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WskazóWki na życie
Dalaj lama

 
1.	 Weź	pod	uwagę,	że	wielka	miłość	i	wielkie	osiągnięcia	zawierają	w	sobie	

wielkie	ryzyko.
2.	 Gdy	coś	tracisz,	nie	trać	tej	lekcji.
3.	 Stosuj	zasadę	SSS:

•	 Szacunek	dla	siebie,
•	 Szacunek	dla	innych,
•	 Stuprocentowa	odpowiedzialność	za	wszystkie	swoje	czyny.

4.	 Pamiętaj,	że	nie	otrzymanie	tego	co	chcesz,	jest	czasami	cudownym	łutem	
szczęścia.

5.	 Naucz	się	zasad,	tak	abyś	wiedział	jak	je	właściwie	łamać.
6.	 Nie	pozwól,	aby	mała	niezgoda	zaburzyła	wielką	przyjaźń.
7.	 Kiedy	zdasz	sobie	sprawę,	że	popełniłeś	błąd,	natychmiast	podejmij	kroki,	

aby	go	naprawić.
8.	 Spędzaj	trochę	czasu	samotnie	każdego	dnia.
9.	 Bądź	otwarty	na	zmiany,	ale	nie	porzucaj	swoich	wartości.
10.	 Pamiętaj,	że	cisza	jest	czasami	najlepszą	odpowiedzią.
11.	 Prowadź	dobre,	honorowe	życie.	Kiedy	się	zestarzejesz	i	będziesz	je	wspominał,	przeżyjesz	je	z	radością	jeszcze	

raz.
12.	 Atmosfera	miłości	w	twoim	domu	jest	podstawą	twojego	życia.
13.	 Podczas	kłótni	z	kochanymi	osobami,	zajmuj	się	tylko	bieżącą	sprawą.	Nie	przywołuj	przeszłości.
14.	Dziel	się	swoją	wiedzą.	To	sposób	na	osiągnięcie	nieśmiertelności.
15.	 Szanuj	naszą	planetę	Ziemię.
16.	 Raz	w	roku	pojedź	do	miejsca,	w	którym	jeszcze	nie	byłeś.
17.	 Pamiętaj,	że	najlepsze	partnerstwo	to	takie,	w	którym	wasza	wzajemna	miłość	przewyższa	wasze	wzajemne	

potrzeby.
18.	Oceniaj	swój	sukces	poprzez	to,	z	czego	musiałeś	zrezygnować,	aby	go	osiągnąć.
19.	 Podchodź	do	miłości	i	gotowania	z	beztroskim	zaniedbaniem.

Przyjemnej	lektury	życzy	redaktor	wydania:	Ewa	Hadam	

Następny	numer	„Dynowinki”	redagują:	Renata	i	Maciej	Jurasińscy,	kontakt:	rjuras@ur.edu.pl.

W	dniu	 10.08.2017	 r.	w	Ze-
spole	 Szkół	 Zawodowych	 im.	
Kardynała	 Stefana	Wyszyń-
skiego	w	Dynowie	miała	miejsce	
uroczysta	 promocja	 Rocznika	
Historycznego	 „Dynoviana”	 nr	
3	poświęconego	w	szczególności	
400-rocznicy	Konsekracji	Kościoła	
pw.	Św.	Wawrzyńca	w	Dynowie.

Pani	Dyrektor	Halinie	Cygan	oraz	Gronu	Pedagogicz-
nemu	Zespołu	Szkół	składam	serdeczne	podziękowanie	za	
wszechstronne	i	niezwykle	piękne	przygotowanie	uroczy-
stości	promocyjnej.

W	dniu	31.07.2017	r.	zamknięto	wystawę	obrazów	Pani	
Niny	Talbot	z	USA	pt.	„Twarze	Dynowa”.	Z	satysfakcją	in-
formuję	czytelników,	że	Pani	Nina	Talbot,	prezentowane	na	
wystawie	obrazy	oraz	panele	historyczne,	przekazała	da-
rowizną	na	rzecz	Stowarzyszenia	Promocji	i	Rozwoju	Re-
gionu	Dynowskiego	Towarzystwo	Przyjaciół	Dynowa.	Eks-
ponaty	wystawy	w	całości	przekazano	do	korzystania	w	ce-
lach	edukacyjnych	Liceum	Ogólnokształcącemu	im.	KEN	
w	Dynowie	w	 organizowanym	Centrum	Edukacji	Mło-
dzieży	–	Trzy	Kultury.

W	dniu	8.09.2017	r.	w	Liceum	Ogólnokształcącym	w	Dy-
nowie	odbyło	się	szóste	Narodowe	Czytanie,	którego	współ-
organizatorem	było	Towarzystwo	Przyjaciół	Dynowa.	Tym	
razem	czytano	„Wesele”	Stanisława	Wyspiańskiego.	

W	dniu	1	listopada	2017	r.	na	dynowskich	cmentarzach	
przeprowadzimy	 tradycyjnie	 już	publiczną	kwestę	na	 re-
nowację	pomników	na	„starych	cmentarzach”.	Liczymy	na	
hojne	wsparcie	naszej	inicjatywy.	Aktualnie	w	trakcie	re-
nowacji	znajdują	się	pomniki	Jana	Kędzierskiego	i	Emilii	
Lacekowej.	

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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Mateusz Mikoś	–	rodowity	dynowianin,	absolwent	Li-
ceum	Ogólnokształcącego	w	Dynowie,	zawodowy	aktor	–	po-
dzielił	się	swoimi	refleksjami	z	Czytelnikami	naszego	pisma.

E.H.	Kojarzysz	taki	moment,	w	którym	zacząłeś	my-
śleć	o	zawodzie	aktora?	

M.M.	Myśl	zrodziła	się	podczas	przygotowań	do	pierw-
szego	 „Skrzypka	na	 dachu”	w	 reżyserii	Magdy	Miklasz.	
Poznałem	wówczas	 ludzi,	 którzy	wykonywali	 tę	 profesję	
i	wtedy	zacząłem	patrzeć	na	to	realnie.	W	tym	samym	roku	
na	studia	artystyczne	dostał	się	Dominik	Piejko,	z	którym	
przez	kilka	lat	startowaliśmy	w	różnych	konkursach.	Splot	
okoliczności	pozwolił	mi	zacząć	wierzyć,	że	jest	taka	moż-
liwość.	

E.H.	I	jak	pokierowałeś	tą	możliwością?	
M.M.	Po	tym	spektaklu	nie	mogłem	spróbować	swoich	

sił	na	egzaminach,	gdyż	nabór	na	ten	rok	był	zamknięty.	
Wcześniej	złożyłem	dokumenty	na	inny	kierunek,	zostałem	
przyjęty,	ale	studiowanie	dla	samej	idei	przestało	mnie	in-
teresować.	Znakomity	splot	okoliczności	sprawił,	że	dosta-
łem	inną	szansę;	propozycję	występowania	w	spektaklach	
z	Markiem	Pysiem	i	Maciejem	Ferlakiem,	niekiedy	z	Pio-
trem	Warszawskim.	„…	a	diabłu	ogórek”	Wiesława	Dym-
nego	był	ciekawym	sposobem	na	podpatrywanie	warsztatu	
Marka,	Maćka	i	Piotrka.	Praca	z	nimi	dała	mi	wiele	pozy-
tywnej	energii,	kształtowała	moją	wrażliwość.

E.H.	 I	 nadszedł	 czas	 egzaminu	wstępnego	 na	 Pań-
stwową	Wyższą	Szkołę	Teatralną	 im.	Ludwika	Solskiego	
w	Krakowie.	Co	zostało	Ci	w	pamięci?

M.M. Niezbędne	minimum	sprawdzające	zdolności	ar-
tystyczne	sprowadza	się	do	kilku	wierszy	i	utworów	wokal-
nych.	Przygotowałem	między	innymi	utwór	Jaromira	Noha-
vicy	„V	jednim	dumku	na	Zarubku”,	do	walczyka	akompa-
niowałem	sobie	na	akordeonie	i	prezentacja	się	spodobała.	
Chyba	ta	„odmienność”	przypadła	do	gustu	egzaminatorom.	
Nie	była	to	klasycznie	gitara,	ale	akordeon	i	do	tego	reper-
tuar	czeskiego	barda,	śmieszny	tekst.

E.H. I	studia	na	wydziale	aktorskim,	specjalność	wo-
kalno-aktorska	upłynęły	pod	znakiem…?

M.M. Przede	wszystkim	ciężkiej	pracy.	Przygotowanie	
zajmowało	dużo	czasu.	Środek	tygodnia	czy	weekend,	bez	
różnicy.	Wspólnym	mianownikiem	kolejnych	dni	była	wie-
logodzinna	praca.	Było	to	także	obciążenie	psychiczne,	te-
raz	podchodzę	do	tego	inaczej.	

E.H. Do	tego	praca	pod	presją	oceniania	przez	teatralne	
sławy,	każdy	ma	odmienne	oczekiwania…?	

M.M. Bez	wątpienia.	 Obciążenie	 z	 tego	 powodu	 to	
osobny	rozdział.	Recytowanie	wiersza	przed	Anną	Dymną	
nie	przychodziło	tak	łatwo,	jak	powiedzmy,	na	szkolnej	aka-
demii.	 Pozostaje	 dodatkowy	dyskomfort	 związany	 z	 tzw.	
brakiem	postępów,	co	mogłoby	skutkować	skreśleniem	z	li-
sty	studentów.	

E.H. Najwięcej	zajęć	miałeś	z…
M.M. Z	Beatą	Fudalej,	ale	byli	też	Jerzy	Trela,	Wiktor	

Skarczewski,	Anna	Dymna.

E.H. W	czasie	studiów	miały	miejsce	pierwsze	koncerty?
M.M. Na	 jednym	z	koncertów	PPA	byliśmy	we	Wro-

cławiu,	ale	była	to	bardziej	„dynowska”	ekipa	niż	krakow-
ska.	Magda	Miklasz,	Ewa	Woźniak,	Daniel	Maziarz,	Piotr	
Dżuła…	Próby	robiliśmy	u	nas	w	Krakowie	w	szkole…	

E.H. Studia	dobiegały	końca,	i	jak	w	związku	z	tym	ry-
sowała	się	przyszłość?

chyba Dobrze Wybrałem ...
M.M.	Trochę	niewyraźnie.	Rokrocznie	opuszcza	mury	

szkół	artystycznych	pewna	ilość	osób,	teatry	i	plany	filmowe	
wszystkich	nie	pomieszczą.	W	tym	zawodzie	aktywność	po-
zostaje	do	późnych	lat,	bo	przecież	do	odtwarzania	ról	są	
potrzebne	osoby	w	różnym	wieku.	I	jest	to	pokusa	pozosta-
nia	w	zawodzie.	Trzeba	trafić	czasem	na	ten	dzień,	na	ca-
sting,	na	zastępstwo.	Coraz	częściej	praktykuje	się	organi-
zowanie	castingów.	

E.H. Jak	trafiłeś	do	Teatru	im.	Wandy	Siemaszkowej	
w	Rzeszowie?

M.M. Dzień	przed	 zaangażowaniem	mnie	do	 spekta-
klu	byłem	na	rozmowie	z	dyrektorem.	Choroba	kolegi	spra-
wiła,	że	poszukiwano	zastępcy	za	niego	i	przypomniano	so-
bie	o	mnie…

E.H. Zagrałeś	w	„Murzyn	może	odejść”.	
MM.	Tak,	w	konwencji	teatru	w	teatrze	w	reżyserii	Re-

migiusza	Cabana.	Spektakl	 o	nieoczekiwanym	zakończe-
niu.	Czarnoskóry	aktor	 Iry	Aldridge,	 postać	historyczna,	
pojawi	się	gościnnie	w	teatrze	w	Łodzi,	ale	do	odtworzenia	
roli	nie	dojdzie,	bo	aktor	umiera.	Później	grałem	w	zastęp-
stwie	w	„Jacku	 i	Placku”,	potem	obsadzono	mnie	 jeszcze	
w	roli	Rosenkranza	w	,,Hamlecie”.	W	kolejnym	spektaklu	
grałem	już	z	własnym	angażem	w	kieszeni.

E.H.	I	odtąd	możemy	zobaczyć	Twoje	nazwisko	na	wielu	
afiszach	w	repertuarze	Teatru	im.	Wandy	Siemaszkowej.

M.M.	Tak,	od	2	lat	jestem	na	niemal	wszystkich	pró-
bach.	Pracujemy	w	ten	sposób,	że	do	spektaklu	jest	obsada	
podwójna	z	różnych	względów,	także	i	tych,	że	grywany	jed-
nocześnie	na	dużej	i	małej	scenie.

E.H.	W	której	z	ról	czujesz	się	najlepiej?
M.M.	Bardzo	lubię	„Trzy	siostry”	i	,,Pogorzelisko”.	Naj-

lepiej	poczułem	się	jednak	chyba	w	„Balladynie”,	gdzie	by-
łem	na	zastępstwie,	gdyż	spektaklowy	Kirkor	wyjechał	za	
granicę.	I	klimat	spektaklu	i		obsada	sprawiły,	że	wspomi-
nam	to	tak	dobrze.

E.H.	A	 ,,Beksiński.	Obraz	bez	 tytułu”?	Po	premierze	
pojawiło	się	mnóstwo	pochlebnych	recenzji.	O	wygranej	bi-
twie	w	Siemaszkowej..

M.M.	Widowisko	w	reżyserii	Jerzego	Satanowskiego	po-
zwala	widzowi	wkroczyć	w	surrealistyczny	świat	twórczo-
ści	Beksińskiego,	ale	jest	też	dużo	muzyki,	ruchu,	poezji.	
W	kreacji	roli	Aktora	trzeba	było	sporo	pokładów	wrażli-
wości,	a	poza	tym,	to	pierwszy	spektakl,	w	którym	powie-
rzono	mi	tak	dużo	roli	śpiewanej.	Spektakl	wymaga	dużego	
skupienia.	Także	sprawy	techniczne	decydują	tutaj	o	po-
wodzeniu	całego	przedsięwzięcia,	inaczej	trzeba	improwi-
zować	„na	żywo”.

E.H.	Jakie	jeszcze	momenty	są	stresujące	dla	aktora?
M.M.	Kiedy	reżyser	utwierdza	nas	w	przekonaniu,	że	

ten	moment	jest	kluczowy	i	zadecyduje	o	powodzeniu	spek-
taklu.	Na	pewno	wywołuje	to	dodatkowy	stres.

E.H.	Jakie	jeszcze	względy	mają	wpływ	na	pracę	ak-
tora	teatralnego?

M.M.	Ważna	jest	pamięć,	zarówno	ta	emocjonalna,	jak	
i	 sytuacyjna.	 Zdolność	 koncentracji	 i	 jak	wspomniałem,	
umiejętność	radzenia	sobie	ze	stresem.	Ważna	jest	też	at-
mosfera,	 jaką	rolę	się	odtwarza	podczas	prób,	 jak	bardzo	
zgrany	jest	zespół,	jak	bardzo	się	wszyscy	starają.	Niezwy-
kle	ważny	jest	reżyser,	który	jest	„współautorem”	naszego	
podejścia	do	spektaklu.

E.H.	Tydzień	z	życia	aktora	teatralnego.
M.M.	Poniedziałki	są	wolne	od	teatru	…
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Przygody Koziołka Matołka

Trzy siostry

Beksiński. Obraz bez tytułu w Teatrze Polskim w WarszawieSkrzypek na dachu. Fot. D. 
Gąsecki

E.H.	Czyli	niedziela	jest	poniedziałkiem?
M.M.	Mniej	więcej	tak.	Od	wtorku	do	soboty	odbywają	

się	próby,	jeśli	wypada	spektakl	to	odtwarzamy	swoje	role.	
Od	10	do	14	oraz	od	18	do	22	to	przeważnie	godziny	prób.	
Pogodzić	trzeba	zdjęcia;	nagrywanie	słuchowisk.

E.H. W	swoim	dorobku	artystycznym	masz	dużo	na-
grań	słuchowisk?

M.M.	Tak,	Rzeszów	ma	zawodowe	teatry	nagrywające	
słuchowiska,	czyli	rozgłośnie	radiowe.	Studia	telewizyjne	
angażują	 aktorów.	 Zdarzają	 się	 też	 filmy	dokumentalne.	
Bez	wyjeżdżania	z	Rzeszowa	można	spróbować	swoich	moż-
liwości	w	różnych	kreacjach.

