br. pisemnie, a 16 czerwca b.r. telegraficznie 
do ministerstwa skarbu. I to nie pomogło: starostwo, rozpo-
rządzeniem z 1. bm. 1. 16804 zarządziło sprzedaż zajętych 
ruchomości. Tak postępuje władza z obywatelami płacącymi 
podatki. Cóż na to p. Korytowski?”3

Kurs mleczarski w Bachórzu
 Czy hoduje się w Polsce jeszcze krowy ? Na Podkarpaciu 

i owszem. O tym, że tereny dynowskie były ważnym ośrodkiem 
produkcji mleka świadczy kurs mleczarski, który przeprowa-
dzono w Bachórzu w 1895 r. Trwał on pół lipca. Oprócz wy-
kładów teoretycznych, kursanci brali aktywny udział w zaję-
ciach praktycznych. Słuchaczy było łącznie 12, w tym 9 zwy-
czajnych i 3 nadzwyczajnych. W ostatnim dniu odbył się eg-
zamin i rozdanie świadectw. Popularność wśród słuchaczy 
miał wykładowca Biedroń. Na jego zajęcia przybywali dodat-
kowo wolni słuchacze z okolicznych dworów. W połowie kur-
su zrobił dodatkowe zajęcia dla gospodyń wiejskich. Po kur-
sie zaczęto tworzyć lokalne spółki mleczarskie.

„Pierwotnie na folwarku Harta zapowiedziany kurs mle-
czarski odbył się w dniach od 1. do 15. lipca br. przy oborze 
Zdzisława Skrzyńskiego w Bachórzu, podług programu przed-
łożonego komitetowi Towarzystwa i gospodarskiego przez p. 
Jana Biedronia, kierownika kursu.

Słuchaczów było dziewięciu zwyczajnych a trzech nad-
zwyczajnych, mianowicie: 

1. Młotek Marjan, kierownik szkoły w Porsznie pod Nawar-
ją (starostwo Lwów). 

2. Orłowski Józef, nauczyciel szkoły etatowej w Bachorcu 
(starostwo Przemyśl). 

3. Kawałek Maciej, gospodarz z Niewistki (starostwo Brzo-
zów). 

4. Skulisz Benedykt, polny z Dynowa (starostwo Brzozów). 
5. Dańko Ignacy, gospodarz z Wesoły (starostwo Brzozów).
6. Frotek Andrzej, syn gospodarza z Wesoły. 
7. Kruczkówna Julia z Błażowy (starostwo Rzeszów). 
8. Kwasiżur Maryanna z Bachórza. 
9. Cylupa Michał z Bachórza. 
10. Nadzwyczajni słuchacze byli: 
11. Krasicki Ksawery z Bachórca. 
12. Osłowski Antoni, uczeń II, roku seminarjum nauczyciel-

skiego. 
13. Wodyński Stanisław ze zarządu dóbr Błażowa.

Kurs obejmował programem wykłady teoretyczne o mle-
ku i jego własnościach, badanie zawartości tłuszczu, o sposo-
bach obchodzenia się z mlekiem od doju aż do zapakowania 
świeżo wyrobionego masła do przesyłki i ekspedycji pocztą. 

Ćwiczenia praktyczne przy separatorze Lavala Alpha, 
maselnicy Victoria i przy ugniataczu masła, zajmowały cały 
czas słuchaczów pod kierunkiem p. Biedronia, który, by ani 
jednej chwili nie tracić, zawsze nader treściwie, zrozumiale 
a przy tem specjalnie fachowo udzielał słuchaczom tak inte-
ligentniejszym, jak i mniej wykształconym właściwych obja-
śnień i nader cennych wskazówek w przystępny dla każde-
go sposób. Dosyć nadmienić, że w ciągu tych czternastu dni 
przerobiono na separatorze 4190 litrów mleka i wyrobiono 
160,40 kg masła, aby pojąć, że słuchacze mogli sobie prakty-
kę dostatecznie przyswoić.

Ostatniego dnia kursu odbył się w obecności prezesa 
i członków rady oddziału dynowskiego egzamin i rozdanie 
świadectw. Przy tym egzaminie mogli obecni sprawdzić, że 
wszyscy słuchacze z kursu skorzystali i nabyli potrzebnych 
wiadomości, by w zakresie mleczarstwa nabiałowego skutecz-
nie pracować. Dodać tu jeszcze wypada, że w ciągu kursu za-
interesowanie się sąsiednich dworów było znaczne i nieraz 
koło słuchaczy p. Biedronia powiększało się gośćmi z okolicy.

W niedzielę 7. lipca miał p. Biedroń popularny wykład dla 
gospodyń wiejskich, których pomimo ulewnego deszczu spora 
liczba się zebrała. Sposób odseparowania śmietanki od mle-
ka przez centryfugę tak dalece trafił do przekonania zebra-
nym gospodyniom wiejskim, że już powzięło zamiar zbywa-
jące im mleko posyłać do centryfugi p. Skrzyńskiego, a wieś 
Wesoła, która dwóch słuchaczów przysłała, nosi się z myślą 
założenia u siebie spółki mleczarskiej.

Tak więc wynik kursu mleczarskiego w Bachórzu nazwać 
można zadowalniającym, a zainteresowanie się naszych zie-
mian sprawą gospodarstwa nabiałowego będzie miało wiel-
kie znaczenie nie tylko dla ich własnych gospodarstw ale i dla 
kraju, gdzie dotychczas źle wyzyskiwana część dochodu z na-
biału przejdzie na racjonalne i większy dochód przynoszące 
tory. Że kurs tak pomyślnym skutkiem uwieńczony, zawdzię-
czamy usilnym staraniom hr. Ignacego Krasickiego, prezesa 
oddziału dynowskiego i delegata komitetu, który trafnie oce-
niając ważność takich praktycznych pouczeń, zajął się jego 
urządzeniem i przeprowadzeniem”4.

Wybory
Oto wybory w 1899 r. i wyborcy, którzy na ogół byli za-

interesowani ludowcami. W dużym artykule o wyborach na 
Podkarpaciu pojawiła się krótka, aczkolwiek treściwa rela-
cja z „zabiegów” i kombinacji przedwyborczych, gdzie jedne-
go hrabiego zastępowano innym, a wyborcy w okręgu dynow-
skim wiedzieli swoje.

„ (…). Kandydat hr. Potocki objeżdżał przez dwa dni 
dynowski okręg. Dnia 27. czerwca była w Dynowie wysta-
wa bydła. Przybyli na nią wszyscy obszarnicy z okolicy Dy-
nowa, więc poseł Skrzyński z Bachorza, Trzecieski z Dyno-
wa, hr. Krasicki z Bachorca i inni. Był i praktykant koncep-
towy namiestnictwa, dr Trembałowicz, ze starostwa brzo-
zowskiego. Z wystawy bydła zrobiono zgromadzenie przed-
wyborcze. Debatowano i nad tem, aby w ostatniej chwili za-
mienić kandydaturę hr. Potockiego na hr. Krasickiego z Ba-
chórca. Do pomocy w trudnej chwili wezwano telegraficznie 
ks. Sałastowicza [popr. Sałustowicza], proboszcza dynow-
skiego, który wyjechał był do kąpiel. Wezwaniu temu uczy-
nił ks. agitator zadość.

Mimo wszelkich zabiegów przeciwników, prawybory 
w Dynowskiem wypadły pomyślnie dla Ludowców”5.

Kasa zaliczkowa utrapieniem 
Nie należały do rzadkości wadliwości intabulacyjne zwią-

zane z rzekomymi kredytami i egzekwowanymi opłatami. 
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płańskiego, czem wywołuje publiczne zgorszenie. Jeden z ko-
legów tego duszpasterza na odnośną uwagę odpowiedział: „to 
już za dużo, to niegodnie”. Inny duszpasterz, ks. Bendaszew-
ski, proboszcz z Harty, udzielający od lat porady lekarskiej 
i środków z podręcznej apteczki, zapowiedział, że tym gmi-
nom, z których wyborcy nie będą głosować za Skrzyńskim, 
odmówi pomocy. Zaiste, pogróżka godna kapłana, który ma 
świecić przykładem miłości chrześcijańskiej. Sam kandydat 
Zdzisław Skrzyński zapowiedział i czynnie to wykonuje, że 
zarobnikom z Laskówki odmawia w swoich dobrach przyję-
cia do robót polnych, ponieważ wyborcy tej gminy w r. 1893 
przy uzupełniających wyborach nie oddali mu głosów. Za-
powiada, że i innym gminom, to uczyni, jeżeli w tym roku 
głosować będą przeciw niemu. Wyborcy śmieją się z tych po-
gróżek, wiedząc, że bardziej on ich potrzebuje, niż oni jego. 
Prócz tego srogi po inne lata dla sąsiadów i zajmujący by-
dło z pastwisk za lada głupstwo, w tym roku p. Skrzyński 
postępuje bardzo łagodnie, a nawet na własnem pastwisku 
paść przyległym gminom pozwala. Od kilku tygodni kandy-
dat osobiście objeżdża gminy i za sobą agituje znanymi spo-
sobami. Wobec tak zaciekłej agitacji komitet okręgowy stron-
nictwa ludowego osobnym okólnikiem polecił wyborcom, aby 
datki przyjmowali i aż do ostatniej chwili potakowali natręt-
nemu kandydatowi, a dopiero w sali wyborczej aby zrobili co 
należy, oddając głosy na kandydata ludowego”7.

Posumowanie
Czytając powyższe XIX wieczne dynowskie „newsy” moż-

na skonstatować, że historia kołem się toczy. I dzisiaj nie 
brak nieuczciwych, co wcale nie oznacza, że wszyscy wszę-
dzie są źli, oszukują, czy kradną. Ale i obecnie istnieje za-
kamuflowana lichwa, oferowana jest obywatelom „przedwy-
borcza kiełbasa”, a i kursy są organizowane z różnych dzie-
dzin życia. Tyle, że nie rzadko z funduszy unijnych. Nie ma 
już XIX wiecznego Dynowa, dla potomnych pozostały wspo-
mnienia i prasowe relacje oraz rewelacje.

Paweł Glugla

1. „Kurier Lwowski”, R. 6:1888, nr 295, s. 4.
2. Kronika, „Kurier Lwowski”, R. 17:1899, nr 137, s. 3.
3. Utrapienia podatkowe, „Kurier Lwowski”, R. 17:1899, 

nr 232, s. 3.
4. Gospodarstwo, przemysł i handel, „Kurier Lwowski”,  

R. 13:1895, nr 224, s. 6.
5. Akcja przedwyborcza w Sanockiem, „Kurier Lwowski”, 

R. 17:1899, nr 183, s. 1.
6. Kronika, „Kurier Lwowski”, R. 15:1897, nr 256, s. 4.
7. Wybory do Sejmu, „Kurier Lwowski”, R. 13:1895, nr 

253, s. 1.

Odrębnym zagadnieniem były „niezdrowe kredyty”. Sąd dy-
nowski miał co rusz procesy w sprawach sanockiej kasy po-
życzkowej. Wnioskowano o zaradzenie temu podczas walne-
go zgromadzenia członków owej kasy.

„Kasa zaliczkowa w Sanoku stała się wielkiem utrapie-
niem dla swoich klientów w ten sposób, że pozwalając na 
długoletnie zaległości rat zapadłych najczęściej dopiero wte-
dy egzekwuje dłużnika, gdy tenże już cały majątek stracił. 
Oczywiście kasa znajduje pokrycie swoich należytości na ma-
jątkach ręczycieli; ale że takie postępowanie nie odpowiada 
pojęciu o „zdrowym kredycie”, to pewna. Co więcej, z okręgu 
sądu dynowskiego dochodzą nas zażalenia na błędne inta-
bulacje wierzytelności tej kasy na realnościach gospodarzy, 
którzy z tą kasą żadnych stosunków nie mieli.

Oczywiście rzecz jest do sprostowania, ale ile to kosztów 
i trudów ponieść musi włościanin, zanim się obronić potra-
fi. Procesy z kasą zaliczkową sanocką stanowią nadmier-
nie wielki poczet tak w sądzie dynowskim, jak i w Brzozo-
wie. Możeby walne zgromadzenie członków kasy zechciało 
temu zaradzić”6.

Lokalna polityka
Wielka i mała lokalna polityka. Nierzadko obywatele byli 

traktowani jako materiał wyborczy. A gdy byli nieposłuszni 
(czytaj: mieli własne, zdrowe, wyrobione zdanie) uciekano się 
nawet do argumentów siłowych. Nadto kto chciał pracować, 
był swoiście przymuszany do głosowania na swojego chle-
bodawcę, który kandydował na polityka, czy samorządow-
ca. Łatwo można było stracić pracę, o którą nie było łatwo.

„Dynów 10. września [1895 r.]
Widocznie Skrzyńscy cieszą się wielką życzliwością czyn-

ników politycznych. Jak w Gorlickiem hr. Adama Skrzyń-
skiego forsują per fas et nefas, tak u nas w Brzozowskiem 
w ten sam sposób popierają Zdzisława Skrzyńskiego, krew-
niaka hr. Kazimierza Badeniego, tłumiąc wszelkimi sposo-
bami przeciwników narzuconego kandydata.

We Wzdowie, zgromadzenie wyborców okręgu sądowe-
go brzozowskiego rozpędzono 28. sierpnia a 9. bm. ekonsy-
gnowana żandarmerja z polecenia starosty hr. Augusta Dzie-
duszyckiego sławnego z afery braci swej żony, Ostaszewski-
mi, rozpędziła wyborców zebranych na zgromadzenie przed-
wyborcze w Dynowie. Rozpędzający nie troszczyli się nawet 
o podanie powodów tego urzędowania. Zgromadzeni odnie-
śli się z zażaleniem telegraficznie do prezydenta ministrów 
Kielmansegga.

Nadmienić wypada przy tej sposobności, że dynowski 
proboszcz ks. Sałustowicz, kolega kandydata od zielonego 
stolika, bez wypoczynku, z narażeniem zdrowia agituje na 
rzecz Skrzyńskiego w sposób ubliżający godności stanu ka-

III Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 
Województwa Podkarpackiego

W dniu 15 maja 2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim przy ul. Pigonia (budynek A0) odbędzie się 

III Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. 

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa jest jednym z organizatorów Kongresu. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Kongresie 
wszystkie Stowarzyszenia działające na terenie województwa.

Zgłoszenia do udziału w Kongresie należy dokonać w terminie do dnia 15.04.2017 r.
Wszelkie informacje o Kongresie można uzyskać pod nr tel. 782-682-544.
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31 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie ro-
zegrane zostały gminne eliminacje XL Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom”. 

Do rywalizacji przystąpili przedstawiciele 3 grup: szko-
ły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. W imieniu 
organizatorów eliminacji - Zarządu Miejskiego Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz Liceum Ogólnokształcącego im . Komisji Edukacji 

Eliminacje gminne OTWP 
„Młodzież zapobiega pożaroM”

Po oddanej w 2014 roku pełnowymiarowej hali sporto-
wej i w 2015 nowoczesnej multimedialnej bibliotece przy-
szedł czas na sfinalizowanie kolejnej inicjatywy. W kwiet-
niu nastąpi uroczyste otwarcie pneumatycznej strzelni-
cy sportowej. Powstała ona z inicjatywy dyrektora szkoły, 
którego pomysł został poparty i sfinansowany z środków 
Starostwa Powiatu Rzeszowskiego. Bardzo duże wsparcie 
tej inicjatywy ze strony Starosty Józefa Jodłowskiego, Wi-
cestarosty Marka Sitarza oraz Naczelnika Wydziału Spo-
łeczno-Oświatowego Adama Kozaka umożliwiło powstanie 
ośmiostanowiskowej nowoczesnej automatycznej strzelni-
cy sportowej. Strzelnica będzie służyła młodzieży szkolnej, 
a w szczególności uczniom nowo tworzonej klasy o profilu 
wojskowo-sportowym.