E.H.	Pochwal	się	niektórymi…
M.M.	Najdłużej	uczestniczyłem	w	nagrywaniu	 radio-

wej	sagi	,,Drabina	do	Nieba”.	Słuchowisko	radia	Rzeszów	
pozwoliło	poznać	dzieje	Rzeszowa	od	początku	XX	w.	wple-
cione	w	 losy	 fikcyjnej	 rodziny	 rzeszowskiej.	 Bywały	 też	
słuchowiska	stanowiące	jedną	całość	np.	„Nalepa”,	za	które	
otrzymaliśmy	nagrodę	na	festiwalu	Dwóch	Teatrów	w	So-
pocie.	Interesujące	było	również	nagranie	„A	był	wśród	nich	
tylko	jeden	Samarytanin”.	Osnową	stały	się	dzieje	rodziny	
Ulmów	z	Markowej,	a	inspiracją	podkreślone	kredką	słowa	
w	należącej	do	rodziny	Biblii.	W	przygotowa-
niu	jest	słuchowisko	na	podstawie	„Wesela”	Wy-
spiańskiego.	Reżyser	i	scenarzysta	zaprosił	do	
udziału	około	50	aktorów	scen	 rzeszowskich,	
krakowskich	i	innych,	w	tym	Annę	Polony,	Je-
rzego	Trelę,	Jana	Nowickiego	i	Adriannę	Bie-
drzyńską.	Na	 antenie	Radia	Rzeszów	będzie	
emitowane	od	końca	listopada	3-częściowe	na-
granie	pt.	„Ja	to	czuję,	ja	to	słyszę”.	

E.H.	Marzysz	o	zagraniu	jakiejś	postaci?
M.M.	Chyba	 jeszcze	nie,	za	wcześnie.	To	

może	być	miłe	i	niemiłe	doświadczenie.

E.H.	O	co	teatr	w	dzisiejszej	dobie	powi-
nien	zabiegać	?

M.M.	 Myślę,	 że	 jak	 zawsze	 o	 widza,	
a	 zwłaszcza	 o	młodego	widza.	Żeby	młodzież	
nie	zmuszała	się	do	teatru	i	się	w	nim	nie	nu-
dziła.	W	dobie	dostępu	do	mediów,	nowości,	In-
ternetu	walka	jest	tym	trudniejsza.	Trzeba	dać	
coś	młodemu	widzowi,	co	sprawi,	że	on	wróci.

E.H.	Ale	teatr	nie	walczy	tylko	o	młodego	
widza?	

M.M.	Nie,	ale	ten	widz	kiedyś	jest	dojrzały	
i	może	utrwalić	np.	złe	doświadczenia.	30-lat-
kowie	mniej	licznie	przychodzą	do	teatru,	może	
kiedyś	właśnie	coś	ich	zniechęciło.

E.H.	Ale	wyjście	do	teatru	też	zobowiązuje.	
Być	może	to	styl	życia	powodował	niechęć	to	te-
atru.	Film,	chipsy,	przeglądanie	„fejsa”	i	jeszcze	
rozmowa	przez	telefon.	A	w	teatrze…

M.M	 Tak,	myślę,	 że	 funkcjonuje	 jednak	
błędne	podejście,	że	teatr	to	„ramota”.	A	prze-
cież	 robi	 się	bardzo	nowoczesne	 sztuki	 z	 cie-
kawą	reżyserią	i	zgrabnym	scenariuszem.

E.H.	Jak	działa	reklama	teatralna?
M.M.	Rzeszów	jest	na	tyle	niedużym	mia-

stem,	że	wieści	szybko	się	rozchodzą.	Dyrektor	
Jan	Nowara	poczynił	wiele	starań,	by	widza	nie	
stracić,	a	nawet	go	odzyskał.

E.H.	Trzeba	walczyć	o	widza,	nie	tylko	dy-
rektor	jest	ważny,	reżyser,	ale	także	Ty,	Twoja	
poezja.	(?)Lubisz	to	co	robisz	?

M.M	Tak	i	odkrywam	ciągle	na	nowo	nowe	
zaułki	zawodu.	Nigdy	dotąd	nie	sądziłem,	że	

granie	dla	dzieci	może	być	takie	fascynujące.	Dzieci	to	wy-
magający	widzowie,	szczerze	reagujący.	Gram	teraz	w	„Ko-
ziołku	Matołku”	i	te	spektakle	są	źródłem	świetnej	zabawy,	
o	ile	dzieciaki	nie	zostaną	„spacyfikowane”	przez	opiekunów.

E.H	A	tego	nie	chcecie	?
M.M	No	nie,	jeśli	my	chcemy	zabawić	widownię,	a	wcze-

śniej	pada	komunikat	„niech	ktoś	tylko	spróbuje…”,	to	nie	
mogę	się	z	nimi	bawić.	A	ta	interakcja	jest	ważna,	powin-
niśmy	reagować	spontanicznie.	I	gdy	już	w	tym	wieku	wy-
sztywni	się	zachowanie	małych	widzów,	to	oni	zapamiętają	
teatr	jako	miejsce	sztywnego,	rygorystycznego	zachowania.

E.H	Gdy	spektakl	jest	grany	po	raz	25,	to	jakie	to	uczu-
cie?	Jest	nudno?

M.M	Nie,	przeciwnie.	Zawsze	wytwarza	się	relację	na	
nowo,	są	nowe	reakcje.	Niby	to	samo,	a	jednak	nie.

E.H.	 Życzę	Ci,	 aby	 tak	 pozostało.	 Powodzenia.	Dzię-
kuję	za	rozmowę.	

M.M.	Również	dziękuję.
Rozmawiała: Ewa Hadam

Fot. Archiwalny 
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„Co	 się	 komu	w	 duszy	 gra,	 co	 kto	 w	 swoich	widzi	
snach…”	tak	najprościej	można	by	ująć	główną	myśl	„We-
sela”	Stanisława	Wyspiańskiego,	dramatu,	który	w	tym	roku	
wybrany	został	przez	Prezydenta	RP	pana	Andrzeja	Dudę	na	
kolejną	już	odsłonę	Narodowego	Czytania.	Liceum	Ogólno-
kształcące	im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Dynowie	tra-
dycyjnie	włączyło	się	w	tę	piękną	inicjatywę,	zapraszając	do	
wspólnego	czytania	oraz	obcowania	z	dziełem	Wyspiańskiego	
wielu	znamienitych	gości.	Znaleźli	się	wśród	nich:	przedsta-
wicielka	Starostwa	Powiatowego	w	Rzeszowie	pani	Joanna	
Nieroda,	Radny	Powiatu	Rzeszowskiego	
pan	Jan	Sieńko,	Dyrektorzy	zaprzyjaź-
nionych	z	liceum	placówek	i	szkół,	Pre-
zesi	 dynowskich	 stowarzyszeń,	 eme-
rytowani	nauczyciele	oraz	pracownicy	
szkoły,	uczniowie,	a	także	przedstawi-
ciele	Uniwersytetu	Złotej	Jesieni,	opie-
kunowie	oraz	podopieczni	Środowisko-
wego	Domu	Samopomocy	w	Dynowie.	

narodowe czytanie „Wesela” Wyspiańskiego 
w liceum ogólnokształcącym 

im. komisji edukacji narodowej w Dynowie 
w dniu 8 września 2017

W	samo	południe	pani	dyrektor	Elżbieta	Klaczak-Łach	
zachęciła	zebranych	do	udania	się	w	niezwykłą	podróż	do	
roztańczonej	i	rozśpiewanej	bronowickiej	chaty,	oficjalnie	
rozpoczynając	Narodowe	Czytanie	w	naszej	szkole.	W	kli-
mat	„Wesela”	wprowadził	uczestników	imprezy	krakowiak	
w	wykonaniu	zespołu	tanecznego	działającego	przy	liceum,	
składającego	 się	 z	 absolwentów,	 nauczycieli	 i	 przyjaciół	
szkoły.	Na	scenie	wybrzmiał	okolicznościowy	wiersz	autor-
stwa	pana	Macieja	Jurasińskiego,	wodzireja	dzisiejszego	wy-
darzenia,	w	wykonaniu	Anny	Bober	oraz	Huberta	Kozdry	

-	szkolnych	artystów,	następnie	najmłodsi	wy-
konawcy	z	dynowskiego	przedszkola	Olga	Ma-
zur	i	Michał	Łybacki	zaśpiewali	pojawiającą	się	
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konkretny	 lub	 inny	dramat	z	własnej	woli,	 jednak	dzięki	
akcji	właśnie	 takiej	 jak	 ta,	 jesteśmy	w	 stanie	 zapamię-
tać	 i	 poznać	 piękne	 tradycje	 naszej	 kultury,	 odnowić	 je	
i	kontynuować.	Czytanie	rodzimych	polskich	artystów	sze-
rzy	również	postawy	patriotyczne.	Coraz	więcej	 ludzi	bie-
rze	udział	w	tym	wydarzeniu,	w	większych	miastach	gro-
madziły	się	tłumy	zachwyconych	niedocenianym	być	może	
przez	 nich	wcześniej	 dramatem.	Również	w	 naszym	 li-
ceum	 zebrali	 się	wszyscy	 uczniowie	 szkoły	 i	 zaproszeni	
goście.	 Polacy	 chętnie	 przystępują	 do	 tej	 inicjatywy,	 dla	
nas	uczniów	jest	to	możliwość	przyswojenia	treści	lektury	
w	milszy	i	znacznie	łatwiejszy	sposób.	Udział	w	nim	znajo-
mych	twarzy	nauczycieli	jest	jeszcze	bardziej	zachęcający.	
Rola	Pani	Młodej,	w	którą	wcieliła	 się	polonistka	gimna-
zjum	w	Dynowie	pani	Monika	Mączyńska,	była	oszałamia-
jąca	ale	równego	kroku	dotrzymywał	jej	również	pan	Emil	
Dańczak,	 absolwent	 naszego	 liceum,	 który	 zagrał	 Pana	
Młodego.	Pani	Iwona	Sarnicka,	wcielająca	się	w	rolę	Rad-
czyni	w	doskonały	sposób	rugała	drużki	panie	Joannę	Dudę	 
i	Katarzynę	Kłyż,	nie	pozwalając	im	tańczyć	z	drużbami.	Pani	
Ewa	Hadam	jako	Panna	Młoda	i	pan	Mariusz	Choma	jako	
Poeta,	prowadzili dialog	o	śnie,	którego	wymowa	jest	jakże	
aktualna	również	współcześnie. Dlatego	głównie	uczniowie	
naszego	liceum	oczekują	z	niecierpliwością	na	kolejne	edycje	
Narodowego	Czytania,	w	którym	nasza	szkoła	tradycyjnie	
już	weźmie	udział	i	zaskoczy	nas	
na	pewno	czymś	nowym.

Celestyna Blama, 
Uczennica	 Liceum	Ogólno-

kształcącego	w	Dynowie	oraz	re-
daktorka	gazetki	szkolnej	„IV Pa-
wilon”.

Literatura polska obfituje w wiele dzieł, które 
uczniowie poznają na kolejnych szczeblach swojej 
edukacji. Często pisane były one pod osłoną nocy, 
w niebezpieczeństwie płynącym od strony zaborców 
i cenzury. Zazwyczaj są one trudne, ponieważ napi-
sane językiem, którego już nie używamy, mówiące 
o czasach, których już nie ma. Jednak ich alegorycz-
ność i uniwersalizm skłaniają do głębszej refleksji, 
ponieważ przedstawiają ważne dla Polaków kwestie, 
związane z narodowością, wolnością i trudną historią. 
Z pewnością nie należą one do lekkich, nad ich tre-
ścią często trzeba się poważnie zastanowić. Jak więc 
sprawić, by stały się one bardziej przystępne? Szcze-
gólnie dla młodego grona odbiorców? Jak zachęcić 
ich do czytania? 

Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie od 
samego początku, w tym roku po raz 6. bierze udział 
w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim jest Narodowe 
Czytanie.	 Ta	właśnie	 akcja	 zainicjowana	 została	 przez	
Prezydenta	Polski	po	to,	by	rozsławić	arcydzieła	polskiej	li-
teratury.	Każdego	roku	wybierany	jest	inny	poeta,	pisarz,	
wieszcz,	by	to	jego	dzieło	rozbrzmiewało	echem	w	całej	Pol-
sce.	Tegoroczna	edycja	poświęcona	została	jednemu	z	naj-
słynniejszych	polskich	dramatów	Wesele Stanisława Wy-
spiańskiego.

Dynowskie liceum	 z	każdym	kolejnym	rokiem	pod-
chodzi	 do	 akcji	 z	 coraz	 nowszymi	 pomysłami	 i	 inicjaty-
wami.	Wzbogaca	zwykłe	czytanie	kolorowymi	strojami,	tań-
cem,	barwnymi	interpretacjami	rodzimych	artystów,	człon-
ków	władzy,	a	także	grona	nauczycieli.	Tegoroczny	występ	
uświetnił	pokaz	tańca	ludowego,	zaaranżowany	przez	Panią	
dyrektor	Elżbietę	Klaczak-Łach	z	udziałem	naszych	nauczy-
cieli.	Barwne	stroje,	skoczna	muzyka,	śpiewy,	sprawiły,	że	
nasi	uczniowie	chętniej	sięgną	po	utwór	i	będą	w	stanie	za-
pamiętać	i	lepiej	zrozumieć	przekaz	dramatu.

Z	 pewnością	większość	 z	 nas	 nie	 sięgnęłaby	 po	 ten	

narodowe czytanie okiem ucznia

w	dramacie	piosenkę	„Kiedy	będzie	słońce	i	pogoda”,	czym	
zasłużyli	sobie	na	gromkie	brawa.	Kolejno	fragmenty	„We-
sela”	odczytywali	przedstawiciele	Zespołu	Teatralnego	To-
warzystwa	Gimnastycznego	 „Sokół”	w	Dynowie,	 nauczy-
ciele	liceum,	przedstawiciele	Stowarzyszenia	Aktywny	Dy-
nów,	panie	i	panowie	z	Uniwersytetu	Złotej	Jesieni,	eme-
rytowana	dyrektor	LO	pani	Maria	Radoń,	a	także	inne	za-
przyjaźnione	ze	szkołą	osoby.	Bardzo	entuzjastycznie	
przyjęty	został	występ	wokalno-instrumentalny	pana	
Daniela	Maziarza,	animatora	kultury,	który	na	sce-
nie	pojawił	się	rodzinnie	z	żoną	Agnieszką,	synami	
Patrykiem	i	Kamilem	oraz	panem	Emilem	Dańcza-
kiem.	Wykonali	oni	muzyczną	aranżację	fragmentu	
dramatu	Wyspiańskiego.	Pięknym	akcentem	był	też	
ponowny	występ	zespołu	tanecznego,	tym	razem	pre-
zentującego	tańce	rzeszowskie.	Jako	ostatnia	na	de-
skach	sceny	pojawiła	się	Prezes	Towarzystwa	Gimna-
stycznego	„Sokół”,	pani	Krystyna	Dżuła,	która	zapre-
zentowała	dobitne	w	swej	wymowie,	kończące	„We-
sele”,	słowa	Chochoła.	Nadmienić	należy,	że	podczas	
uroczystości	można	było	otrzymać	pamiątkowe	pie-
częcie	przypominające	o	dzisiejszym	wydarzeniu,	jak	
również	obejrzeć	okolicznościową	wystawkę	poświę-
coną	Stanisławowi	Wyspiańskiemu.