Kolejny nowy obieKt w liceuM 
ogólnoKształcącyM w dynowie

Narodowej w Dynowie - uczestników eliminacji i ich opieku-
nów powitali: Leonard Prokop, Ryszard Sieńko ,Artur Szczu-
tek oraz Kazimierz Żak. Przewodniczący jury-Artur Szczu-
tek przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju: Leonard Prokop-sekretarz, Ryszard 
Sieńko –członek, Ewa Hadam- członek .Krótkie przypomnie-
nie zasad regulaminowych poprzedziło rozdanie testów eli-
minacyjnych. Po części pisemnej komisja przeprowadziła do-
grywkę, gdyż kilku reprezentantów w kategorii gimnazjów 
oraz szkoły podstawowej zdobyło identyczną liczbę punktów. 

Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się 
zdobywcy I miejsc: 
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Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie 
byli organizatorami konkursu plastycznego „Jan 
Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzie-
ci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskie-
go pod honorowym patronatem Dziekana Dekanatu 
Dynowskiego Ks. Prałata dr Stanisława Janusza. 

Natomiast patronat medialny sprawowało Radio 
FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej. 
W dniu 01 marca 2017 r. w auli Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu. Został on przeprowadzony w trzech grupach 
wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawo-
wej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, 
grupa III – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

uroczyste podsuMowanie KonKursu plastycznego
„jan paweł ii i Kard. stefan wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

 dla szkół dekanatu dynowskiego w zespole szkół zawodowych
 im. Kard. stefana wyszyńskiego w dynowie

W konkursie wzięło udział 147 osób z 14 szkół Dekanatu Dy-
nowskiego. 

Galę konkursową rozpoczął szkolny zespół muzyczny utwo-
rem „Tylko mnie poprowadź”. Natomiast uroczystego otwar-
cia konkursu dokonała Dyrektor szkoły Halina Cygan, która 
powitała zaproszonych gości: ks. Prałata dr Stanisława Janu-
sza - Dziekana Dekanatu Dynowskiego, Panią Iwonę Zawadz-
ką z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pana 
Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie, ks. Roberta Rybę z Radia 
Fara, Panią Małgorzatę Kaczorowską z Nadleśnictwa Dynów. 

Jury konkursowe w składzie: ks. Marek Wojnarowski – dy-
rektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, Pani Iwona 
Zawadzka z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, 
w poszczególnych kategoriach konkursowych wyłoniła zwycięzców. 

Liceum Gmina Wiejska: Izabela Szczepan - Liceum Ogól-
nokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Liceum Gmina Miejska: Patryk Pantoł - Liceum Ogólno-
kształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Gimnazjum Gmina Wiejska: Maciej Majewski - ZS Łubno
Gimnazjum Gmina Miejska: Anna Marszałek - ZS Dynów
Szkoła Podstawowa Gmina Wiejska: Michał Twarduś - ZS 

Harta 
II miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zaję-

li: Karol Wandas - LO Dynów, Sabina Mnich - LO Dynów, 
Hubert Wrotniak - Pawłokoma, Izabela Wrotniak - Paw-
łokoma, Jakub Hyjek - ZS Dynów 

Na miejscach III uplasowali się: Magdalena Gładysz- 

LO Dynów, Dominika Nowak- LO Dynów, Kacper 
Nowak-Pawłokoma, Klaudia Gładysz - ZS Harta, 
Filip Malinowski - ZS Dynów .

Zwycięzcy, a także zdobywcy miejsc drugich i trze-
cich otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundowane zo-
stały przez Wójta Gminy Dynów- Krystynę Sówkę, Bur-
mistrza Miasta Dynowa - Zygmunta Frańczaka, Zarząd 
Miejski Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie, Ochot-
niczą Straż Pożarną Dynów Przedmieście.

Dziękujemy wszystkim rywalizującym w turnieju, 
sponsorom oraz organizatorom. Uczestnikom etapu po-
wiatowego życzymy sukcesów!

 Ewa Hadam
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Szkoły podstawowe, klasy I -III
I miejsce - Dawid Wyskiel - Szkoła Podstawowa nr 2 

w Harcie, II miejsce - Joanna Szczepan - Szkoła Podsta-
wowa w Ulanicy, III miejsce - Kamila Łach – Szkoła Pod-
stawowa w Zespole Szkół nr 4 w Pawłokomie. Wyróżnie-
nia: Emilia Szul - Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Klaudia 
Trzyna - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie, 
Natalia Gierula - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 3 
w Łubnie, Szymon Bielec - Szkoła Podstawowa w Ulanicy. 

Szkoły podstawowe, klasy IV - VI
I miejsce - Patrycja Gierlach – Szkoła Podstawowa 

w Zespole Szkół w Dynowie, II miejsce - Maksymilian Kra-
wiec – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 2 w Harcie, 
III miejsce - Magdalena Łazor - Szkoła Podstawowa w Ze-
spole Szkół nr 3 w Łubnie. Wyróżnienia: Oliwia Borsuk 
i Natalia Zańko - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeń-
skiej, Milena Tarnawska – Szkoła Podstawowa w Zespo-
le Szkół w Nozdrzcu, Karolina Misiewicz - Szkoła Podsta-
wowa w Siedliskach. 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Jakub Miśniakiewicz - Zespół Szkół w Dy-

nowie i Sabina Głowacz - Zespół Szkół Zawodowych w Dyno-
wie, II miejsce - Paulina Bielec i  Izabela Niemiec - Zespół 
Szkół w Dynowie, III miejsce - Agnieszka Kłosowska - Li-
ceum Ogólnokształcące w Dynowie i Monika Pyrcz - Zespół 

Szkół w Dynowie. Wyróżnienia: Aleksandra Siry – Zespół 
Szkół w Dynowie, Patrycja Klimczyk, Bartosz Kopac-
ki, Grzegorz Pinkowicz, Kewin Szybiak – Zespół Szkół 
Zawodowych w Dynowie, Wiktoria Wolska – Zespół Szkół 
nr 3 w Łubnie, Izabela Toczek – Gimnazjum w Hłudnie. 

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a tak-
że pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, podziękowania. 
W gali konkursowej uczestniczył także ks. Robert Ryba 
z Radia FARA, który przeprowadził wywiady z uczestnika-
mi i organizatorami konkursu. W trakcie gali konkursowej 
zostały zaprezentowane także dwie prezentacje multimedial-
ne. Końcowa część konkursu to podziękowania za jego orga-
nizację, a przekazali je organizatorom: ks. Prałat dr Stani-
sław Janusz - Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Józef 
Jodłowski - Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wi-
cestarosta Rzeszowski, Pan Stanisław Tymowicz – Pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Podsumo-
wując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo ser-
decznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz po-
gratulowała laureatom i opiekunom. Galę konkursową za-
kończył szkolny zespół muzyczny utworem św. Jana Pawła 
II „Barka”, w śpiew którego włączyli się wszyscy uczestni-
cy spotkania. 

Ks. Paweł Bar - Katecheta 
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

 Pod takim hasłem, 23 marca 2017r. w Zespole Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
odbyła VII edycja Szkolnego Konkursu Motoryzacyjnego, pod 
patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Rzeszowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie i Firmy SZiK z Tyczyna.

Ten zawodowy konkurs kierowany głównie do uczniów tech-
nikum i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie: 

technik i mechanik pojazdów samochodowych, miał i ma 
na celu kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyj-
nych wśród uczniów, popularyzację przepisów ruchu drogowe-
go wśród młodzieży, a także stworzenie uczniom możliwości ry-
walizacji i wyróżnienia się na forum szkoły. 

„saMochodeM w dorosłe życie”
Część finałową konkursu prowadziła Dyrektor szkoły 

Halina Cygan z udziałem, m.in. Piotra Bialica i Syl-
wii Zygar z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Rzeszowie, Henryka Szydełko – Właściciela Fir-
my SZiK z Tyczyna i mojej osoby, jako Prezesa SP ZSzZ 
w Dynowie. 

Komisja konkursowa w składzie: Marcin Kała-
mucki – kierownik szkolenia praktycznego, Władysław 
Galej – nauczyciel nauki jazdy, Anna Fara - nauczyciel 
przepisów ruchu drogowego, Marek Rzeszutko - nauczy-
ciel praktycznej nauki zawodu, dokonała oceny wszyst-
kich prac i wyłoniła zwycięzców, którzy oprócz dyplomów 
otrzymali ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ru-

chu Drogowego w Rzeszowie i Firmę 
SZiK z Tyczyna nagrody rzeczowe.

I miejsce równorzedne zajęli: 
Klaudiusz Dzimira - klasa 4 tech-
nikum i Wojciech Flisak – klasa 3 
technikum, II miejsce – Sławomir 
Grzybek – klasa 4 technikum, a III 
miejsce – Damian Domin – klasa 
3 technikum.

 Podsumowaniem konkursu było 
krótkie wystąpienie Piotra Bialica, 
egzaminatora WORD w Rzeszowie, 
który przedstawił zmiany w przepi-
sach egzaminacyjnych na poszczegól-
ne kategorie prawa jazdy.

Przezes SP ZSzZ w Dynowie
Stanisław Tymowicz
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„Zdrowa gleba, bezpieczna żywność i ekonomiczne 
rolnictwo” to temat konferencji która odbyła się 1 kwiet-
nia br. w Wiejskim Domu Kultury Izdebkach. Organi-
zatorami byli: Stowarzyszenie Ekosystem - Dziedzictwo 
Natury w partnerstwie z Polską Izbą Technologii i Wy-
robów Naturalnych, ProBiotics Polska Sp. z o. o. oraz 
Wójt Gminy Nozdrzec. 

Prezentacje prowadzili: 
• Stanisław Kolbusz – prezes Stowarzyszenia Eko-

system - Dziedzictwo Natury nt. „Biologizacja: od-
nowa zdrowego życia. Polska koncepcja jednego 
zdrowia”,

• Michał Morelowski – ProBiotics Polska Sp. z o.o. 
– „Stosowanie wyrobów probiotycznych w gospo-
darstwie pasiecznym” oraz „Dom z mikroorgani-
zmami w tle”,

• Wojciech Sowiński – agronom, Podkarpackie Cen-
trum Mikroorganizmów w Jasionce - „Wpływ na-
turalnych technologii na optymalne wykorzystanie 
przez rośliny glebowych składników pokarmowych”,

• Sławomir Gacka – prezes Zarządu ProBiotics Pol-
ska Sp. z o. o., sekretarz Rady Polskiej Izby Techno-
logii i Wyrobów Naturalnych – „Zdrowa gleba naj-
lepszym środkiem ochrony roślin”,

• Andrzej Mazur – zootechnik, Łódzkie Centrum 
Mikroorganizmów - Zastosowanie probiotycznych 
mikroorganizmów w chowie i hodowli zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy,

• oraz Gabriela Duell – rodzinne gospodarstwo rol-
ne we Wróbliku – „5 lat doświadczeń z probiotech-
nologią w chowie bydła mlecznego”.
Doświadczeniami ze współpracy z dostawcami mle-

ka podzielił się prezes Zarządu OSM Jasienica Rosiel-
na – Kazimierz Śnieżek.

„Zdrowa gleba, bezpieczna żywność i ekonomiczne rolnictwo”

W przerwie degustowano wyroby tradycyjne i regional-
ne swojskie wypieki, ciasta, sałatki przygotowane, jak zawsze 
z wielką starannością, przez panie z kół gospodyń. 

Patronat medialny objął portal rbr.info.pl 

14 marca br., uczestnicy naszego Domu spędzili w Lecznicy Weterynaryjnej 
ANIMALVET w Brzozowie.

Pan Piotr Włodek - lekarz weterynarii oprowadził wszystkich po pomieszcze-
niach przeznaczonych do leczenia zwierząt – sali operacyjnej, pokoju do stacjonar-
nego leczenia, magazynie leków oraz zapleczu sanitarnym. Zaprezentował sprzęt 
i aparaturę wykorzystywaną podczas niesienia pomocy chorym zwierzętom. Pan 
Piotr wyjaśnił, w jaki sposób czworonożny pacjent przygotowywany jest do prze-
prowadzenia operacji lub drobnego zabiegu.

W dalszej części spotkania pani Marta Ryczaj – technik weterynarii, opowie-
działa jak prawidłowo dbać o zwierzęta domowe. Przybliżyła choroby występujące 
w wyniku zaniedbań ze strony właściciela, opowiedziała o środkach stosowanych 
w leczeniu czworonożnych pacjentów (opaskach przeciw kleszczom, kroplach, itp). 
oraz terminach szczepień przeciw wściekliźnie.

Uczestnicy mieli okazję obserwować badania psa oraz kota. Z uwagą przysłu-
chiwali się rozmowom lekarza z właścicielami czworonogów i z wielkim skupie-
niem przyglądali się badaniom. Dowiedzieli się też, jak rozpoznać pierwsze symp-
tomy choroby u swojego zwierzaka, jak mu pomóc i jak dbać, aby szybko wracał 
do zdrowia. 

Dzięki tej pouczającej wycieczce uświadomiliśmy sobie, że zwierzęta chorują 
i cierpią tak samo jak ludzie, a każdy właściciel musi troszczyć się o swojego pupila.

źródło: sdsizdebki.pl

Z wizytą w lecznicy dla zwierząt
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Przemyśl W Krzywym

Z kalendarium Ani Dąbrowskiej

Jarosław Dąbrowski – tata Ani

26 marca w saloniku kulturalnym 
„W Krzywem Zwierciadle” w Krzywem 
u Pani Bogusławy Krzywonos, odbyło się wie-
lopokoleniowe spotkanie z okazji Roku Ko-
ściuszkowskiego. Program artystyczny i kon-
cert słowno - muzyczny o Tadeuszu Kościusz-
ce „By Ojczyznę oswobodzić” swoim wyko-
naniem i interpretacją „Poloneza Kościusz-
ki” oraz „Krakowiaka Kościuszki” - ubogaci-
ła Ania Dąbrowska z Wesołej. 

W dniach 31 marca – 1 kwietnia, w Cen-
trum Kulturalnym w Przemyślu odbył się 
XXVII Festiwal Piosenki – „Śpiewaj razem 
z nami”.

Konkurs, podczas którego prezentowa-
ły się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 
lat, przebiegał dwuetapowo: najpierw odbyły 
się eliminacje w miastach powiatowych wo-
jewództwa podkarpackiego, a następnie fi-
nał w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Ania reprezentując Centrum Sztuki Wo-
kalnej w Rzeszowie, zaśpiewała dwie pio-
senki 

„Otwórzmy serca” oraz eurowizyjną 
„Fryzurkę. Ich wykonanie było tak mocne, że 
– jak mówiła publiczność po występie - „sce-
na spłonęła od energii”. Jury doceniło ten wy-
stęp przyznając Ani II Nagrodę Festiwalu. 