VI	edycję	Narodowego	Czytania	„Wesela”	w	naszej	

szkole	 zakończyła	 pani	 dyrektor	Elżbieta	Klaczak-Łach,	
dziękując	wszystkim	za	przybycie	oraz	zapraszając	na	ko-
lejną	odsłonę	tej	pięknej	uroczystości	na	drugi	rok.	Przygo-
towanie	imprezy	nie	byłoby	możliwe,	gdyby	nie	zaangażo-
wanie	uczniów	i	nauczycieli	liceum,	którym	pani	dyrektor	
podziękowała	za	poświęcony	czas	i	oddanie	sprawie.
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Inwestycje remontowo-budowlane:
1. Remont i modernizacja budynku Szkoły Podsta-

wowej w Łubnie. W	ramach	remontu	wymieniono	gla-
zurę,	armaturę,	instalację	CO,	c.w.u.	oraz	przebudowa-
no	kanalizację	we	wszystkich	 łazienkach,	wymienio-
no	posadzki	w	klasach,	na	korytarzach	i	stołówce	oraz	
kuchni.	Ponadto	przeprowadzono	kompleksowy	remont	
sali	gimnastycznej	obejmujący:	malowanie	sali,	wymia-
nę	podłogi	sportowej,	wymianę	CO	itp.	Koszt	całkowity	
inwestycji	to	360	347,37	zł

2. Budowa budynku gospodarczego w miejscowo-
ści Harta.	Rozpoczęto	budowę	budynku	gospodarcze-
go	na	sprzęt	i	narzędzia	gospodarcze	wraz	z	przebudo-
wą	napowietrznego	przyłącza	elektrycznego.	W	pierw-
szym	etapie	wykonano	fundamenty	pod	budynek.	Do-
tychczasowy	koszt	wykonanego	zadania	to	64	958,07	zł	

3. Nadbudowa z przebudową dachu na budynku re-
mizy OSP Harta.	Zakres	przedmiotowy	prac	w/w	za-
dania	obejmował	będzie:	budowę	konstrukcji	dachowej,	
pokrycia	dachowego	i	nadbudowę	kominów.	Koszt	za-
dania	to	168	544,11	zł

4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy 
OSP Wyręby. Koszt	realizacji	zadania	to	45	000,00	zł

5. Malowanie dachu na budynku remizy OSP Dylą-
gowa. Koszt	realizacji	zadania	to	6	027,00	zł

Modernizacja dróg gminnych
		Przebudowa	drogi	gminnej	nr	108	337	R,	108	339	R	

oraz	na	działce	nr	ewid.	1949/2		w	miejscowości	Dylągowa	
(160	mb	na	jednej	z	dróg,	wykonano	również	odcinkowe	re-
monty	dwóch	głównych	dróg	asfaltowych).	Wartość	zada-
nia:	153	575,73	zł

		Przebudowa	drogi	gminnej	nr	108	297R	oraz	na	dz.	
nr	ewid.	57	i	1510/2		w	miejscowości	Dąbrówka	Starzeń-
ska	(290	mb	na	trzech	odcinkach	dróg).	Wartość	zadania:	
63	766,	82	zł

		Przebudowa	drogi	gminnej	nr	108	304R	w	miejscowo-
ści	Wyręby	(380	mb).	Wartość	zadania:	32	544,	66	zł

		Przebudowa	drogi	gminnej	nr	108	313R	w	miejscowo-
ści	Ulanica	(700	mb).	Wartość	zadania	61	135,92	zł

		Przebudowa	drogi	gminnej	nr	108	298	R	w	miejsco-
wości	Laskówka	(1180	mb	–	prace	w	trakcie	realizacji,	do-
datkowo	 zostanie	wykonana	 nawierzchnia	 asfaltowa	 na	
czterech	drogach	o	łącznej	długości	670	mb).Wartość	zada-
nia:	412	827,11	zł

Gmina	Dynów	pozyskała	środki	z	Funduszu	Ochrony	
Gruntów	Rolnych	na	modernizację	dróg	dojazdowych	do	pól	
w	miejscowościach	Łubno	i	Wyręby.	Łączna	kwota	dofinan-
sowania	wynosi	162	000,00	zł

Zakup sprzętu technicznego
W	sierpniu	br.	nabyto	nowy	sprzęt	 techniczny	do	re-

alizacji	zadań	własnych	gminy,	a	w	szczególności	do	zimo-
wego	utrzymania	dróg.	Zamówienie	obejmowało	zakup	cią-
gnika	URSUS	1014,	piaskarkę	jednoosiową,	ponadto	gmina	
jest	w	trakcie	realizacji	zamówienia	na	pług	dwuosiowy	PJ
-20ZG.	Łączna	kwota	wynosi	ponad	100	tys.	zł

Budowa nowych studni na terenie Gminy Dynów
W	ramach	realizacji	powyższego	punktu	wykonano	stud-

nię	w	miejscowości	Bachórz	(przy	Stacji	Uzdatniania	Wody)	
oraz	w	Dylągowej	(przy	budynku	Szkoły	Podstawowej).	In-
westycja	w	Dylągowej	została	współfinansowana	przez	Radę	
Rodziców.	Ponadto	 planowane	 jest	wykonanie	 kolejnych	
studni	w	miejscowościach:	Łubno	(Kazimierówka	–	Świe-
tlica	Wiejska),	Harta	(przy	młynie)	i	Dąbrówka	Starzeńska	
(obok	byłego	Domu	Nauczyciela).	Koszty	zaplanowane	na	
realizację	zadania	to	40	000,00	zł

Oświata
Na	podstawie	uchwały	nr	XXVI(131)2017	Rady	Gminy	

Dynów	z	dnia	13	marca	2017	r.	w	sprawie	dostosowania	sieci	
szkół	podstawowych	i	gimnazjów	do	nowego	ustroju	szkol-
nego	wprowadzonego	ustawą	Prawo	 oświatowe,	 na	 tere-
nie	Gminy	Dynów	wprowadzono	następującą	sieć	szkół	pu-
blicznych	w	okresie	od	dnia	1	września	2017	r.	do	31	sierp-
nia	2019	r.:
1. Szkoła	Podstawowa	w	Bachórzu	–	do	obwodu	szkoły	na-

leży	miejscowość	Bachórz	oraz	Laskówka	dla	uczniów	
klas	IV-VIII;

2. Szkoła	Podstawowa	w	Dąbrówce	Starzeńskiej;
3. Szkoła	Podstawowa	w	Dylągowej;
4. Szkoła	Podstawowa	nr	1	im.	Bohaterów	Walk	Chłop-

skich	w	Harcie	–	obwód	szkoły	obejmuje	numery	domów	
1-173	oraz	391-580;

5. Szkoła	Podstawowa	nr	2	im.	Ks.	Bronisława	Markie-
wicza	w	Harcie	–	obwód	szkoły	obejmuje	numery	do-
mów	174-390;

6. Szkoła	Podstawowa	w	Laskówce;
7. Szkoła	Podstawowa	w	Łubnie;
8. Szkoła	Podstawowa	w	Pawłokomie,
9. Szkoła	Podstawowa	Ulanicy.

Przy	każdej	Szkole	Podstawowej	funkcjonuje	Oddział	
Przedszkolny.	

Sieci	dotychczasowych	klas	gimnazjów	prowadzone	są	
w	 Szkołach	 Podstawowych	 (dotychczasowych	 Zespołach	
Szkół).

Inwestycje prowadzone na terenie Gminy Dynów

Urząd Gminy Dynów
W i e ś c i  G m i n n e
Krystyna Sówka
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Zarząd	Towarzystwa	Przyjaciół	Dynowa	
dziękuje	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	
wydania	 trzeciego	 numeru	Rocznika	Histo-
rycznego	 „Dynoviana”.	 Szczególne	 podzięko-
wania	 kierujemy	 pod	 adresem	Pani	Dyrek-
tor	Haliny	 Cygan,	 Pana	Dyrektora	 Stani-
sława	Tymowicza	 i	Rady	Pedagogicznej	 Ze-
społu	Szkół	im.	Stefana	Wyszyńskiego	w	Dy-
nowie.	Byli	oni	gospodarzami	spotkania	pro-
mującego	nowe	wydawnictwo,	a	ich	zaangażo-
wanie,	życzliwość,	gościnność	i	profesjonalizm	
zrobiły	duże	wrażenie.	

Uroczystość	 uświetniły	występy	Kapeli	
„Tońko”	oraz	Samueli	Łach,	której	akompa-
niował	Michał	Bielecki.

Wszystkim	dedykujemy	powstały	na	oko-
liczność	uroczystości	pamiątkowy	wiersz.

Maciej Jurasiński
Fot. Jerzy Kędzierski

„Dynoviana” po raz trzeci! Górujący nad miasteczkiem, 
W niebo wzbity, rozmodlony,
Nasz dynowski święty kościół,
W starych lipach zatopiony…

Tu zza słynnej bramy papież
Woła: Wkrocz, wkrocz na dziedziniec…
Święcisz rękę w kropielnicy,
Ściska ci ją sam Wawrzyniec!

Ten męczennik z czasów rzymskich,
Co przezacnym był diakonem,
Zszedł z obrazu cię przywitać,
Bo świątyni jest patronem.

Każe komżę ci przyodziać
I przed ołtarz wiedzie ciebie,
Znowu jesteś ministrantem,
Znowu jedną nogą w niebie…

Trwa pasterka, ta z lat tamtych,
Więc w szwach pęka dziś Dom Boży,
W pierwszej ławce twoja babcia,
W stallach siedzą kolatorzy…

W szopce znane ci figurki, 
Wśród nich Zbawca narodzony,
Proboszcz Ożóg swą homilię
Z barokowej śle ambony.

Ty – jak ja – też wstąp i wspomnij, 
Wiara karmi się wspomnieniem,
Kościół twój tradycją mocny,
On nie tylko jest kamieniem.

Dar Wapowskiej Katarzyny,
Ta budowla stara, święta, 
Gdzie w ołtarzu Piotr i Paweł,
Wiele przeszła i pamięta!

Ławki i konfesjonały
Kolanami wyrzeźbione
Wspominają też złe chwile,
Z świętej wieży wydzwonione…

Lecz Dynowska Matka Boska
I Jej opiekuńcze oczy
Ochroniły ją przed klęską,
Nie dał rady więc Rakoczy…

Brama wita, brama żegna,
Wciąż przybywa w drzewach słoi,
A dynowski Dom Wawrzyńca
Lat czterysta sobie stoi!

Górujący nad miasteczkiem, 
W niebo wzbity, rozmodlony,
Nasz dynowski święty kościół,
W starych lipach zatopiony…
    MJ
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lipiec	1947	r.		—	wysiedlenie	przez	wojsko	Ukraińców	z	Dy-
nowa	i	Dynowszczyzny		

12.07.1943	r.		—	zostaje	zamordowany	przez	UPA,	ks.	Jó-
zef	Kopeć	(jego	grób	znajduje	się	na	„środko-
wym”	cmentarzu	w	Dynowie)	

28.07.1944	r.		—	 złamanie	niemieckiego	 oporu	 i	wkrocze-
nie	do	Dynowa	jednostek	1	Armii	Pancernej	
Gwardii	 i	38	Armii.	Naloty	samolotów	nie-
mieckich	na	Dynów	i	okolicę.	Wybuchy	bomb	
zupełnie	zmiotły	z	powierzchni	ziemi	budynki	
murowane	G.	Gąski,	M.	Kędzierskiej,	J.	Kę-
dzierskiego	oraz	magazyn	Spółdzielni	Kółka	
Rolniczego.	Poważnie	uszkodzone	zostały	bu-
dynki	 S.	 Sosnowskiego	 i	Banku	Spółdziel-
czego.	 Podczas	 ostrzeliwania	 z	 działek	 po-
kładowych	 samolotów	 spłonęły	 zabudowa-
nia	S.	Siekańca,	W.	Kamińskiego,	M.	Nowo-
sielskiej,	 J.	Witkowskiego,	E.	Wolańskiego	
i	A.	Fall.	Podczas	walk	zginęło	12	osób	cywil-
nych:	K.	Kędzierski,	J.	Krasnopolski	od	poci-
sku	artyleryjskiego,	W.	Żurawski	od	kul	ka-
rabinu	maszynowego,	F.	Witkowski,	W.	Two-
rzydło,	M.	Siry,	J.	Siry	od	pocisków	działek	
lotniczych	oraz	S.	Krasnopolski,	K.	Stankie-
wicz,	S.	Kędzierski,	W.	Kędzierski	i	J.	Roma-
nowska	od	bomb.

28.07.1944	r.		—	około	godziny	9	zakończyła	się	niemiecka	
okupacja	Dynowa

29.07.1944	r.	—	od	godzin	porannych	wojsko	z	pomocą	lud-
ności	 cywilnej	 grzebało	 zabitych	 żołnierzy	
niemieckich	i	radzieckich.	Zwłoki	części	za-
bitych	 żołnierzy	 radzieckich	 oraz	 zmarłych	
w	 radzieckim	 szpitalu	w	Dynowie	 (łącznie	
43	żołnierzy)	zostały	pochowane	w	odrębnej	

kwaterze	na	cmentarzu	parafialnym	(ekshu-
mowane	zwłoki	żołnierzy	radzieckich	w	dniu	
13.11.1951	r.	zostały	przewiezione	na	cmen-
tarz	wojskowy	w	Brzozowie)

31.07.1948	r.	—	Dyrekcja	Okręgowa	Kolei	 Państwowych	
w	Krakowie	 ogłasza	 przejęcie	 na	własność	
Państwa,	kolei	żelaznej	wąskotorowej	Prze-
worsk-Dynów	 (kolej	 lokalna	Przeworsk-Dy-
nów	Spółka	Akcyjna	w	Przeworsku)

pierwsze	dni	sierpnia	1944	r.	—	najwyższą	władzę	w	Dy-
nowie	 sprawuje	 komendant	 wojenny	mjr	
Jareszko

około	10	sierpnia	1944	r.	—	zorganizowanie	przez	radziec-
kie	oddziały	wojskowe,	szpitala	w	Dynowie

około	10	sierpnia	1944	r.	—	grupa	przedwojennych	działa-
czy	politycznych	i	społecznych	na	zebraniu,	
w	którym	uczestniczył	komendant	wojenny	
mjr	Jareszko,	dokonała	wyboru	„Burmistrza”	
Dynowa	w	osobie	Władysława	Kasprowicza

19.08.1937	r.	—	Policja	otworzyła	ogień	do	chłopów	blokują-
cych	drogę	w	Harcie,	zabijając	dwóch	z	nich.	
Było	to	jedno	z	wielu	wydarzeń,	do	jakich	do-
szło	na	Podkarpaciu	w	czasie	wielkich	prote-
stów	chłopskich.

29.08.1801	r.	—	w	Nozdrzcu	urodził	się	Franciszek	Ksawery	
Prek	(zmarł	12.09.1863	r.)	-	malarz	i	pamięt-
nikarz.	Jego	grób	znajduje	się	na	cmentarzu	
w	Sędziszowie	Małopolskim.	

19.08.2013	r.		—	zmarł	w	Rzeszowie	Tadeusz	Czwakiel	(ur.	
12.07.1933	r.	w	miejscowości	Jagiełła	koło	Ja-
rosławia)	–	współzałożyciel	Teatru	Lalki	i	Ak-
tora	„Kacperek”	w	1956	r.,	aktor	i	malarz,	au-
tor	obrazów	Dynowa

Andrzej Stankiewicz

kalenDariUm Dynowskie

Aleksandra Szeligowska (Książek)	–	absolwentka	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	KEN	w	Dynowie,	rok	2008	

Nasze wielkie tajemnice 
jesteśmy babim poniedziałkiem 

światłem 
zapalanym w oknie starego domu 
wokół którego chodzimy na palcach 

i nasze najbardziej wartościowe 
gorzkie 

przeczekane i zawsze nie w porę 
noszone na rękach 

zapięte na ostatni guzik 

zostaje tylko pętelka

kącik poezji

Egzamin bez ściągi 
to nasza sprawa jak dorastamy 
we włosach mając kolory kapryśne jak jesień
potykając się o dzień w otwartych drzwiach

to nasza sprawa kogo zamykamy 
przypadkiem w pudełku po ciastkach na najbliższe 
dwadzieścia lat

i czyje rany rozdrapujemy kiedy zdzieramy paznokcie
przewracamy

uśmiech na lewą stronę

to tylko samoobrona 
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W	dniu	1.07.2017	r.	w	kościele	pw.	św.	Bartłomieja	
w	Dynowie	–	Bartkówce,	sakrament	Chrztu	przyjął	Karol	
Daraż	–	syn	Daniela	i	Ewy	Darażów.	Chrztu	udzielił	ksiądz	
proboszcz	Józef	Czerak.	Rodzicami	chrzestnymi	Karola	zo-
stali	Bartosz	Łybacki	i	Izabela	Siekaniec.	

Karol	urodził	 się	w	dniu	11.09.2016	 r.	w	Rzeszowie	
i	jest	czwartym	dzieckiem	w	rodzinie	Darażów	mieszkają-
cej	w	Bachórcu.	Karol	jest	wnukiem	Janusza	i	Teresy	Ha-
damów	z	Bartkówki	oraz	Józefa	i	Wandy	Darażów	z	Nie-
nadowej.

 Andrzej Stankiewicz

Chopin i agrafka  

przesyt 

złotego rudego i nas

nie dziwią pomięte dżinsy 
zakurzone półki plac zabaw pod stołem 
ślad szminki

na serwetce się oparł
słucha

wierzyć czy nie wierzyć w jesień

wrzesień
przechodzi obok i zadziera nosa

agrafką spinam nasze uszy 
na co najmniej trzydzieści lat
znów niedosyt

Chopina liści i nas 

Zanim wyszepczesz płochość dnia 

dziś
upuściłam świat na podłogę
jak upuszcza się klucze 

ukryłam się w niebie o zapachu wiśni
gdzie nawet cisza pachnie pestkami
niebo jest fioletowe a kawa bezkofeinowa

mam znów szesnaście lat i sukienkę w grochy
kilka zgubiłam biegnąc do ciebie

właściwie nie znam cię
ale jeśli to miejsce mnie polubiło
to może i ty powiesz dzień dobry

i to będzie ta chwila
o której nikt nie napisze wiersza

chwila przed pocałunkiem
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W	ostatnim	wydaniu	„Dynowinki”	odniosłem	się	do	pre-
ambuły	pierwszego	wydania	Dynowskiego	Kwartalnika	Sa-
morządowego,	wprowadzając	Czytelnika	w	motywy	wyda-
nia	kwartalnika.	Pan	Burmistrz	zapewniał,	iż	teraz	będzie	
rzetelnie	informował	mieszkańców	o	aktualnych	działaniach	
władz	miasta.	Pomimo	osobistej	wątpliwości	co	do	tej	rze-
telności,	nie	mam	podstaw	wątpić,	 iż	w	drugim	wydaniu	
Dynowskiego	Kwartalnika	Samorządowego	zamieszczona	
przez	Pana	Burmistrza	informacja	o	podpisaniu	umowy	na	
budowę	obwodnicy	miasta	Dynowa	w	ciągu	drogi	wojewódz-
kiej	nr	835	Lublin	–	Przeworsk	–	Grabownica	Starzeńska	
może	być	nierzetelna	–	co	do	założenia	terminu	ukończenia	
budowy.	Owszem,	papier	wszystko	przyjmie	i	można	wpisać	
każdą	datę,	w	tym	również	w	mojej	ocenie	zupełnie	nierealną	
dla	tej	inwestycji	datę	30.07.2018	r.	–	jako	termin	zakoń-
czenia	budowy	obwodnicy.	Jestem	zupełnie	pewien,	iż	jest	
to	termin	absolutnie	abstrakcyjny	i	już	w	chwili	jego	zakła-
dania	nierealny,	zatem	zakładam	się	z	Panem	Burmistrzem	

miało być rzetelnie – a jak jest ?
Józef	Sówka

Miasta	Dynowa	Zygmuntem	Frańczakiem,	 że	 jeżeli	 Pan	
Burmistrz	dotrzyma	obietnicy	i	faktycznie	przed	30	lipca	
2018	roku	zostanie	wybudowana	i	oddana	do	użytkowania	
obwodnica,	to	zobowiązuję	się	przekazać	na	cel	społeczny,	
dla	lokalnych	organizacji	pozarządowych	–	kwotę	5.000	zł	
(pięć	tysięcy	złotych)	i	oczekuję,	iż	Pan	Burmistrz	Miasta	
Dynowa	w	sytuacji,	kiedy	Jego	obietnica	okaże	się	niere-
alna,	taką	samą	kwotę	z	własnych	środków,	przekaże	na	
cel	społeczny	–	dla	lokalnych	organizacji	pozarządowych.

Przechodząc	jednak	do	meritum	sprawy,	chciałbym	za-
uważyć	iż	w	publikacjach	Pana	Burmistrza	jak	i	Radnych	
Miasta	Dynowa,	w	tak	ważnej	sprawie	brak	 jest	podsta-
wowych	informacji	merytorycznych.	Myślę,	że	Czytelnika	
i	Mieszkańców	miasta	interesuje	w	szczególności	planowany	
przebieg	 obwodnicy	 i	 planowana	wokół	 obwodnicy	 infra-
struktura,	jak	będzie	zagospodarowany	teren	przyległy	do	
obwodnicy	i	jakie	rozwiązania	w	związku	z	zajęciem	jednych	
z	ostatnich	miejsc	parkingowych	wokół	ośrodka	„Błękitny	
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SAN”	na	obwodnicę,	zaproponuje	Pan	Burmistrz	dla	pra-
widłowego	funkcjonowania	tego	ośrodka,	w	tym	szczególnie	
w	dni	targowe	i	w	czasie	organizowania	imprez	masowych.

Nie	ustały	jeszcze	echa	protestu	mieszkańców	Dynowa	
związane	z	przyjęciem	do	realizacji	jednego	z	czterech	pro-
ponowanych	przez	projektantów	wariantów	przebiegu	ob-
wodnicy	wokół	miasta.	A	warto	by	było	nawet	dla	historii,	
wskazać	jakie	były	proponowane	rozwiązania,	i	dlaczego	zde-
cydowano	się	właśnie	na	to	a	nie	inne	rozwiązanie.	Osobi-
ście	uważam,	że	wybrano	jedno	z	najmniej	korzystnych	roz-
wiązań,	gdyż	pozbawiono	miasto	możliwości	rozwoju	i	pozy-
skania	nowych	terenów	inwestycyjnych,	równocześnie	ogra-
niczając	już	istniejące	tereny.	Proszę	zauważyć,	iż	przyjęty	
wariant	przebiegu	obwodnicy	„WW2”	poza	tym,	że	zajmuje	
cześć	 już	 istniejącej	 infrastruktury	 (stacja	PKP)	nie	daje	
możliwości	 szerszego	wykorzystania	 terenów	wzdłuż	pla-
nowanej	 trasy	 obwodnicy.	Z	 jednej	 strony	ograniczeniem	
jest	koryto	rzeki	San,	z	drugiej	linia	kolejowa	a	nadto	są	to	
tereny	jak	by	nie	oceniać	zawsze	narażone	na	zalanie	przy	
ekstremalnie	niekorzystnych	warunkach,	a	takich	wyklu-
czyć	nie	można.	

Owszem,	 wariant	 ten	 został	 pozytywnie	 zaopinio-
wany	w	 decyzji	 Burmistrza	Miasta	Dynowa	 o	 środowi-
skowych	uwarunkowaniach	 zgody	na	 realizacje	 inwesty-
cji	 (nr	RG.6220.2.2012)	 utrzymanej	w	mocy	 decyzją	 Sa-
morządowego	Kolegium	Odwoławczego	w	Rzeszowie	 (nr	
SKO/4170/79/2015),	od	której	to	decyzji	skargę	wniesioną	
przez	wielu	mieszkańców	i	Polski	Zarząd	Działkowców	–	
Okręgowego	Zarządu	Podkarpackiego	w	Rzeszowie,	odda-
lił	Wojewódzki	 Sąd	Administracyjny	w	Rzeszowie	wyro-
kiem	z	dnia	25.10.2016	r.	sygn.	akt	II	SA/Rz	113/16	–	ale	
podkreślić	 należy,	 iż	 był	 to	 jedyny	wariant	 obwodnicy	

faworyzowany	przez	Pana	Burmistrza	i	trudno	się	dziwić,	
że	formalnie	został	zaakceptowany.

Skoro	jednak	decyzja	w	sprawie	budowy	obwodnicy	jest	
ostateczna,	wybrany	 został	wykonawca	 robót,	 podpisano	
umowę	na	realizację	inwestycji,	obecnie	pozostają	tylko	dy-
wagacje	na	temat,	kto	i	jaki	miał	interes	aby	wybrany	zo-
stał	właśnie	ten	wariant	budowy	obwodnicy.	

Doświadczenie	życiowe	uczy,	że	i	ta	tajemnica	zostanie	
wyjaśniona,	jak	zostaną	rozdane	karty	w	zakresie	planowa-
nej	infrastruktury	wokół	obwodnicy.	Dlatego	też,	zastana-
wiam	się	dlaczego	Pan	Burmistrz	nie	uchyli	rąbka	tajem-
nicy	i	nie	poinformuje	społeczeństwa,	dla	jakiego	celu	zde-
cydował	 o	 zlikwidowaniu	 istniejącej	 infrastruktury	 (par-
kingi)	linia	kolejowa	i	stacja	PKP	–	na	rzecz	planowanej	ob-
wodnicy.	Dlaczego,	z	tak	dużym	trudem	i	za	tak	duże	pie-
niądze	zostanie	odizolowany	ośrodek	„Błękitny	San”	i	dla-
czego	nie	zostanie	wykorzystana	w	sposób	turystyczny	ko-
lejka	wąskotorowa,	z	zapleczem	jakim	jest	jeszcze	istniejąca	
stacja	PKP.	Przeprowadzenie	obwodnicy	przez	stację	PKP	
zniweczy,	a	zapewne	znacznie	ograniczy	istniejące	obecnie	
możliwości	jej	wykorzystania	do	celów	turystycznych	i	pro-
mocyjnych	miasta	Dynowa.	Sama	trasa	obwodnicy	znisz-
czy	nie	tylko	walory	przyrodnicze,	ale	i	krajobrazowe	na	ja-
kie	mógł	liczyć	turysta	korzystający	z	kolejki	wąskotorowej.	
Jak	już	wspomniałem,	z	uwagi	na	uwarunkowania	natu-
ralne,	z	jednej	strony	koryto	rzeki	San,	z	drugiej	linia	ko-
lejowa,	nie	można	liczyć	na	rozwój	przy	obwodnicy	infra-
struktury	czy	budownictwa.	Chyba,	że	w	zamyśle	ma	się	bu-
dowę	przy	obwodnicy	jednego	dużego	obiektu	handlowego,	
marketu,	hipermarketu	–	o	czym	aktualnie	społeczeństwa	
się	nie	informuje.

Cmentarz	poległych	w	bitwie	o	Monte	Cassino,	gdy	Pre-
zydentem	Rzeczypospolitej	Polskiej	był	Władysław	Raczkie-
wicz,	Naczelnym	Wodzem	generał	Kazimierz	Sosnkowski,	
Dowódcą	2	Korpusu	Polskiego	generał	Władysław	Anders,	
Ambasadorem	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 przy	Watykanie	
dr	Kazimierz	Papee.

W	dniu	11	maja	1944	roku	gen.	Dyw.	Władysław	An-
ders	wydał	rozkaz	szczególny	Dowódcy	2	Polskiego	Korpusu:

Żołnierze!
Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła chwila bitwy. 

Długo oczekiwaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad od-
wiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyć będą dywi-
zje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, 
walczyć będą Francuzi, Włosi, oraz dywizje hinduskie. Za-
danie, które nam przypadło rozsławi na cały świat imię żoł-
nierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca 
całego Narodu, podtrzymywać nas będą duchy poległych na-
szych towarzyszy broni.

Józef	Sówka

hołd i bukiet kwiatów poległym bohaterom
pod monTe cassino

złożony przez mieszkańca Dynowa
w imieniu własnym i zarządu Towarzystwa przyjaciół Dynowa

monte cassino, 17 czerwca 2017 roku

Niech lew mieszka w Waszym sercu.

Żołnierze, za bandycką napaść Niemców na Polskę, 
za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujno-
wanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek ty-
sięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych Po-
laków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczę-
ście Kraju, za nasze cierpienie i tułaczkę. Z wiarą w spra-
wiedliwość, Opatrzności Polskiej idziemy naprzód ze świę-
tym hasłem w sercach naszych – „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 Podpisał – gen. dyw. Władysław Anders.

Z	takim	rozkazem	w	dniu	11	maja	1944	roku	o	godzi-
nie	23	z	udziałem	Żołnierzy	2	Korpusu	Polskiego	pod	do-
wództwem	gen.	Władysława	Andersa	rozpoczął	się	decydu-
jący	atak	na	Monte	Cassino,	którego	broniła	elitarna	nie-
miecka	1	Dywizja	Spadochronowa	oraz	pułki	wysokogórskie.

Wcześniej,	Niemcy	odparli	trzy	ataki	wojsk	alianckich,	
w	których	uczestniczyły	oddziały	amerykańskie,	angielskie,	
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francuskie,	hinduskie	 i	nowozelandzkie.	25	
maja	 1944	 roku	walki	 zostały	 zakończone,	
droga	do	Rzymu	została	otwarta.	

W	czasie	walki	o	Monte	Cassino	zginęło	
923	polskich	żołnierzy,	2931	zostało	rannych,	
a	345	uznano	za	zaginionych.	Na	miejscowym	
cmentarzu	wojennym	widnieje	napis.	

„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy po-
legli wierni w jej służbie”.

Z	inicjatywy	Związku	Polaków	we	Wło-
szech	przy	współudziale	Ambasady	RP	w	Rzy-
mie	przy	cmentarzu	powstało	Muzeum	Pa-
mięci	2	Korpusu	Polskiego.	Projekt	budynku	
powstał	w	pracowni	architekta	Pietro	Roga-
cienia	–	syna	żołnierza	2	Korpusu	i	budowni-
czego	Cmentarza	Polskiego	na	Monte	Cassino.

Polski	Cmentarz	Wojenny	na	„MONTE	
CASSINO”	powstał	na	przełomie	1944	i	1945	
roku	według	projektu	architektów,	W.	Hry-
niewicza	 i	 J.	 Skolimowskiego.	 Zbudowano	
go	na	najbardziej	wymownym	i	honorowym	
miejscu	–	płaskim	wgłębieniu	ciągnącym	się	
spod	Opactwa	Benedyktynów	i	przechodzą-
cym	w	stok	wzgórza	„593”,	przez	które	szło	
natarcie	 3	Dywizji	 Strzelców	Karpackich.	
Pracami	 budowlanymi	 kierował	 inż.	 Tade-
usz	Muszyński	pod	nadzorem	architekta	inż.	Architekt	Wa-
cław	Hryniewicz.	Cmentarz,	na	którym	spoczywa	1051	żoł-
nierzy	polskich	został	zbudowany	przez	żołnierzy,	uczestni-
ków	bitwy	o	Monte	Cassino.	Oddany	uroczyście	1	września	
1945	roku.	Ponad	cmentarzem	górują	pomniki	-	symbole;	
na	wzgórzu	„593”	pomnik	3	Dywizji	Strzelców	Karpackich,	

na	wzgórzu	„575”	San	Angelo	pomnik	5	Kresowej	Dywizji	
Piechoty,	jednostek	wchodzących	w	skład	II	Korpusu	Pol-
skiego	pod	dowództwem	gen.	Władysława	Andersa	toczą-
cego	walki	o	przełamanie	ufortyfikowanych	niemieckich	li-
nii	obronnych	w	rejonie	Monte	Cassino.

W dniu 10 czerwca 2017 r. miało miejsce spotka-
nie absolwentów LO w Dynowie rocznik 1977. Przy-
byliśmy na nie z różnych (często bardzo odległych) 
stron Polski. 

czTerDzieŚci laT minĘło…

Piękny	jubileusz	był	dla	nas	okazją	do	spotka-
nia	po	latach	z	wychowawcami,	profesorami,	kole-
żankami	i	kolegami.	Z	niektórymi	osobami	nie	mieli-
śmy	kontaktu	od	czasu	matury,	dlatego	początkowo	
wielu	osobom	towarzyszył	pewien	niepokój	„Czy	po-
znam	koleżankę	 z	 ławki,	 kolegę	 z	 internatu?”.Po	
pięknej	mszy	 św.	 odprawionej	 przez	 naszych	 ko-
legów	ks.	Stanisława	Nabywańca	i	ks.	Stanisława	
Śliwę	wszelkie	obawy	zniknęły	i	nastał	czas	powi-
tań,	okrzyków	radości.	Dzięki	życzliwości	Pana	Ka-
zimierza	Żaka	Dyrektora	LO	mieliśmy	możliwość	
„powrotu”	do	ław	szkolnych	oraz	poznania	dzisiej-
szego	oblicza	„naszego	ogólniaka”.	Później	były	tylko	
wspomnienia,	długie	rozmowy	i	opowieści	o	swoich	
kolejach	losu.	