Wielkanoc nieodłącznie kojarzy się ze zdobieniem jajek. Pi-
sanki są symbolem świąt, niepowtarzalną dekoracją, a także 
ciekawym pomysłem na prezent.

W okresie przedświątecznym tradycyjnie już w bibliote-
kach w Hłudnie, Wesołej, Nozdrzcu, Warze i Siedliskach odby-
ły się warsztaty związane ze zdobieniem jajek różnymi meto-
dami. Były więc pisanki ażurowe, wykonane techniką decoupa-
ge, przestrzenne, metodą kanzashi oraz pisakowe (zmatowio-
ne, malowane i zdobione). Wszystkie sposoby zdobienia jajek 
są niezwykle czasochłonne, wymagają cierpliwości i staranno-
ści, ale efekt końcowy jest wart wszelkich trudów. 

Warsztaty wielkanocne w bibliotekach gminy Nozdrzec

źródło: gok-nozdrzec.p
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Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 24.03.2017 r. w sali narad Urzędu Gminy 
w Nozdrzcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież za-
pobiega pożarom”. W konkursie ogółem wzięło udział 
19 uczestników w dwóch grupach wiekowych: I – szko-
ły podstawowe i II – gimnazja.

Jury eliminacji stanowili:
• mł. bryg. Krzysztof Szerszeń – PSP w Brzozowie,
• st. kpt. Marek Kołodziej – PSP w Brzozowie,
• Marek Owsiany – Prezes Zarządu Oddziału Gmin-

nego ZOSP RP w Nozdrzcu,
• Adam Toczek – Komendant Gminny ZOSP RP 

w Nozdrzcu.

W grupie młodszej (9 uczestników) najlepszy okazał się Do-
minik Kurdziel z Zespołu Szkół w Hłudnie, kolejne miejsca za-
jęli: II – Bartosz Morawski (SP Nr 2 w Wesołej) oraz III – Pa-
weł Obłój (ZS w Hłudnie).

Spośród gimnazjalistów (10 uczestników) zwyciężył Marek 
Stanisławczyk z Zespołu Szkół w Wesołej, drugie miejsce za-
jął – Jakub Gratkowski (ZS w Wesołej), a trzecie miejsce – Ju-
lia Gierula (ZS w Nozdrzcu).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Zwycięzcy poszczególnych grup mają zapewniony udział 
w eliminacjach szczebla powiatowego.

Tomasz Chryń

7 marca na boisku Orlik przy Zespole Szkół w Hłud-
nie został rozegrany finał turnieju „Z PODWÓRKA NA 
STADION O PUCHAR TYMBARKU” Powiatu Brzozow-
skiego w kategorii U-10.

Do sportowej rywalizacji prócz UKS Hłudno zgłosiły 
się również drużyny: ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iz-
debkach, Szkoły Podstawowej w Bliznem i Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Golcowej.

W klasyfikacji końcowej wywalczyliśmy I miejsce 
i tytuł Mistrzów Powiatu Brzozowskiego w kategorii 
U-10 w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”, awansując tym samym do etapu wojewódzkiego 
który będzie rozegrany w Stalowej Woli. W całym tur-
nieju zdobyliśmy 9 punktów przy 10 strzelonych bram-
kach i 0 straconych.

Drużyny wystąpiły w składzie: U-10: Oskar Opa-
liński Bartłomiej Szurlej, Dawid Szurlej, Oliwier Gi-
bała, Michał Obłój, Albert Kudzia, Kacper Hus, Wiktor 
Szpiech, Bartłomiej Barnaś, Paweł Kłak.

Natomiast starsi koledzy w kategorii U-12 w tym sa-
mym turnieju rozgrywanym 10 marca na Orliku w Bli-
znem również wywalczyli najwyższy stopień podium 
awansując tym samym do finału wojewódzkiego, który 
odbędzie się w Stalowej Woli.

Drużyny wystąpiły w składzie: Damian Osip, Kac-
per Kustra, Fabian Gibała, Fabian Skotnicki, Karol 
Szpiech, Karol Sarnicki, Oliwier Blama, Filip Baran, 
Jakub Potoczny.

„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

Gratulujemy wspaniałych wyników, trzymamy kciuki i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Dziękuję zawodnikom za wspaniałą grę, waleczną posta-
wę w duchu fair play.

Trener - Krzysztof Toczek 
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Chór kościelny w Dynowie

Ks. Kazimierz Drelinkiewicz z prawejKs. Bar

Procesja obok kościoła w Dynowie

Ks. S. Moysa

Budynek starego liceum w Dynowie
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„Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, 
by zmienił swoje zdanie. „ 
Papież Franciszek

Podziękowanie za udział w pogrzebie
3 kwietnia 2017 roku odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku naszego Syna, Ojca, Brata 

Ryszarda Szarugę

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tych ciężkich chwilach i uczestniczyli wraz z nami w ceremo-
nii pogrzebowej. 

Czuliśmy się częścią dynowskiej społeczności widząc tak licznie przybyłych mieszkańców miasta, krewnych, 
przyjaciół, współpracowników zmarłego, przedsiębiorców i wszystkich życzliwych nam ludzi, dla których pożegna-
nie Ryszarda było oddaniem mu szacunku w tej ostatniej drodze.

Z całego serca dziękujemy za to wsparcie
Rodzina

3 kwietnia 2017 roku odprowadziliśmy 
na miejsce wiecznego spoczynku naszego 
Syna, Ojca, Brata - Ryszarda Szarugę

Odprowadziliśmy Go z bólem w sercach, tym więk-
szym, że wyprzedził w wędrówce do wieczności opłakują-
cą Go Matkę. 

Zaskoczony nagłym odejściem brata, zasmucony, uda-
łem się do kancelarii parafialnej w Dynowie aby załatwić 
formalności związane z pogrzebem. Udałem się tam także 
z nadzieją na uzyskanie wsparcia i otuchy, na ludzką życz-
liwość, na słowa współczucia tak potrzebne w tych trud-
nych dniach. 

Nie znalazłem tego. Zamiast pociechy i pomocy spotka-
łem arogancję, nieprzychylność i pychę.

Ceremonia pogrzebowa Ryszarda pozbawiona została 
przez Księdza Proboszcza Stanisława Janusza homilii, po-
zbawiona została prawa do złożenia przez żałobników ofia-
ry na mszę za duszę zmarłego, pozbawiona została prawa 
do odprowadzenia ciała na cmentarz w asyście księdza.

Dlaczego? 
Bo Ksiądz Proboszcz Stanisław Janusz już tu i teraz 

osądził życie Ryszarda. 
W miejsce Najwyższego. 
Zdumiony postawą Księdza Proboszcza nie zadałem py-

tań, które powinny w tamtej chwili paść. 

Gdzie Ksiądz był gdy Ryszard pobłądził w swoim życiu, 
dlaczego nie wyciągnął Ksiądz do Niego pomocnej ręki gdy 
tego potrzebował, gdzie się podziało ludzkie miłosierdzie? 

Papież Franciszek tak pięknie wskazuje drogę w tej 
materii.

„Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w któ-
rym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest 
podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego 
człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego 
brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie 
to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ 
otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na za-
wsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech.”

Źródło: Misericordiae vultus

Kim był i jak żył Ryszard Szaruga wiemy wszyscy, ale 
nie nam oceniać Go w kontekście wieczności.

Wzburzony postawą człowieka, który winien być moim 
duchowym wsparciem, pociechą dla zrozpaczonej Matki, 
przykładem miłosierdzia dla wiernych odszukałem doku-
ment, który cytuję niżej. 

Nie kieruje mną chęć pomsty, nie noszę w sobie złości, 
staram się stłumić żal i rozczarowanie do Księdza Probosz-
cza. Wiem jednak, że nie jestem jedyną osobą źle przez nie-
go potraktowaną, dlatego odważyłem się publicznie zabrać 
głos w tej sprawie.

Kuria Metropolitalna
L.dz. 2238/023/2009 
Przemyśl, 1 listopada 2009 r.

Stanowisko Rady Kapłańskiej w sprawie ujednolicenia 
wymagań duszpasterskich w Archidiecezji Przemyskiej

… str. 16
A. Przepowiadanie Słowa Bożego
Przypomina się doktrynę i praktykę Kościoła w sprawie 

przepowiadania. Obowiązują także w tym zakresie postano-
wienia Synodu Archidiecezji Przemyskiej, zawarte zwłasz-
cza w statutach 239-264.

Przypomina się stanowczo, że nieuzasadnione jest i nie-
dopuszczalne opuszczanie homilii obrzędowych, zwłaszcza 
podczas pogrzebu. Zaniechanie przepowiadania Słowa Bo-
żego w czasie liturgii pogrzebowej nie może być „karą” za 
życie zmarłego niezgodne z Ewangelią. Udział w takim po-
grzebie staje się szczególną okazją do wyrażenia ludzkiego 
współczucia, modlitwy za zmarłego i katechezy o prawdach 
ostatecznych. Należy wystrzegać się zadrażnień w trudnych 
sytuacjach związanych z pogrzebem, kierując się miłością 
pasterską oraz starożytną zasadą: „Primum non nocere”. …..
-Józef Michalik
Arcybiskup Metropolita Przemyski
/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim 
sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, 
jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz 
drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki 
we własnym oku?” Mt 7,1-3

Wojciech Szaruga

Wyjaśnienie przebiegu ceremonii pogrzebowej
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Dynowscy Biegacze po obfitym okresie przygotowaw-
czym rozpoczęli bój w zawodach. W ostatnim czasie naszych 
zawodników można było zobaczyć min. na Mistrzostwach 
Europy w bieganiu po schodach rozgrywanych w Warsza-
wie 11 marca, gdzie rywalizowali Wiesław Jandziś, Łukasz 
Domin i Piotr Kędzierski. Dzień później w Zręcinie Dariusz 
Niedzielski, Marcin Socha i Ewa Hadam rywalizowali na dy-
stansie 8 km. Na podium w swojej kategorii wiekowej sta-
nęła Ewa Hadam. Wiosnę nasi biegacze powitali w Krako-
wie na 14. Półmaratonie Marzanny, w którym uczestniczy-
li: Roman Kokot, Michał Tworzydło, Katarzyna Marsza-
łek – Kokot, a także Robert Zelwach i Paweł Małachowski 
dla których był to debiut na tym dystansie. 

Kwiecień rozpoczął się dla biegaczy z Aktywnego Dyno-
wa półmaratonem w Żywcu dookoła Jeziora Żywieckiego. Na 
trudnej trasie rywalizowali Wiesław Jandziś i Łukasz Do-
min. 8 kwietnia natomiast trójka naszych reprezentantów 
walczyła w Krakowie w przeszkodowym biegu SPARTAN 
Race. Wyzwania tego podjęli się: Marcin Dziedzic, Ewa Ha-
dam i Ewelina Szczutko. Wszyscy debiutowali w tak trud-
nych zawodach i wszyscy dzielnie dotarli na linię mety!

Dzień później bardzo liczna biegowa ekipa z Dynowa 
wystartowała w 10. Półmaratonie Rzeszowskim. Na starcie 
stanęli Roman Kokot, Marcin Socha, Robert Słaby, Dawid 
Kłyż oraz Stanisław Staszczak. Oprócz półmaratonu, prze-
prowadzony został bieg na dystansie 5 km w którym pobie-
gła Ewa Hadam oraz sztafeta półmaratońska w której na-
sza drużyna w składzie: Daniel Siwulec, Wiesław Jandziś, 
Hubert Kozdra i Łukasz Domin zajęła wysokie 6 miejsce 
wśród 32 drużyn.

Maratony nie tylko w biegach…
Ktoś może pomyśleć że maraton kojarzy się stricte z ry-

walizacją biegaczy na dystansie 42 km 195 metrów. Nic bar-
dziej mylnego! 10 marca Piotr Sarnicki uczestniczył w ma-
ratonie pływackim Otyliada 2017. Na basenie w Łańcucie 
Piotr pokonał dystans 15 km 100 metrów w niecałe sześć go-
dzin. Niesamowity wyczyn i pokaz siły. Wielkie gratulacje.

Ekstremalna Droga Krzyżowa
W nocy z piątku na sobotę 7-8 kwietnia biegacze z Ak-

tywnego Dynowa wyruszyli na trasę Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej. Wyzwanie tego podjęli się Bogdan Peszek, Alek-
sandra Skubisz, Robert Zelwach i Karol Marszałek. Uczest-
nicy tej wyprawy mieli do pokonania 40 kilometrową tra-
sę prowadzącą z Rzeszowa do Dynowa. Wszyscy dotarli do 
Dynowa i podkreślali, że EDK to niesamowita sprawa i do-
świadczenie.

„Stacja, modlitwa, głośne czytanie rozważań, czasem 
ze zmęczenia plącze mi się język. Boli każdy krok, przywoła-
nie w myśli treści rozważań i medytacja jest naprawdę trudne. Cier-
pienie koncentruje na sobie. Paradoksalnie, właśnie wtedy, gdy od 
wyczerpania i zmęczenia nie mogę uciec, gdy chcąc iść dalej muszę 
się z nim w każdej sekundzie mierzyć, gdy nie mam już sił i chęci, 
właśnie wtedy mogę odkryć, że poza wiarą właściwie nie mam in-
nego powodu żeby iść. Tutaj zaczyna się „prawdziwe ćwiczenie du-
chowe” przejście z abstrakcyjnej przestrzeni myśli, rozważań, dys-
kusji do czegoś bardzo realnego”. (edk.org.pl)

Dynovia w świetnej formie!
Rundę wiosenną rozpoczęli piłkarze Dynovii. Podopieczni trene-

ra Macieja Ryniaka w czterech dotychczasowych spotkaniach wygrali 
trzykrotnie i tylko raz schodzili z boiska pokonani i to w pierwszym 
spotkaniu rundy rewanżowej. Dynovia przegrała w Soninie z tam-
tejszą Sawą 2:3. W kolejnych spotkaniach dynowscy piłkarze poka-
zali, że będą na wiosnę bardzo mocni. Przekonali się o tym choćby 
zawodnicy z Jasionki, którzy wrócili z Dynowa z bagażem aż ośmiu 

sezon biegowy ruszył na poważnie
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bramek. Tydzień później o sile Dynovii przekonała się Stobier-
na, która na własnym terenie przegrała 0:2. Prawdziwym spraw-
dzianem dla zawodników trenera Ryniaka miał być mecz z wi-
celiderem Jednością Niechobrz. I tutaj również Dynovia zgar-
nęła komplet punktów wygrywając 2:1. 

Po 21 kolejkach Dynovia plasuje się na 6 miejscu w rze-
szowskiej klasie okręgowej z dorobkiem 34 punktów.

Sokół lata wysoko i jest pewnym liderem!

Również wysoką formę potwierdzają tenisiści stołowi dynowskiego 
TG Sokoła. W ostatnim spotkaniu ligowym nasz zespół zremisował we 
własnej hali z LZS II Kąkolówka 9:9. Goście spotkanie potraktowali bar-
dzo poważnie i prestiżowo i zmontowali skład oparty częściowo na za-
wodnikach występujących w III lidze. Po tym remisie Sokół pozostał li-
derem rzeszowskiej V ligi. Do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki 
i nasz zespół najprawdopodobniej utrzyma pozycję lidera. Gdyby tak się 
stało Sokół przystąpi do baraży o grę w IV lidze. Trzymamy mocno kcuki!