Serdecznie	dziękujemy	osobom,	które	przyczy-
niły	się	do	zjazdu	absolwentów	rocznik	1977	oraz	

wszystkim	jego	uczestnikom.	Odczucia,	których	doświadczy-
liśmy	podczas	spotkania,	zostaną	w		naszych	sercach	i	pa-
mięci,	a	słowami	wyraził	je	kolega	Janusz	Toczek.	
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WSPOMNIENIA Z RODZINNEJ WSI

1.  U podnóża Bieszczad
   Opodal Dynowa
  Leży moja wieś rodzinna
 Wioska Dylągowa

2.  Pięknie położona pomiędzy wzgórzami
   Z niezbyt stromych zboczy spada tarasami
  W dolinę strumienia nie wiem jak zwanego
 Wśród skał i zarośli jarem płynącego

3.  Na wzgórzu stał kościół
   Słyszę jego dzwony
  W kościele chrzcielnica
 Gdzie bytem ochrzczony

4.  Poniżej wśród sadów
   Pobielane chaty
  Kryte strzechą - schludne
 Choć niezbyt bogate

5.  Naród z dziada pradziada
   Mieszkał tutaj twardy
  Na pozór wyglądał
 Może nieco hardy

6.  Był to naród życzliwy nader pracowity
   Wesoły, pogodny ale naród bitny
  O czym się niejeden intruz wnet przekonał
 Zaczepiając Kowalskich czy Jaśka Kulona

7.  Często się słyszało mowę w okolicy
   Jak Kulon rozegnat „muzykę”w Sielnicy
  Albo jak w Wielkanoc tuż obok kościoła
 Niesfornych Piątkowiczan sprała Dylągowa

8.  Była to wieś ludna
   Słynna z rodów wielu
  Wrotniaków, Murasów, Kowalskich, Jankielów
 Łachów, Chrapków, Krzywińskich

9.  Radoniów, Kucharków
   Cymbalistów, Piórkowskich, 
  Kamińskich, Grabarków
 Kulonów, Karasiów, Niemców, Mortowiczów
Jeszcze wielu innych lecz którzy by to zliczył

10. Od tych rodów tworzono
    Rozliczne dzielnice
   Które rolę spełniały
  Jak w mieście ulice

11. Była zatem Bajdówka
    Kulonówka, Flagówka
   Podlipa, Zaulica
  No i Karasiówka

12. Z czasem nawet mieszkańcom
    Niektórej dzielnicy
   Nadawano przydomki
  Jasiek zza ulicy

13. Jędrek Grandus, Franek z Działu
    Lub Wojtek z Bajdówki
   Marcin „Tyran”, „Pasiety”
  Staszek z Karasiówki

14. Nawet gość nie obznajmion
    W tych dzielnicach wielu
   Pytając o „Grandusa”
  Mógł trafić do celu

15. Tak jak z losem Ojczyzny związani Polacy
    Dzielili ten los twardy i Dylągowiacy
   Jedni dążąc za chlebem trafili za morze
  Inni w wojnie zginęli w Austriackim zaborze

16. Jeszcze innych na Sybir wywieźli Moskale
    Zagłodzili w tajdze nie wiadomo wcale
   Ilu Dylągowiaków poległo w Syberii
  Z rąk carskich Kozaków.

18 czerwca 2017 r.

Szanowny Pan Kazimierz Żak
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

W imieniu absolwentów Liceum, którzy 10. czerwca br. świę-
towali 40. rocznicę swej matury, pragniemy wyrazić serdeczne po-
dziękowanie za wyjątkowo serdeczne przyjęcie nas i ugoszczenie 
w Szkole, której tak wiele zawdzięczamy.

Przybyliśmy z nawet odległych zakątków Polski do miejsca, 
w którym spędziliśmy nie tylko najpiękniejszy, ale też i najbardziej 
kreatywny okres naszej młodości, do naszej Szkoły, w której pobyt 
w tak istotny sposób wpłynął na nasze życiowe wybory i decyzje, 
dumni z tego, że właśnie w dynowskim Liceum zdobyliśmy nie tylko 
niezbędny zasób wiedzy, ale przede wszystkim życiowej mądrości 
i doświadczeń, dzięki którym mogliśmy odważnie i bez kompleksów 
podjąć wyzwania dorosłego życia. Ogromna w tym zasługa naszych 
ukochanych Pedagogów – wybitnych przewodników i mentorów, dla 
których wdzięczność i pamięć zawsze nosić będziemy w naszych ser-
cach. Ale też mamy świadomość, iż to, że czujemy się w naszym ży-
ciu na swój sposób spełnieni, jest zasługą swoistego genius loci, tej 
trudnej do wyrażenia słowami jedynej i niepowtarzalnej aury, jaka 
w naszej Szkole – co stwierdziliśmy zgodnie – panuje nadal w po-
staci nieskażonej.

Tym bardziej jest to niezwykłe, że przecież zastaliśmy nasze Li-
ceum bardzo zmienione – nowoczesne, świetnie wyposażone, pełne 
rozwiązań i udogodnień, o jakich przed czterdziestoma laty nikomu 
nawet się nie marzyły. Wiemy, że jest to zasługa przede wszystkim 
Pana, Panie Dyrektorze, Pańskich poprzedników oraz współpracow-
ników. Godne podziwu jest zwłaszcza to, że to nowoczesne oblicze 
prowadzonej przez Pana Szkoły, którego nie powstydziłyby się pla-
cówki oświatowe dysponujące o wiele większymi środkami i możli-
wościami, zachowało w sobie to, co my, absolwenci Liceum sprzed 
czterdziestu lat, cenimy sobie szczególnie – dostrzegany na każdym 
kroku szacunek dla tradycji. Dzięki temu nasza wizyta w ukocha-
nej Szkole dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń i doznań, 
stała się jakby wizytą w rodzinnym domu, emanującym tą samą 
co przed laty aurą i ciepłem.

Za to z całego serca dziękujemy, życząc Panu, Gronu Pedago-
gicznemu, Pracownikom i Uczniom prowadzonej przez Pana Szkoły, 
by – jak my – opuszczając jej mury, odczuwali wyłącznie satysfak-
cję i dumę z tego, że dane Wam było stać się cząstką jej imponu-
jącej historii.

Absolwenci LO im. KEN 
w Dynowie, rocznik 1977
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Staże wakacyjne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ra-
mach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

staże wakacyjne uczniów 
w zespole szkół zawodowych

Wakacje	to	czas	odpoczynku	dla	uczniów,	ale	
też	szansa	na	zdobycie	nowych	doświadczeń	zawo-
dowych.	W	miesiącu	lipcu	i	sierpniu	2017	r.	ucznio-
wie	Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie	odbyli	staże	za-
wodowe	w	ramach	projektu	„Szkoła fachowych 
kompetencji zawodowych”w	ramach	konkursu	
nr	RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa IX. „Jakość edukacji i kompeten-
cji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jako-
ści kształcenia zawodowego”.

W	stażach	uczestniczyło	62 uczniów	w	wy-
branych	zakładach	pracy,	a	ich	celem	było	naby-
wanie	praktycznych	umiejętności	do	wykonywa-
nia	pracy	poprzez	wykonywanie	zadań	w	miejscu	
pracy	przez	ucznia.	Uczniowie	odbyli	czteroty-
godniowy staż (150 godzin)	w	zakładach	pracy	
związanych	z	wybranym	kierunkiem	kształcenia.

W	stażu	brali	udział	uczniowie	Technikum w zawo-
dzie technik informatyk,	którzy	realizowali	staż	w	na-
stępujących	 firmach	 informatycznych,oraz	 sklepach	kom-
puterowych:	 „VOBIS” Przemyśl,	VIRUS Dynów,	Wir-
tualny Świat Dynów,	AG-Comp Dynów,	ALT-KOMII 
Nienadowa.

Kolejną	grupą	byli	uczniowie	Technikum kształcący 
się w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec 
którzy	realizowali	staż	w	firmach	prowadzących	działalność	
logistyczno-handlową:	SZiK Tyczyn,	TIFO Dynów,	GS 
„Samopomoc Chłopska” Dynów,	Sklep „Zielony Ko-
szyk” Dynów, Delikatesy Piotruś Pan Nozdrzec, Sklep 
„Lewiatan” Przedmieście Dubieckie.

Następna	grupa	to	uczniowie	Technikum kształcący 
się w zawodzie technik pojazdów samochodowych 
oraz	Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie me-
chanik pojazdów samochodowych.	Odbywali	staż	w	fir-
mach	 obsługowo-naprawczych	 pojazdów	 samochodowych:	

MORFEUSZ Dynów,	GAZ-STOL Dynów,	„Serwis Me-
chatroniki i Elektroniki Pojazdowej w Dynowie,	AU-
TO-SPEC Harta,	Serwis samochodowych SZiK Tyczyn.

Po	zakończeniu	stażu	każdy	uczeń	otrzymał stypen-
dium stażowe,	zwrot kosztów dojazdu do miejsca sta-
żu,oraz	zaświadczenie o ukończeniu stażu.	Opiekunowie	
stażystów	w	zakładach	pracy	także	otrzymali	dodatkowe	wy-
nagrodzenie	za	opiekę	i	dokształcanie	uczniów.	Koszty	pro-
jektu	 są	współfinansowane	 ze	 środków	Unii	Europejskiej	
w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.

Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodat-
kowe szanse dla uczniów na podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie zasad 
funkcjonowania zakładów pracy, zdobycie doświad-
czenia zawodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiej-
sze znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

Marcin Kałamucki
ZSzZ w Dynowie
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17. A Ci co doczekali
    Wolności Ojczyzny
   To ją zdobywali szablą, krwią i blizną

18. Następnie orali swe wąskie zagony
    Mówili do siebie „Chrystus pochwalony”
   Siali, żeli, sprzątali nie folgując koniom
  Taka jest ich rola „co żywią i bronią”

19. Bogobojnie chowali dzieci, młodzież całą
    Ojczyźnie na pociechę i Bogu na chwałę
   Wcześnie też niejeden Dylągowiec mały
  Zapytany o znak swój mówil „orzeł biały”

20. Lecz niedługo w pokoju
    Dźwigali trud znojny
   Musieli rolę rzucić
  Iść na II wojnę

21. Znów bronili Ojczyzny
    Aż do krwi ostatniej
   Po ostatni nabój
  Po pocisk armatni

22. Walczyli zaciekle ginęli z honorem
    Bronili zażarcie i z chłopskim uporem
   Każdej piędzi ziemi ojczystej
  Gdy padła...

23. Broń swą pochowali po lasach mokradłach
    A po kilku latach stanęli gotowi
   W Batalionach Chłopskich
  I w Armii Krajowej

24. Jak wieść niesie nie brakło
    Nigdzie Dylągowców
   Gdzie trzeba bić było
  Sotnie Banderowców

25. Lub Szwabów z zasadzki
    Których w Jaworniku
   Pod wodzą „Wacława”
  Wybito bez liku

26. W odwet Niemcy spędzili naród do Kościoła
    I szukali broni każdy gdzie mógł chował
   Opatrzność sprawiła, że nic nie znaleźli
  Inaczej niechybnie ludzi by wywieźli

27. Do komór gazowych a wieś by spalili
    Tej okrutnej wojny byśmy nie przeżyli
   Cud to był zaiste, że na tyle zbroi
  Nie znaleźli nawet jednego naboju

28. W kościele Szwaby chłopów na przesłuchy brali
    Nie szczędzili razów bili i kopali
   Niejeden oberwał z buta lub z prawicy

29. Jędrek „Grandus”, Mostowicz, Paweł Cymbalista
    Franek Cebak „Stasiecio”, Ksiądz i organista
   Mimo tortur chłopi dzielnie się trzymali
  Milczeli uparcie, pary nie puszczali

30. A tłumacz Kucharek wiedział jak grać rolę
    Opacznie tłumaczył, Szwabów wywiódł w pole
   W rezultacie Niemcy wyśmiani bez mata
  Dali ludziom spokój wioska ocalała

31. Wolną republiką była Dylągowa
    Gdy w niej przebywali partyzanci z Lwowa
   Ustawili warty chłopaków szkolili
  Uczyli strzelania, dziewczęta zwodzili

32. I niejedna młoda Dylągowianka
    Kochała „Cygana”, „Orła”, „Janka”.
   Niejedna też panna drżąc ze strachu czasem
  Nosiła jedzenie partyzantom w lasy

33. Lecz kiedy front wschodni do wioski się zbliżał
    Akowcy odeszli - Dylągowa cała
   Bez tych partyzantów jakby posmutniała
  Stała się bezbronna jak sierota mała

Rozpoczął	 się	 nowy	 rok	 szkolny	
2017/18	także	w	Zespole	Szkół	Zawodo-
wych	 im.	Kard.	 Stefana	Wyszyńskiego	
w	Dynowie.	Z	każdym	kolejnym	dniem	
szkolne	życie	nabiera	swojego	rytmu,	a	co	
się	działo	w	szkole	podczas	wakacji???	

Niektórzy	twierdzą,	że	prawie	równo	
z	czerwcowym	ostatnim	dzwonkiem	„za-
mykają	 się	 szkolne	 drzwi”	 i	 szkoły	 tak	
trwają	aż	do	września.	Być	może	trafiają	się	takie	placówki	ale	tak	
nie	jest	w	przypadku	ZSzZ	w	Dynowie.	Co	więc	robi	się	w	szkole	pod-
czas	wakacji?

Jeszcze	kilka	ostatnich	czerw-
cowych	 dni	 zajęło	 nauczycielom	
przeprowadzenie	 egzaminów	 po-
twierdzających	kwalifikacje	w	za-
wodzie.	Następnie	Szkolna	Komi-
sja	Rekrutacyjna	dokonała	analizy	
wniosków-podań	do	szkoły	i	usta-
liła	listy	przyjętych	na	rok	2017/18	
oraz	 odbyły	 się	 spotkania	 z	 kan-
dydatami.	

Po	wydrukowaniu	elektronicz-
nych	dzienników	i	zamknięciu	„na	
ostatni	guzik”	dokumentacji	peda-
gogicznej,	 nauczyciele	 rozpoczęli	
wakacje,	 a	 pozostali	 pracownicy	
pełnili	 normalne	 codzienne	 obo-
wiązki,	bowiem	rozpoczęły	 się	 re-
monty,	 a	niektórzy	 też	 „poszli	na	
urlop”.	Wymyślone	przed	panią	Dy-
rektor	Halinę	Cygan,	a	uzgodnione	
z	Organem	Prowadzącym	–	Powia-
tem	Rzeszowskim	 prace	 remon-
towe	to:

sToWarzyszenie 
przyjaciół 

zespołu szkół zawodowych 
w Dynowie 

o szkolnych wakacjach
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•	 wymiana	 okien	 i	 siatek	 ochron-
nych	w	sali	gimnastycznej	i	wielu	
innych	pomieszczeniach	szkolnych,

•	 malowanie	 pomieszczeń	 kuchen-
nych,

•	 gruntowne	 remonty	 pomieszczeń	
tj.	gabinetu	dyrektora,	pokoju	na-
uczycieli	wychowania	 fizycznego	
i	pomieszczenia	administracyjne-
go	Rady	Rodziców	i	Stowarzysze-
nia	Przyjaciół	ZSzZ	w	Dynowie.	

Niezależnie	 od	 toczących	 się	 ro-
bót	 remontowych	 sporządzono	 10	
wniosków	 dla	 uczniów	 na	 stypen-
dium	Powiatu	Rzeszowskiego,	5	wnio-
sków	dla	uczniów	z	projektu	„Wspar-
cie	 stypendialne	 uczniów	 ponadgim-
nazjalnych	 szkół	 zawodowych	 –	 rok	
szkolny	2017/2018”	i	jeden	do	stypen-
dium	PRM.	

Także	w	okresie	wakacyjnym,	zo-
stał	 sporządzony	 aneks	 nr	 1	 do	 ar-
kusza	 organizacyjnego	 na	 nowy	 rok	
szkolny,	który	musiał	być	uzgodniony	
ze	związkami	zawodowymi	i	zaopinio-
wany	przez	Radą	Pedagogiczną,	której	
posiedzenie	odbyło	się	10	sierpnia	2017	
r.,	 aby	 17	 sierpnia	mógł	wpłynąć	 do	
Starostwa	Powiatowego	w	Rzeszowie.	

10	 sierpnia	 nauczyciele,	 pra-
cownicy	 niepedagogiczni	 i	 spora	
grupa	młodzieży	 była	 zaangażowana	

Zarząd	Powiatu	Rzeszowskiego	podjął	uchwałę	w	sprawie	przyzna-
nia	stypendiów	z	Programu	Stypendialnego	Powiatu	Rzeszowskiego	na	
rok	szkolny	2017/2018.

Z	Zespołu	Szkół	Zawodowych	im.	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	
w	Dynowie	stypendystami	zostało	aż	10	osób,	a	są	to:	Mateusz	Dańczak	
z	klasy	3TI	(średnia	ocen	5,69),	Kamila	Bułdak	z	klasy	3TI	(średnia	ocen	
4,88),	wychowawca	Pani	Barbara	Ślemp,	Justyna	Bugira	z	klasy	4THL	
(średnia	ocen	5,31),	Karolina	Sowa	z	kl.	4THL	(średnia	ocen	5,31),	wycho-
wawca	Pani	Katarzyna	Marcinek,	Damian	Domin	z	kl.	4TPS	(średnia	ocen	
5,2),	wychowawca	Pani	Alina	Paściak,	Paweł	Sierant	z	klasy	4TI	(śred-
nia	ocen	5,2),	wychowawca	Pani	Honorata	Mikoś,	Kamil	Nowak	z	klasy	
3TPS	(średnia	ocen	5,0),	wychowawca	Pan	Paweł	Gierula,	Dominik	Birak	
z	klasy	2TI	(średnia	ocen	4,95),	wychowawca	Pani	Bogusława	Pinkowicz,	
Sabina	Głowacz	z	kl.	3TL	(średnia	ocen	4,88),	wychowawca	Pani	Anna	
Kałamucka,	Karolina	Mocha	z	klasy	3THPS	(średnia	ocen	4,84),	wycho-
wawca	Pani	Magdalena	Wolańska.	

	Stypendia	 z	Programu	Stypendialnego	Powiatu	Rzeszowskiego	na	
rok	szkolny	2017/2018	zostały	wręczone	w/w	uczniom	podczas	uroczystości	
rozpoczęcia	roku	szkolnego	2017/2018	przez	Wicestarostę	Rzeszowskiego	
Pana	Marka	Sitarza	i	Dyrektora	szkoły	Panią	Halinę	Cygan.	

Wszystkim	zaangażowanych	nauczycielom,	pracownikom	niepedagogicznym,	młodzieży	i	członkom	stowarzysze-
nia	na	czele	z	Panią	Haliną	Cygan	należą	się	duże	słowa	uznania	za	poświęcony	„szkole”	czas	wakacyjny.	Może	trochę	
żartem,	ale	z	uznaniem	i	na	pocieszenie	warto	powiedzieć,	że	„jeszcze	tylko	10	miesięcy	i	znów	będą	WAKACJE”	!!!

Od lewej: Wicestarosta Rzeszowski p. Marek Sitarz, stypendyści: Mateusz Dańczak, Karolina Sowa, Justyna Bugira, Paweł Sierant, Kamil Nowak, Damian Domin, Domi-
nik Birak, Kamila Bułdak, Sabina Głowacz, Karolina Mocha, Dyrektor ZSzZ w Dynowie p. Halina Cygan

Opisał to co widział, Prezes SP ZSzZ w Dynowie – Stanisław Tymowicz

w	przygotowanie	uroczystej	promocji	trzeciego	numeru	„DYNOVIANY	–	Dynow-
skie	sacrum”.	Kto	był	to	widział	ogrom	pracy.

Po	kilkunastu	wolnych	jeszcze	dniach	sierpnia	odbyło	się	organizacyjne	po-
siedzenie	Rady	Pedagogicznej	i	przeprowadzone	zostały	maturalne	egzaminy	po-
prawkowe…..	Większość	tych	czynności	wymaga	obecności	dyrektora,	innych	osób	
z	zespołu	kierowniczego	i	nauczycieli.	Tak	więc	w	dużym	uproszczeniu	i	skrócie	
wyglądają	szkolne	wakacje	od	„kulis”.
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34. Wszak wiadomo było sami Dylągowcy
    Nie potrafią zwalczyć tych hord banderowskich
   I takoż się stało późną jesienią
  W rok 44 stanęła w płomieniach

35. Płonęła tak żywo jak krwawa pochodnia
    Rzekłbyś patrząc w okno noc się zbliża do dnia
   Mama przerażona zerwała nas z łóżek
  Ojciec zaczął strzelać ledwie z życiem uszedł

36. Bo czymże był ogień
    Z jego karabinu
   Do lawiny ognia
  Ukraińskich zbirów

37. Pod gradem pocisków czołganiem za miedzą
    Często tylko ze skromnym węzełkiem z pościelą
   Naród opuszczał wioskę z ściśniętą gardzielą
  Żal rozrywał piersi - Ci to tylko wiedzą

38. Którzy uszli z życiem do lasów nad Sanem
    Albo w Ciche Doły - wyglądali ranem
   Tam gdzie ongiś stała wioska Dylągowa
  Pozostały zgliszcza o Boże uchowaj

39. Moje oczy więcej od tego widoku
    Który miałem ujrzeć w jesień w owym roku
   Wieś spowita w dymach do polana zgliszcza
  Wkoło martwa cisza nawet ptak nie świstał

40. Tam gdzie stały domy są kupy popiołów
    Pomiędzy zgliszczami trup krowy lub wołu
   Wśród popiołów sterczące piece i kominy
  Murowane z cegły lub wapna i gliny

41. Z rzadka tylko ujrzysz psa, kurę czy kota
    Przerażająca cisza potworna martwota
   Porozwalane sprzęty spalone poszycie
  Raz po raz ciszę przerwie żałosne psa wycie

42. Zaiste niezbadane są wyroki Boże
    Nikt zda się z tej pożogi żywy ujść nie może
   A uszli prawie wszyscy zginęło niewielu
  Żeby w imię Boże do nowych iść celów

43. Nazajutrz wpław San przeszli
    Lub płynąc łodziami
   Do miasta Dynowa
  Bądź Harty nad Sanem

44. Dzielnie ten krzyż Pański znieśli Dylągowcy
    Choć stracili dobytek nie zeszli w manowce
   Jedni z trudem wznosili nową Dylągowę
  Inni się osiedlili na Ziemiach Zachodnich

45. Lecz i tu spokoju nie zaznali wcale
    Po ziemiach zachodnich hasali Moskale
   Szli w pościg za Niemcem w drodze wsie łupili
  Grabili gorzelnie, kobiety gwałcili

46. Raz pijana horda zażywszy Bahusa
    Trafiła w zagrodę do Jędrka Grandusa
   Który chłop był twardy no i bardzo płodny
  Spłodził on aż dziewięć cór pięknych i dorodnych

47. Pijani Moskale chcieli je zbezcześcić
    Zgwałcić i pozbawić wszystkich cnót niewieścich
   Nie wiedzieli jednak że Dylągowianka
  Za nic w świecie nie da Moskalowi wianka

48. Tym bardziej nie dadzą córy Grandusowe
    Dziewczęta dorodne ładne i morowe
   Chcąc z głów Ruskim wybić zbyt łatwe „majówki”
  Najstarsza z nich woła Staszka z Karasiówki

49. Żeby szybko wstawał
    Wziął z sobą karabin
   Zwołał nieco chłopa
  Strzałem Ruskich zwabił

50. I wygnał z zagrody
    Gęsto bijąc w mordę
   Zdziczałą, pijaną
  Atamańską hordę

Przez	wiele	lat	–	nasza	koleżanka	Maria	Kuszek-	uczyła	i	wycho-
wywała	kolejne	pokolenia.	Była	nie	tylko	znakomitym	dydaktykiem,	
wychowywała	w	poszanowaniu	wartości	 i	uczyła	wrażliwości	wobec	
bezbronnej	 przyrody,	wrażliwości	 ,	 która	 czyni	nas	wszystkich	bar-
dziej	szlachetnymi.	

W	tym	roku	szkolnym	podjęła	decyzję	o	przejściu	na	emeryturę.	
Do	Szkoły	Podstawowej	im	F.	Chopina	uczęszczała	w	Szczecinie.	

Pasję	i	zamiłowanie	do	chemii	odkryła	w	szkole	średniej,	a	wyrazem	
tego	była	edukacja	w	Technikum	Chemicznym	w	Nowej	Sarzynie.	Zdo-
bytą	wiedzę	mogła	zastosować	podczas	stażu	w	tutejszych	Zakładach	
Chemicznych.	Konsekwentna	realizacja	celów	zaowocowała	podjęciem	
i	ukończeniem	studiów	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim.	W	1979	roku	
kurator	skierował	ją	do	pracy	w	naszej	szkole	w	charakterze	nauczy-
ciela	biologii	i	przedmiotów	rolniczych.	W	bardzo	krótkim	czasie	udo-
wodniła,	że	jest	tytanem	pracy	i	symbolem	solidności	oraz	odpowiedzial-
ności.	Ciężka	i	umiejętna	praca	z	uczniami	uzdolnionymi	dała	wspa-
niałe	efekty.	Trzech	uczniów	uzyskało	tytuły	finalistów	Olimpiady	Bi-
logicznej	na	szczeblu	centralnym.	8	miało	te	same	tytuły	na	szczeblu	
centralnym	z	Ekologii	i	Ochrony	Środowiska.	Jedna	osoba	uzyskała	na-
grodę	za	wybitną	pracę	badawczą	także	na	szczeblu	centralnym.	Bar-
dzo	wysoko	oceniono	umiejętności	naszych	uczniów	na	krajowym	eta-
pie	międzynarodowego	konkursu	YPEF	„Young	people	in	Europen	Fo-
rests"	–	Młodzież	w	lasach	Europy”	–	3	osoby	sięgnęły	po	zaszczytny	ty-
tuł	finalistów	etapu	ogólnopolskiego.	Kwalifikacje	do	etapu	wojewódz-
kiego	wymagały	napisania	prac	teoretycznych.	Pod	kierunkiem	pani	

ile razem dróg przebytych…?
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Marii	Kuszek	powstało	56	wyróżniających	się	prac.	Kilkuset	uczniów	przygotowała	do	
egzaminu	maturalnego	z	biologii	i	chemii,	pracując	z	nimi	także	na	zajęciach	fakulta-
tywnych.	Nieustannie	doskonaliła	własny	warsztat	pracy,	uczestnicząc	w	warsztatach	
oraz	kursach.	W	2002	roku	ukończyła	studia	podyplomowe	z	zakresu	chemii	z	elemen-
tami	środowiska	na	AGH	im.	St.	Staszica	w	Krakowie.	W	2004	roku	uzyskała	stopień	
nauczyciela	dyplomowanego.	Od	1984	pełniła	rolę	wychowawcy	klasowego.	Były	więc	
kolejno	roczniki	1988,	1992,	1996,	2000,	2004,	2007,	2010,	2013,	2016.	Obok	interesu-
jących	inicjatyw	cyklicznych	organizowała	wycieczki	do	ciekawych	miejsc:	Bieszczady,	
Zakopane,	Roztocze	były	wzbogacane	także	zwiedzaniem	Poznania	,Gorzowa	Wielko-
polskiego,	Biskupina,	Olsztyna,	Kętrzyna,	Pojezierza	Mazurskiego.	Niezapomniany	kli-
mat	miały	wyjazdy	członków	Koła	Przyrodników	do	Ogrodu	Botanicznego	w	Krakowie.	

Ministerstwo	nagrodziło	ją	Medalem	Komisji	Edukacji	Narodowej.	Za	swoją	pracę	
otrzymała	dwie	nagrody	Starosty	Powiatu	Rzeszowskiego	w	2004	i	2006	roku.	Dyrektorzy	
docenili	jej	solidność	i	zaangażowanie,	a	wyrazem	tego	były	nagrody	przyznawane	w	la-
tach:	1985,	1989,	1990,	1991,1992,	1996,	2002,	2003,	2005,	2007,	2008,	2011,	2014,	2015.	

Droga	Koleżanko:	dziękujemy	za	wspólne	chwile!!!!!	„Pamięć	więcej	niż	słowo	zna-
czy	i	tak	się	stać	nie	może,	byśmy	się	zgubili”./A.Szeligowska/.

Ewa Hadam

Pani	Elżbieta Klaczak-Łach,	na-
uczycielka	 języka	 polskiego	 Liceum	
Ogólnokształcącego	w	Dynowie,	od	wrze-
śnia	2017	roku	została	nową	dyrektorką	
tej	szkoły.	Jakie	ma	plany	na	najbliższy	
rok?	Co	chciałaby	zmienić	a	co	ulepszyć	
w	zarządzaniu	placówką?	Czy	to	stano-
wisko	jest	dla	niej	trudnym	wyzwaniem?	
Jeżeli	 chcecie	 się	 tego	 dowiedzieć,	 ko-
niecznie	przeczytajcie	poniższy	wywiad.

O: Od niedawna jest Pani dyrektorką LO w Dyno-
wie. Jak się Pani czuje w tej roli?

D: Jeśli	mam	być	szczera,	to	póki	co,	wdrażam	się	i	wła-
ściwie	to	nie	miałam	czasu	pomyśleć	nad	tym,	jak	czuję	się	
w	tej	roli.	Muszę	przyznać,	że	moja	pasja	do	języka	polskiego	
w	tym	momencie	–	chwilowo	-	mam	nadzieję,	zeszła	na	plan	
dalszy.	Tutaj	zastała	mnie	sterta	papierów,	z	którymi	mu-
szę	się	uporać	w	pierwszej	kolejności.	Na	pewno	łatwo	nie	
jest	i	do	wszystkiego	potrzebny	jest	czas,	aby	nabrać	przy-
słowiowego	sznytu.

O: Rozumiem, czyli tęskni Pani za byciem nauczy-
cielką języka polskiego?

D: Tak	myślę.	Z	przyjemnością	chodziłam	na	lekcje	ję-
zyka	polskiego,	w	końcu	robiłam	to	przez	24.	lata,	ale	myślę,	
że	oswoję	się	również	z	nowym	stanowiskiem	i	polubię	nowe	
obowiązki,	które	będę	chciała	solidnie	wypełniać.

O: Przed Panią wielkie wyzwanie. Może zdradzi 
nam Pani najbliższe plany szkoły?

D: Tak,	moim	głównym	celem,	jaki	pragnę	osiągnąć	wła-
śnie	jako	dyrektor,	jest kształcić na wysokim poziomie 
i wychowywać do wartości w bezpiecznych warun-
kach z poszanowaniem godności każdego człowieka. 
Kolejnym	takim	celem	jest,	aby	relacje uczeń-nauczyciel, 
rodzic-nauczyciel, dyrektor-nauczyciel-uczeń	funkcjo-
nowały	w	naszej	szkole	jak	najlepiej.	Życzyłabym	sobie,	aby	
były	to	relacje	właściwe	i	to	jest	właśnie	jeden	z	tych	celów.	
Oprócz	tego	chciałabym,	aby	szkoła	otworzyła	się	bardziej	na	
środowisko,	na	inne	działania	naukowe	czy	też	kulturowe.	

„kształcenie na wysokim poziomie” 
– to jeden z moich głównych celów

O: Czy zawsze chciała Pani pracować w oświa-
cie? Jak wyglądała Pani ścieżka kariery zawodowej? 

D:	Zawsze	chciałam	być	nauczycielem.	Studia	na	Uni-
wersytecie	Jagiellońskim	ukończyłam	w	1993	roku.	Od	razu	
po	ich	skończeniu,	we	wrześniu	postanowiłam	przyjść	wła-
śnie	tutaj	do	pracy,	więc	Liceum	Ogólnokształcące	w	Dyno-
wie	jest	moją	pierwszą	placówką,	z	którą	związana	jestem	
jak	już	mówiłam	24	lata.	Uczenie	było	i	nadal	jest	moją	pa-
sją,	bo	robię	to	z	wielką	chęcią	i	przyjemnością.	Oprócz	ję-
zyka	polskiego,	uczę	również	wychowania	do	życia	w	rodzinie	
(WDŻ),	prowadzę	zespół	taneczny	dla	dorosłych.	Także	jak	
widać	robię	to,	co	lubię.	Chciałabym	jeszcze	dodać,	że	czas	
pracy	spędzony	w	tej	szkole	oraz	wiele	pomysłów,	które	mia-
łam	okazję	wdrożyć	przez	te	lata	umocniły	mnie	w	przeko-
naniu,	że	być	może	i	jako	dyrektor	poradzę	sobie	z	nowymi	
wyzwaniami	dla	dobra	szkoły.	