TVP Rzeszów z wizytą u Dynowskich Biegaczy

O wielkiej roli biegania w dynowskim środowisku opowiadali nasi biegacze w materiale TVP Rzeszów. Kilkuminutowy materiał 
został wyemitowany w telewizji regionalnej 21 marca. Dziękujemy biegaczom za promowanie naszej małej ojczyzny.
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PASZTET Z GROCHU 
W TATARSKIEJ GALARETCE 
(ze strony http://www.jadlonomia.com) 

• Czas przygotowania: 1 h 20 minut + 35 mi-
nut pieczenia

Składniki na jedną keksówkę o wy-
miarach około 30 x 12 cm:
Składniki na pasztet:

• 2 szklanki połówek grochu
• 1 cebula
• 1 spora marchewka
• 1/2 małej pietruszki
• 2 ząbki czosnku
• po łyżeczce: cząbru, majeranku i pietruszki
• szczypta mielonego jałowca
• szczypta czosnku niedźwiedziego
• szczypta gałki muszkatołowej
• 2 łyżki bułki tartej
• sporo oleju roślinnego
• sól i pieprz

Składniki na galaretkę:
• 2 nieduże ogórki kiszone dobrej jakości
• 2 łyżki leśnych grzybów marynowanych
• 1  1/2 łyżeczki koperku
• 2 płaskie łyżki chrzanu
• 2 łyżeczki agaru
• sól i pieprz
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IDEALNY PASZTET Z BIAŁEJ FASOLI 
(ze strony http://www.jadlonomia.com ) 

• Czas przygotowania: 40 minut + 40 mi-
nut pieczenia

Składniki na jedną keksówkę 
o wymiarach około 20 x 11 cm:

• 2 szklanki drobnej białej fasoli, namoczo-
nej przez noc w zimnej wodzie

• 2 duże cebule, pokrojone w pióra
• 1 jabłko, obrane i pokrojone w kostkę
• 2 łyżeczki majeranku
• 1 łyżeczka tymianku
• spora szczypta gałki, startej
• 2 ząbki czosnku
• łyżeczka musztardy
• 100 ml oleju + sporo do smażenia
• 5 czubatych łyżek zmielonych płatków 

owsianych
• sól i pieprz

Przygotowanie:
1. Groch gotuję do miękkości w lekko oso-

lonej wodzie przez około 35-45 minut, 
wręcz odrobinę go rozgotowuję. W mię-
dzyczasie ścieram na tarce marchew-
kę i pietruszkę, cebulę kroję w kostkę 
i wszystko duszę na sporej ilości oleju, 
naprawdę nie warto żałować tutaj oleju 
bo to dzięki wilgotnym warzywom i spo-
rej ilości oleju pasztet uzyskuje kremo-
wa konsystencję.

2. Ugotowany groch odcedzam, dodaję 
do niego podduszone warzywa i doda-
ję resztę składników, czyli przyprawy 
i bułkę tartą. Wszystko bardzo dokład-
nie mieszam, można też odrobinę zblen-
dować. Jeżeli pasztet jest zbyt zwarty, 
dodaję jeszcze kilka łyżek oleju.

3. Wstawiam do piekarnika i piekę 30-35 minut w temperaturze 180 
stopni. W międzyczasie kroję w drobną i reprezentacyjną kostkę 
ogórki oraz grzybki. W małym rondelku zagotowuję szklankę wody 
z agarem. Gotuję przez 20 minut na bardzo, bardzo małym ogniu, 
na sam koniec dodając grzybki, ogórki, chrzan oraz koperek, dosy-
pując szczyptę soli i pieprzu. Wszystko dokładnie mieszam i wyle-
wam na lekko przestudzony pasztet.

4. Pasztet najlepiej smakuje następnego dnia, dzięki galaretce jest 
pyszny bez żadnych innych dodatków.

Przygotowanie:
1. Namoczoną fasolę odcedzić, opłukać i ugoto-

wać w nieosolonej wodzie do miękkości.
2. W międzyczasie na patelni na minimalnym 

ogniu zeszklić cebulę oraz jabłka, powinny 
się lekko rozpadać.

3. Ugotowaną fasolę opłukać, przestudzić i po-
łączyć z podduszonymi cebulami, jabłkami 
oraz resztą składników. Przepuścić przez 
maszynkę do mielenia lub zmiksować ręcz-
nym blenderem. Doprawić solą i pieprzem 
do smaku.

4. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Keksówkę 
wysmarować olejem, przełożyć masę fasolową 
i piec przez około 40 minut, w połowie pie-
czenia można przykryć wierzch pasztetu fo-
lią aluminiową – dzięki temu nie będzie zbyt 
spieczony i nie będzie się kruszył. Wyjąc na blat, zostawić do całkowi-
tego wystudzenia i dopiero wtedy wyjąć z formy i kroić. Pyszny z do-
brą musztardą, chrzanem, ćwikłą albo sosem tatarskim.

PASZTET Z CIECIERZYCY 
Z SUSZONYMI POMIDORAMI  
(ze strony http://mamalyga.org ) 
Składniki:

• 200 g ciecierzycy (nie z puszki) 
• 1200 ml wywaru warzywnego
• pół słoika suszonych pomidorów
• 70 g płatków owsianych\
• 200 g cebuli
• 5 ząbków czosnku
• 150 g selera
• 2 jajka
• suszone pomidory w przyprawie
• sól czosnkowa
• pieprz, sól do smaku
• oregano
• zioła prowansalskie
• pestki słonecznika do posypania pasztetu 

przed pieczeniem

1. Ciecierzycę moczymy przez całą noc w wodzie, można raz wymienić 
wodę

2. Ciecierzycę płuczemy zimną wodą i gotujemy w 1200 ml wywaru przez 
ok 60 minut. Po ugotowaniu pozostawiamy do ostygnięcia

3. Cebulę i czosnek drobno kroimy i podsmażamy na oliwie z suszo-
nych pomidorów (ok 30 g) w dużym rondlu (tam muszą się zmieścić 
inne składniki pasztetu). Powinno nam to zając ok 4 minuty. Następ-
nie dodajemy bardzo drobno pokrojony seler i dusimy ok 10-12 minut 
pod przykryciem. Odstawiamy rondel do ostygnięcia. Następnie do-
dajemy resztę składników oprócz suszonych pomidorów i rozdrabnia-
my blenderem, tak by powstała miękka konsystencja z odrobiną więk-
szych grudek ciecierzycy ( nie może być ich za dużo, dosłownie kilka). 
Smarujemy formę keksówkę masłem i posypujemy bułką tartą. Napeł-
niamy ją połową masy i układamy pocięte suszone pomidory. Przykry-
wamy resztą masy, wyrównujemy na wierzchu i posypujemy pestka-
mi słonecznika. Wstawiamy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika 
i pieczemy od 60 do 80 minut w zależności od mocy piekarnika. Spraw-
dzamy pod koniec pieczenia wykałaczką, czy pasztet jest już gotowy. 
Do wykałaczki nie powinny przyklejać się cząstki pasztetowej masy.
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Krzyżówka przerywnikowa 
– MINIONKI ROZRABIAJĄ

Szyfrogram 
– UCZONY BEZ PRAKTYKI TO PSZCZOŁA 
BEZ MIODU

Za oknem już wiosennie, Wielkanoc za progiem… Jeśli znajdą 
Państwo wolną chwilkę w codziennym zabieganiu (szczególnie in-
tensywnym w przedświątecznym czasie), zapraszamy do Kącika Roz-
rywkowego!

Pan Bogdan Witek zaprasza do zmierzenia się z  Jolką „Ja-
jeczko”, zaś pan Leszek Grzywacz – ze Szkotką. 

Kilka świątecznych dowcipów znalezionych w sieci z pewnością 
poprawi Państwu nastrój!

Życzę Państwu przede wszystkim spokoju, świątecznych miłych 
chwil w gronie rodziny i przyjaciół, a także - tradycyjnie - sukcesów w rozwiązywaniu! 