O: Na koniec już nieco luźniejsze pytanie, jak za-
chęcić Dynowian do nauki w LO?

D:	Muszę	powiedzieć,	że	jest	to	trudne	pytanie.	Usiłu-
jemy	robić	to	od	kilku	lat,	a	ciągle	jednak	nam	Dynowianie	
uciekają.	Myślę,	że	powinniśmy	brać	pod	uwagę	zapotrze-
bowania	społeczne,	aby	otwierać	nowe	kierunki	kształcenia.	
W	związku	z	tym	mamy	zamiar	pójść	z	ankietami	do	gimna-
zjalistów	jeszcze	tej	jesieni,	by	zapytać	ich	wprost,	czego	ocze-
kują	od	swojej	przyszłej	szkoły.	Uważam	również,	że	musimy	
zapewnić	uczniom	wyższy	poziom	nauczania,	lepszą	zdawal-
ność	matur	i	poszerzyć	współpracę	naszej	szkoły	z	wyższymi	
uczelniami,	aby	uatrakcyjnić	lekcje	z	różnych	przedmiotów. 

O: Bardzo dziękuję. Jedyne czego mogę Pani dy-
rektor życzyć to chyba wszystkiego dobrego i powo-
dzenia w realizacji planów. 

D:	Ja	również	bardzo	dziękuję.	Na	pewno	chciałabym,	
aby	te	życzenia	się	spełniły.	Sama	sobie	też	życzę	wytrwało-
ści	w	tym,	co	robię	i	mam	nadzieję,	że	nie	zawiodę	ani	was	
uczniów,	ani	moich	kolegów	nauczycieli,	pracowników	szkoły	
oraz	środowiska	lokalnego	i	organu	prowadzącego,	który	dał	
mi	kredyt	zaufania	powierzając	mi	stanowisko	dyrektora.

Wywiad	przeprowadziła	Oliwia Lis,	 uczennica	klasy	
trzeciej,	a	zarazem	redaktorka	miesięcznika	„IV Pawilon” 
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.
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51. I takoż się stało
    Że w tę noc jesienną
   Chłopi stłukli Rosjan
  Jeden w walce zginął

52. Wskutek czego później
    Ich NKW-dziści
   Nie dali spokoju
  Miejscowej ludności

53. Szczególnie tropili
    Staszka z Karasiówki
   Antka Kowalskiego
  Jaśka z Kulonówki

54. Chłopy się po lasach
    Długo ukrywali
   Nacierpieli biedy
  Spokoju nie znali

55. Raz gdy chcieli pojmać
    Staszka z Karasiówki
   Wpadli doń znienacka
  Ten wyszedł z kryjówki

56. Lecz w porę ostrzeżeń
    Zdołał zbiec za murem
   Moskale zagrodę
  Zajmowali szturmem

57. Jego żonę Antoszkę
    Stawiali pod ścianą
   Chcieli ją zastrzelić
  Tak sponiewieraną

58. Pytali „kuda chazjaj?”
    Milczała jak skała
   Struchlałymi dłońmi
  Dzieci przyciskała

59. Ta dzielna kobieta
    Wiele wycierpiała
   Lecz swojego Staszka
  Ruskim nie wydała

60. Staszek wciąż Moskalom
    Spod lufy uciekał
   Aż w czterdziestym siódmym
  Wzięła go Bezpieka

61. Siepacze Stalina
    Tak go osądzili
   Ze mu lat piętnaście
  Z życia wykreślili

62. Tymczasem choć w biedzie
    Wieś się rozwijała
   Dzieci dorastały
  Wioska wypiękniała

63. I we wsi Radzowice opodal Sycowa
    Powstała jakby taka mała Dylągowa
   Spotkasz tutaj Wrotniaków, Kowalskich i Łachów
  Piórkowskich, Kamińskich, Chrapków zawadiaków

64. Mazurów, „Mateuszów”, Murasów, Krzywińskich
    Ponadto z Dąbrówki paru Ostafińskich
   Ażeby łatwiej poznać niektórych mych ziomków
  Nadal tu używają swoistych przydomków

65. Z tamtejszych Dylągowców dobrze mi są znani
    Brat Jasiek, „Tadek Siemion” i Józek z „plebani”
   Jasiek „Bomba”, „Stasiecio”, i „Kozul-Grechuta”
  Jędrek „Grandus”, „Kądziołka” no i Tadzio „Fulka”

66. Gdybyś wędrowcze
    Zbłądził w życiu czasem
   Sterany, zgnębiony
  Zmęczony hałasem

67. A nie chcesz się zgubić
    Wśród życia manowców
   Będąc w tamtych stronach
  Wstąp do Dylągowców

W	minionych	wiekach	prosty	lud	nie	stronił	od	dwóch	rzeczy	–	pi-
jaństwa	i	zabobonów.	Jak	określają	znawcy	problemu,	łatwo	dawał	się	
przekonywać	różnymi	niedorzecznościami.	A	i	dzisiaj	nie	brak	pijaków,	
alkoholików.	Natomiast	wśród	starszego	pokolenia	osób,	które	wierzą	
w	zabobony,	gusła,	czary.	Z	resztą	nie	tylko	starsi	obawiają	się	iść	da-
lej,	gdy	im	przebiegnie	drogę	czarny	kot,	nie	mówiąc	już	o	trzynastym	
w	piątek.	Wiele	przeróżnych	zabobonów,	niedorzecznych	zwyczajów	opi-
sał	nasz	rodak,	sławny	etnograf	Oskar	Kolberg.	Ale	nie	brak	i	innych	
równie	interesujących,	co	i	niedorzecznych	opisów	zabobonnych	praktyk	
opisanych	w	różnych	czasopismach.	Również	mieszkańcy	Dynowa	i	dy-
nowszczyzny	z	wielkim	przekonaniem	wierzyli	w	przeróżne	bzdurne,	na	
ogół	przekazywane	z	pokolenia	na	pokolenie	przestrogi	i	„tajemnice”.	Za-
uważmy,	że	i	my	dzisiaj,	w	dobie	informatyzacji,	telefonii	komórkowej,	
wielkich	naukowych	badań	nieświadomie	wierzymy	w	podobne	przepo-
wiednie	i	wróżby.	Ot,	chociażby	w	dzień	św.	Andrzeja	(andrzejki),	czy	
też	przy	innych	okazjach	i	sytuacjach	(ślub,	zgon,	narodziny	dziecka	etc).	
Wymieniać	można	bez	końca.	No	i	jak	to	jest	tak	naprawdę?	Niby	jeste-
śmy	mądrzy,	współcześni,	a	jednak	nieco	przesądni,	ba	nawet	nierzadko	
naiwni.	A	kto	w	dzisiejszych	czasach	upija	się	?.	Tylko	ludzie	niepoważni	
i	słabi.	Nie	dla	każdego	jest	alkohol.	Niektórzy	jak	małe	dzieci,	nie	znają	
pojęcia	umiar	i	przyzwoitość.	Jak	mawiał	jeden	uczony	–	„Naród biedny, 
bo i głupi, to i pije”.	Podobnie	i	z	dopalaczami	oraz	innymi	świństwami.

Wróćmy	zatem	do	przeszłości.	Poniżej	podaję	za	XIX	wiecznym	czaso-
pismem	„Dzwonek dla ludu”	oryginalny	tekst	o	pijaństwie	i	zabobonach.	

Dwa pisania: o pijaństwie i zabobonie
Chociaż	przy	Bożej	pomocy	 lud	się	coraz	bardziej	oświeca	 i	stare	

wady	porzuca,	to	przecież	znajdują	się	jeszcze	tacy,	co	im	wszelka	na-
uka	tyle	pomaga,	jak	gdyby	kto	groch	rzucał	o	ścianę.	Jeszcze	to	nie	je-
den	i	nie	stu	między	wami,	kochani	ludkowie,	nie	nawykło	do	trzeźwo-
ści	i	często	przelewa	miarkę	a	w	pijanym	stanie	sobie	wielką	szkodę	robi	
i	o	stratę	przyprawia.	Czasby	już	był	wielki,	aby	choć	w	dzisiejszych	cza-
sach	opamiętali	się	ci,	co	nałogiem	pijaństwa	marnują	zdrowie	i	doby-
tek!	A	znów	są	jeszcze	tacy,	co	mimo	nauk	rozumnych	ludzi	i	swoich	ka-
płanów	jeszcze	wierzą	w	zabobony	i	gusła	co	jest	rzeczą	bardzo	brzydką	
i	głupią.	Kto	wierzy	w	zabobony,	ten	się	najłatwiej	daje	wodzić	za	nos	
oszustom	i	stratę	ponosi,	a	nie	tylko	że	Boga	tem	ciężko	obraża,	ale	się	
jeszcze	i	na	śmiech	u	ludzi	wystawia.	Dostałem	ja	dwa	pisania	z	Bachó-
rza	wedle	tej	sprawy	i	pisania	te	drukuję	wam	dla	przestrogi,	i	aby	ci	co	
jeszcze	tak	źle	robią,	przyszli	do	rozumu.

Sztuka pijacka
Pewien	gospodarz	z	Bachórza	zwany	Kazimierz	S.	zgodził	się	ze	czte-

rema	żydami,	odwieść	ich	z	Dynowa	do	Dubiecka,	a	piątego	wziął	w	do-
datku,	aby	więcej	zarobił.	Gdy	ich	odwiózł	do	Dubiecka,	to	tych	czterech	
zostawił	a	piątego	wziął	nazad	do	Dynowa,	bo	taką	miał	z	nim	zgodę.	
Żyd	ten	nie	był	jemu	znajomy,	bo	to	był	zkądciś	z	daleka.	Mówi	mu	żyd:	
–	Wiecie	co	gospodarzu	pojedźcie	ze	mną	do	Przeworska,	to	wam	razem	
zapłacę,	i	zgodził	się	za	trzy	ryńskie,	aby	zaraz	na	drugi	dzień	z	nim	je-
chał.	Po	tej	zgodzie	dał	mu	na	zadatek	trzydzieści	krajcarów	i	wódki	co	
chciał.	Niedosyć	było	Kazimierzowi	tego,	co	miał	w	pałce,	ale	jeszcze	zje-
chał	do	karczmy,	która	przy	drodze	stoi,	i	tam	zastał	parę	kamratów	ta-
kich	jak	i	on,	wtenczas	rozpoczęli	dalszą	pijatykę,	jeden	drugiemu	ży-
czył	zdrowia	a	kieliszkiem	do	gardła	dobrze	nalewał,	jak	się	już	na	mą-
dre	popili	wtenczas	ledwie	jeszcze	na	swoich	nogach	Kazimierz	przyszedł	
do	wozu,	ale	nie	był	w	stanie	wydobyć	się	na	wóz,	bo	już	było	zanadto	
w	pałce,	aż	go	drudzy	ledwo	podsadzili,	bo	także	byli	pijani.

Paweł	Glugla

DzieWiĘTnasToWieczne 
pijaŃsTWo i zabobony 

DynoWszczyzny
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Tak	jadąc	do	domu	ślicznie	zasnął	na	wozie	tylko	go	ko-
niska	same	prowadziły.	Skoro	konie	pomiarkowały,	na	którą	
drogę	mają	się	brać	do	domu,	tak	zaraz	skręciły	ku	sobie:	
przednia	połowa	wozu	przeszła	przez	mostek	a	zadnia	wpa-
dła	pod	mostek,	to	i	koniska	stać	musiały,	bo	na	żaden	spo-
sób	nie	mogły	iść	dalej	gdy	ich	wóz	trzymał,	a	on	na	mądre	
śpi	na	wpół	pochylonym	wozie,	i	on	byłby	wypadł	do	rowu	ale	
że	w	przedzie	wozu	spał,	to	nie	wypadł.	I	możeby	był	do	dru-
giego	dnia	tam	odpoczywał,	gdyby	nie	żandarmi,	co	szli	z	pa-
troli	na	trafili	na	niego,	zaczęli	go	budzić	aby	mogli	rozpoznać	
kto	on	jest,	ale	tego	dokonać	nie	mogli	bo	był	bardzo	pijany,	
wydobyli	wóz	z	pod	mostka	i	konie	cofnęli	na	gościniec,	aby	
się	przekonać,	do	kogo	te	konie	należą	i	kto	on	jest,	posiadali	
na	wóz	i	jadą	do	bliskiej	karczmy	Chodorówki.	Znowu	im	się	
przygoda	stała,	bo	im	obręcz	z	koła	spadła,	którą	ledwo	za	po-
mocą	światła	i	latarni	znaleźli,	przyjechali	do	karczmy	i	za-
stali	tam	kilku	chłopów	siedzących,	kazali	tego	pijaka	zdjąć	
z	woza	i	przyprowadzić	do	karczmy,	aby	go	poznać,	bo	to	było	
koło	dziesiątej	godziny.	Przynieśli	go	chłopi	do	karczmy	bo	
sam	jeszcze	nie	był	w	stanie	pójść,	postawili	go	na	środku	
izby	ale	słowa	u	niego	trudno	było	się	dopytać,	bo	się	jeszcze	
nie	wyszumiał	ale	zdjęli	z	niego	pas,	kożuch	i	kamizelkę	bo	
myśleli,	iż	ma	jakie	przy	sobie	pieniądze,	ale	żaden	pijak	nie	
miał	nic	przy	sobie	to	i	on	nie	miał,	ani	też	nie	wiedział,	co	się	
z	nim	działo,	kazali	go	odnieść	nazad	na	wóz,	i	jednemu	z	tych	
chłopów	wsiąść	na	wóz	i	odwieść	go	do	domu.	Jak	tylko	ten	
nadany	woźnica	wsiadł	na	wóz	i	ruszył	końmi,	tak	w	kilku	
krokach	obleciały	zwona	czyli	okład	z	koła,	tylko	na	samych	
sprychach	jechał	z	nim	do	domu.	Przyjechawszy	na	podwórze	
zawołał	na	domowych,	którzy	go	wzięli	do	izby	aby	się	smacz-
niej	przespał	niżeli	na	wozie.	Zerwawszy	się	równo	ze	dniem	
pyta	się:	Gdzie	ja	jestem?	bo	nie	mógł	pomiarkować	gdzie	się	
znajduje,	jak	mu	tam	odpowiedzieli	mówi:	to	ja	tego	nie	wiem,	
i	dalejże	zaczyna	na	tę	ugodzoną	furmankę	wóz	ładować	aż	
patrzy,	a	tu	koła	nie	ma	tylko	głowa	ze	sprychami	i	to	jesz-
cze	sprychy	obłamane,	uchwycił	się	za	głowę	pomyślał	coś	tro-
chę.	Złapał	ten	kawałek	obłamany	na	ramię	i	poszedł	do	ko-
łodzieja	aby	mu	przed	południem	zładował,	bo	po	południu	
miał	już	jechać	na	furmankę,	ale	kołodziej	mu	odpowiedział:

–	Panie	bracie	po	trocha	było	pić	to	i	koło	by	jeszcze	było	
niezepsute	a	ja	na	ten	czas	co	wy	chcecie	nie	jestem	w	sta-
nie	zrobić.

Powróciwszy	do	domu	pożyczył	koła	u	sąsiada	i	dalejże	
na	furmankę,	wziął	tego	żyda	na	furę	 i	pojechał	z	nim	do	
Przeworska,	zajechał	tam	z	wieczora	we	czwartek	a	na	drugi	
dzień,	to	jest	w	piątek	powracając	do	domu,	przyjechał	do	Ja-
wornika	w	wieczór	i	chce	jechać	do	Dynowa	ale	żyd	na	to:

–	Ja	nie	pojadę	dalej,	bo	u	mnie	szabas,	to	muszę	tu	sza-
basować,	a	wy	jak	chcecie	to	czekajcie	na	mnie,	a	jak	nie	bę-
dziecie	czekać,	to	ja	za	te	pieniądze	coście	się	ze	mną	zgodzili	
najmę	sobie	innego	furmana	i	po	szabasie	odwiezie	mnie	do	
Dynowa.