                                                                                           Renata Jurasińska

Jolka 
Miejsce wpisu wyrazów do odgadnięcia. Dla 

ułatwienia ujawniono literę “R” w diagramie. Li-
tery z pól z kropką, odczytane rzędami utworzą 
rozwiązanie końcowe. 

• duży kraj w Ameryce Południowej
• elektryczna, potrzebna do zasilenia lodów-

ki, żelazka
• krótki życiorys w encyklopediach
• marcujący samiec
• największa polska rzeka 
• obraz Picassa nawiązujący do wojny domowej 

w Hiszpanii w 1936 roku
• pieczywo z „warkoczem” na powierzchni
• płyn w dozowniku na zlewie
• pojazd harleyowca
• popularna przyprawa w kuchni węgierskiej
• popularne ćwiczenie nóg
• przyprawa kuchenna otrzymywana z rośliny śród-

ziemnomorskiej
• ramiona
• ruchoma część skrzydła samolotu
• zamiast wanny w łazience 

Bogdan Witek
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SZKOTKA
Zamiast określeń podano słowa zawierające się w odga-

dywanych wyrazach (rzeczownikach pisanych małą literą).  
Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwią-
zanie.

Poziomo:
1) mora 8) pat 9) sur 10) wir 11) war 12) gra 15) rak 18) 

ter 19) puch 20) jen 21) lew 22) kolo.

Pionowo:
1) Oki 2) tyn 3) Asz 4) ren 5) ar 6) Ali 7) tera 13) top 14)

tek 15) Rut 16) Wan 17) oaza 18) rap.
Leszek Grzywacz

SZKOTKA 
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 Zamiast określeń podano słowa zawierające się w odgadywanych wyrazach (rzeczownikach 
pisanych małą literą).  Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie. 

                                            Poziomo: 

 1) mora    8) pat    9) sur   10) wir   11) war   12) gra   15) rak   18) ter   19) puch    20) jen   21) lew     
22) kolo. 

                                            Pionowo: 

1) Oki    2) tyn    3) Asz    4) ren     5) ar    6) Ali   7) tera   13) top   14)tek    15) Rut   16) Wan   17) oaza   
18) rap. 

Leszek Grzywacz 
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W roku 2016 w gminie Dynów zostały zrealizowane za-
dania takie jak:
• częściowe docieplenie budynku Domu Ludowego w Ula-

nicy, pomalowany został dach budynku,
• wykonanie instalacji CO i montaż kotła w świetlicy 

wiejskiej Łubno-Kazimierówka,
• wybudowanie częściowe linii oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Wyręby,
• wywiercenie studni dla potrzeb biblioteki i punktu le-

karskiego w Bachórzu, a także wykonanie przyłącza 
wodociągowego,

• remont łazienki w celu przystosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w punkcie lekarskim w Łubnie,

• gruntowna przebudowa pomieszczeń na potrzeby punk-
tu lekarskiego w Dylągowej.

• wykonanie przyłącza energetycznego i obudowy istnie-
jącej studni na działce stadionu piłkarskiego w Harcie 
z głównym przeznaczeniem dla OSP gminy,

• ocieplenie podpiwniczenia domu nauczyciela w Harcie,
• wykonanie częściowego ogrodzenia stanicy Pod Dębi-

ną w Bachórzu.
• wykonanie częściowego ogrodzenie przy Zespole Szkół 

nr 1 w Bachórzu oraz przy Zespole Szkół nr 2 w Harcie,
• zamontowanie siatki ochronnej na stadionie Klubu 

Sportowego „Orzeł” Harta,
• zakupienie krzesełek do domu ludowego w Harcie,

Obecnie dokonywana jest wymiana okien w sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie, która zostanie 
zakończona do końca grudnia.

Zrealizowano także zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest, Gmina Dynów – etap 3”. Zebrano 
łącznie z terenu gminy 66,903 ton wyrobów azbestowych. 
Zadanie zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.Całkowity koszt zrealizowa-
nego zadania wyniósł 27 070,14 zł, w tym: dofinansowanie 
z NFOŚiGW – 10 442,39 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Rzeszowie – 7309,67 zł.

Wystąpiono z wnioskiem do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na wykonanie prac 
remontowych i konserwacyjnych, w ramach którego został 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
URZĘDU GMINY W DYNOWIE ZA 2016 R. 

przeprowadzony remont mogiły zbiorowej ofiar UPA w Dy-
lągowej. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 17 000,00 zł.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finan-
sowe w ramach RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. 
Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Gmina Dynów 
planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Odnawialne źródła energii w Gminie Dynów”. Projekt po-
legał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, 
w tym: instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych i pomp 
ciepła. Projekt będzie współfinansowany ze środków pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofi-
nansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości 
do 84% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład 
własny mieszkańców wyniesie min. 16% kosztów netto oraz 
podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów insta-
lacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkal-
nym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na 
gruncie czy budynku gospodarczym).

W 2016 roku realizowane były zadania w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach La-
skówka i Pawłokoma. 
• Laskówka – przebudowa drogi gminnej „na Rafała” 365 

metrów nawierzchni asfaltowej. Kwota dofinansowania 
z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 66 524,00 zł. War-
tość całego zadania – 83 155,17 zł.

• Pawłokoma – przebudowa drogi Zagóra wraz z przebu-
dową przepustu oraz drogą nr 473, nawierzchnia tłucz-
niowa. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 60 000 
zł. Wartość całego zadania to 86 002, 37 zł. 
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonywana 

jest modernizacja dróg w miejscowości Wyręby i Łubno. 
Wartość zadania to kwota 16 0 580, 07 zł.

Wykonane zostały z budżetu gminy nawierzchnie as-
faltowe na częściach dwóch odcinków dróg gminnych 
w Dąbrówce Starzeńskiej oraz Bachórzu na łączna kwo-
tę 28 060,35 zł.

Wykonane zostały również utwardzenia dróg gmin-
nych mieszanką kruszyw na łączną kwotę 67 994,40 zł 
z budżetu gminy.

Pod patronatem Urzędu Gminy w Dynowie działają dwie 
kapele ludowe: istniejąca już od 1959 roku kapela Bachórza-
nie oraz kapela Młoda Harta, która działa od 11 lat. Obie ka-
pele uświetniają wszystkie uroczystości organizowane na te-
renie gminy, jak również dożynki gminne, pikniki rodzinne, 
akcje krwiodawstwa, tradycyjne obrzędy, jubileusze, zjazdy 
rodaków itp. Takie imprezy odbyły się w 2016 roku w Ula-
nicy, w Łubnie, na Wyrębach w Harcie oraz w Dynowie.

Kapela Młoda Harta w 2016 roku uczestniczyła w licz-
nych konkursach organizowanych poza terenem gminy 
Dynów, w konkursach o randze regionalnej, wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej, gdzie najczęściej zdobywała najwyższe 
miejsca, mianowicie:
• I miejsce na L Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpie-

waków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;
• I miejsce w kategorii Kapel na przeglądzie „Pogórzań-

ska Nuta” w Dynowie;

• I miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludo-
wych w Błażowej „Starych potraw smak i urok”;

• I miejsce w VI Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludo-
wych w Pawłosiowie;

• I Nagroda w konkursie „Grać jak Pogoda” w Kolbu-
szowej;

• I miejsce w konkursie kapel w WDK w Rzeszowie.
Natomiast kapela Bachórzanie występowała na impre-
zach takich jak:

• Dni Pogórza Dynowskiego
• Dożynki Gminne w Łubnie
• Przeglądzie Kapel Ludowych w Izdebkach
• VI Jarmarku Benedyktyńskim w Jarosławiu
• XIV Jarmarku Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochacz-

ki” w Pruchniku
• Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludowych w Bła-

żowej.
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