Myśli	sobie	Kazimierz:
–	Drugi	raz	wracać	się	z	domu	o	milę	to	niewarta,	lepiej	

na	niego	poczekać	a	po	szabasie	to	pojedziemy	śmiało,	bo	so-
bie	konie	wypoczną.

Powsiadali	na	wóz	po	szabasie	i	jadą	śmiało	do	Dynowa,	
a	koniskom	co	chwila	to	rachuje	batem	po	grzbiecie,	aby	prę-
dzej	leciały,	nie	ma	mu	się	co	dziwować	że	tak	konie	szczerze	
okładał,	bo	miał	głowę	niepróżną,	przyjechał	niedaleko	Dy-
nowa	stanął	koło	karczmy	mówi	żydowi:

–	Teraz	mi	zapłać	bo	cię	dalej	nie	powiozę!	A	żyd	na	to:
–	Ja	cię	zgodził	do	rogatki,	to	jak	mię	tam	nie	odwieziesz	

to	ci	nie	zapłacę.
Nie	myśląc	 on	wiele	wlepił	 koniskom	kilka	batów	po	

grzbiecie	i	ruszył	pędem,	aby	jak	najprędzej	odwieść	i	pienią-
dze	za	furmankę	dostać.	Przyjechał	do	rogatki	i	mówi	żydowi:

–	Teraz	mi	daj	moje	pieniądze,	bo	mi	potrzebno.	A	żyd	
na	to:

–	Kiedy	nie	mam	drobnych,	ale	chodźcie	na	miasto	to	
wam	tam	zapłacę.	

–	A	przy	kim	że	ja	konie	zostawię?
–	Co	mi	do	tego,	przy	kim?	poszukajcie	sobie	kogo	co	Wam	

przy	koniach	postoi	a	sami	chodźcie	za	mną.
Nalazł	tam	jakiegoś	chłopaka	co	mu	koni	tymczasem	pil-

nował,	a	sam	poszedł	za	żydem,	ale	daremnie	bo	żyda	nigdzie	
nie	znalazł	a	do	tego	jeszcze	go	i	nie	znał,	krzyczeć	gwałtu	nie	
wypada	a	tu	i	pieniędzy	szkoda,	z	niczem	powrócił	do	wozu,	
jeszcze	na	szczęście	miał	przy	sobie	pięć	centów	zapłacić	temu	
co	mu	koni	pilnował	i	miasto	zarobku	stracić	musiał,	a	o	go-
rzałce	to	już	i	myśleć	o	tem	nie	miał	co,	bo	był	worek	głodny	
a	na	bórg	nigdzie	nie	dali.

M.	O.,	wieśniak	z	Bachórza
Gdyby	 się	 każde	 życzenie	wypowiadane	 podczas	 pi-

cia	alkoholu	spełniało	(„Sto	lat”,	„Na	zdrowie”)	–	naród	pol-
ski	byłby	najdłużej	żyjącą	populacją	na	świecie.	I	to	w	czer-
stwym	zdrowiu.

Zabobon
Już	to	z	każdym	dniem	nabierają	u	nas	ludzie	coraz	wię-

cej	rozumu,	ale	przecież	znajdzie	się	jeszcze	taki	człowiek	co	
to	wierzy	w	zabobony,	jakoby	żydzi	w	cielca.	Owóż	do	takich	
nieświatłych	ludzi	należy	Antoni	Chrzan	z	Bachórza.	Pew-
nego	czasu	przyszła	do	jego	domu	cyganka	i	zaczęła	rozmowę,	
czy	im	co	w	domu	nie	brakuje,	a	może	jakie	czary	w	domu	
mają,	bo	ona	by	na	to	wszystko	poradziła.	Gospodarz	leżąc	
na	piecu	odpowiada:

–	Oj	moiściewy	brakuje,	 brakuje,	mam	 jednę	krowinę	
a	nie	wiem	co	to	jest	za	przyczyna,	że	mi	cielną	zostać	nie	
chce	?

A	cyganka	na	to:
–	Mój	gospodarzu	ja	na	to	duchem	poradzę	jeżeli	chcecie.
–	A	czegożbym	nie	chciał	jeżeli	wy	mi	tak	dobrze	pora-

dzicie.
–	To	ja	poradzę	gospodarzu	i	to	na	pewne	możecie	się	na	

mnie	spuścić,	bo	to	wiecie,	że	cygani	wszystko	wiedzą.
Kazała	dać	miskę,	a	na	miskę	wody	a	do	tej	wody	nasy-

pać	soli	i	dwie	kwaterki	mąki,	rozkłóciła	to	cyganka,	i	zaczęła	
cygańskim	językiem	nad	tem	bełkotać,	powiadając,	że	ona	to	
robi	na	to,	aby	czary	od	krowy	odpędzić,	skoro	jej	da	tę	wodę	
z	mąką	i	ze	solą	wypić,	a	potem	trzeba	będzie	krowinę	do	
woła	odprowadzić,	a	jak	ją	przywiedziecie	od	woła	do	domu	
to	ją	także	trzeba	wybić	cierlicą	po	grzbiecie,	to	na	pewne	zo-
stanie	cielną,	bo	ja	już	tak	poradziła,	że	będzie	cielną.	A	wy	
gospodarzu	za	tę	moją	robotę,	żem	wam	tak	dobrze	i	życzli-
wie	zrobiła,	dajcie	mi	garniec	żyta,	i	trzy	łokcie	płótna	na	ko-
szulę	i	fartuch,	bo	ja	mam	na	sobie	łachy	już	potargane,	jeno	
z	chęcią	mój	gospodarzu,	boby	krowa	nie	była	cielną	jakby-
ście	się	opierali.

Gospodarz	zawołał	na	swoją	żonę:	to	wszystko	niczem,	
kiedy	krowa	będzie	cielną.

–	A	tak,	mówi	cyganka,	bo	to	u	was	więcej	znaczyć	bę-
dzie	że	krowa	będzie	miała	cielę	niżeli	u	mnie	to	com	od	was	
wzięła.	A	teraz	mój	gospodarzu	na	czary	macie	dać	chustkę,	
a	do	chustki	dwadzieścia	centów	i	w	to	do	tej	chustki	napluj-
cie	trzy	razy,	bo	ja	nad	tem	będę	mówić	zaczarowany	sposób	
a	potem	cisnę	na	granicy	jakiej	wsi,	a	kto	to	zdejmie	to	on	się	
takiej	biedy	nabawi,	że	mu	krowy	cielnemi	nie	będą.

Skoro to cyganka wszystko zabrała, wprędce wychodzi 
z domu, śmiejąc się w skrytości, że na tak łatwowiernego na-
trafiła.

W	obecnych	czasach	nazwanie	kogoś	cyganem	brzmi	pe-
joratywnie.	Stąd	nazywają	ich	Romami.

Michał	z	pod	Dynowa

„Dzwonek. Pismo dla ludu”,	 R.	 1866,	 t.	 XIV,	 nr	 8,	
s.	122-127.



Nr  8-9/266-267 DYNOWINKA 23

Radawiańskie Manewry
W	dniu	13	września	br.,	delegacja	uczestników	Środowiskowego	Domu	

Samopomocy	im.	Anny	w	Izdebkach	wzięła	udział	w	III	Rajdzie	Rowero-
wym	„Szówsko-Radawa”.	Organizatorami	imprezy	było	Polskie	Stowarzy-
szenie	na	Rzecz	Osób	z	Niepełnosprawnością	Intelektualną	Koło	w	Jaro-
sławiu	oraz	Środowiskowy	Dom	Samopomocy	w	Jarosławiu.

Popularyzacja	turystyki	rowerowej,	zdrowy	styl	życia	oraz	poznanie	
środowiska	przyrodniczego	malowniczej	ścieżki	rowerowej,	było	głównym	
celem	rajdu.	Rowerzyści	wyruszyli	spod	Dworu	„Zygmuntówka”	w	Szów-
sku.	Cała	trasa	liczyła	około	12	km	i	miała	charakter	rekreacyjny	bez	ele-
mentów	rywalizacji.	Zakończenie	rajdu	nastąpiło	w	Gminnym	Ośrodku	
Wypoczynku	i	Rekreacji	w	Radawie.	Tam	też	wszyscy	zawodnicy	zostali	
nagrodzeni	okolicznościowymi	medalami.

W	dalszej	 części	 organizatorzy	 zaprosili	wszystkich	do	wysłucha-
nia	prelekcji	o	ostrzeżeniach	przeciwpożarowych.	Następnie	sześciooso-
bowe	drużyny	rozpoczęły	misję	terenową.	Po	zapoznaniu	się	z	mapą	wę-
drówki	wyruszyli	na	poszukiwanie	punktu,	w	którym	czekało	na	nich	
wyznaczone	zadanie.	Manewry	rozpoczęli	od	próby	gry	w	paintball.	Na-
stępnie	zapoznali	się	z	pracą	straży	pożarnej	i	krótkim	instruktażem	sa-
moobrony.	W	kolejnym	punkcie	uczestnicy	musieli	uwiecznić	na	płótnie	
elementy	krajobrazu	kojarzące	się	z	Radawą.	Ostatnim	zadaniem	było	
przejście	slalomem	pomiędzy	przeszkodami	w	alkogoglach.	Sprawiło	to	
wszystkim	uczestnikom	wiele	zabawy.

Po	 zakończonej	misji	 terenowej,	 reprezentanci	wszystkich	drużyn	
musieli	odgadnąć	hasło	ukryte	w	rozsypanych	 literach.	Zadanie	prze-
biegło	bez	problemu	i	w	krótkim	czasie	pojawił	się	napis	RADAWIAŃ-
SKIE	MANEWRY.

Rekompensując	wszystkim	aktywny	udział	w	zmaganiach	tereno-
wych,	organizatorzy	zaprosili	gości	do	grillowania	i	wspólnej	zabawy.

źródło: sdsizdebki.pl

68. Wrotniaków, Murasów
    Kowalskich, Krzywińskich
   I jeszcze z Dąbrówki 
  Paru Ostafińskich

69. Są to ludzie życzliwi
    Wszyscy o tym wiedzą
   Nie będziesz tu siedział
  Jak zając pod miedzą

70. Lecz pojesz, pośpiewasz
    Co nieco wypijesz
   I będziesz tu wiedział
  że na prawdę żyjesz

71. Wszak jest tam tradycją
    Już z dziada pradziada
   Nakarmić przybysza
  Przyjąć jak sąsiada

72. Uroczyście posadzić
    Za biesiadnym stołem
   Czym chata bogata
  Czy kluski z rosołem

73. Czy pierogi ruskie
    Gołąbki przepyszne
   Przeróżne mięsiwa
  Zakąski wymyślne

74. Częstują nimi gości
    Tamte gospodynie
   A gotują smaczne
  Jako ochmistrzynie

75. Czy to Zośka Józkowa,
    Lonka od Murasa
   Czy Zośka Staszkowa
  Lub Władka Gienkowa

76. Wiem o tym bo niedawno
    Ja tam u nich byłem
   Te frykasy jadłem
  „Miód i wino piłem”

77. I za to Wam wszystkim
    Moje miłe Panie
   Chcą w tym oto wierszu
  Dać podziękowanie

78. A ich mężom powiem
    Każdemu z osobna
   Że za nich na zdrowie
  Kielich piję do dna

79. I wzniosę ten toast
    jak starzy AK-owcy
   Wiwat Dylągowa
  Wiwat Dylągowcy

listopad 87 - luty 90
napisał Józef Wrotniak syn Staszka z Ka-
rasiówki

Autor	 wiersza	 Józef	Wrotniak	 urodził	 się	
23.10.1940	 r.	w	Dylągowej.	Ukończył	 technikum	
rolnicze	a	następnie	Akademię	Rolniczą	w	Pozna-
niu.	Pracował	w	PGR,	GS	„SCh”	a	następnie	aż	do	
śmierci	w	Delegaturze	NIK	w	Opolu.	Zmarł	nagle	
w	drodze	do	pracy	23.11.1990	r.	

Całe	życie	związany	był	z	Dylągową,	którą	sys-
tematycznie	odwiedzał.	Po	raz	pierwszy	opuścił	ro-
dzinną	wieś	uciekając	przed	UPA	gdy	miał	5	lat.	
Swoje	wiersze	pozostawił	synowi	Jerzemu.	Na	ta-
blicy	nagrobnej	umieszczono	fragment	jego	wiersza:	

„Ojczyzna matką naszą a Bóg odkupieniem
Gdy wierności im dochowasz osiągniesz zbawienie”.

Andrzej Stankiewicz

Sportowe lato w Izdebkach
Przez	całe	lato,	gdyż	od	czerwca	do	końca	września,	Orlik	w	Izdeb-

kach	tętnił	życiem.	Wszystko	za	sprawą	projektu	„Izdebki	Sport	ON”,	
realizowanego	w	ramach	programu	Podkarpackich	Inicjatyw	Lokalnych	
2017.	Jego	celem	była	aktywizacja	lokalnej	społeczności	i	promocja	zdro-
wego	stylu	życia.	Działania	zakończyły	się	pełnym	sukcesem.	Dzięki	za-
angażowaniu	lokalnych	społeczników	udało	się	nie	tylko	pozyskać	nowy	
sprzęt	sportowy	na	Orlika,	ale	także	zachęcić	do	uprawiania	bardziej	ak-
tywnego	trybu	życia	mieszkańców	Gminy	Nozdrzec	i	okolic.	W	8	turnie-
jach	w	różnych	dyscyplinach	rywalizowało	ponad	250	osób!	

Przedsięwzięcie	to	dzieło	trzyosobowej	nieformalnej	grupy,	która	za-
wiązała	się	w	Izdebkach.	W	jej	skład	weszli:	Józef	Baran,	Krzysztof	Wój-
cik	 i	Tomasz	Wójcik.	Dzięki	merytorycznemu	wsparciu	Agnieszki	Ba-
ran,	Sekretarz	Gminy	Nozdrzec,	na	realizację	projektu	udało	się	pozy-
skać	dofinansowanie	z	Podkarpackich	Inicjatyw	Lokalnych	w	wysokości	
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Chlebowe warsztaty
Według	źródeł	historii,	pierwszy	chleb	wypiekano	już	10-11	tysięcy	lat	temu.	To	do-

wód	na	to,	że	zajmuje	on	specjalne	miejsce	w	życiu	ludzi.
Jak	powstaje	chleb?	Mogliśmy	się	o	tym	dowiedzieć	na	zajęciach,	które	odbyły	się	

u	pani	Zdzisławy	Baran	w	Hłudnie.	Pierwszym	etapem	naszej	pracy	była	prezentacja	
przygotowanego	wcześniej	rozczynu,	do	którego	pod	czujnym	okiem	pani	Zdzisławy	na-
leżało	dosypać	mąki,	a	następie	wyrobić	ciasto.	Szybko	okazało	się,	że	to	niełatwe	zada-
nie.	Kolejną	czynnością	było	smarowanie	foremek	smalcem,	przełożenie	do	nich	ciasta	
i	pozostawienie	do	wyrośnięcia.	Gdy	ciasto	rosło	mogliśmy	się	przyglądać,	jak	gospodyni	
rozpala	ogień	w	chlebowym	piecu.	Nasze	wyroby	mogły	tam	trafić	dopiero	wówczas,	gdy	
wnętrze	pieca	rozgrzało	się	do	białości.	By	czas	oczekiwania	na	pachnące	bochny	nie	
dłużył	się,	zabraliśmy	się	za	pieczenie	proziaków,	które	bardzo	nam	smakowały.	Po	go-
dzinie	kuchnia	wypełniła	się	zapachem	chleba.	To	znak,	że	nasze	bochenki	były	już	go-
towe.	Na	koniec	każdy	został	obdarowany	smacznym,	cieplutkim	chlebem.

Były	to	bardzo	pouczające	i	ciekawe	zajęcia.	Za	zdobytą	wiedzę	i	serdeczne	przyję-
cie	jesteśmy	bardzo	wdzięczni.	Gorąco	dziękujemy	pani	Zdzisławie.

źródło: sdsizdebki.pl

4,5	 tys.	 złotych.	Do	 udziału	w	 przedsięwzię-
ciu	zaproszono	sześćdziesięcioro	młodych	ludzi	
i	trzydzieści	osób	dorosłych.	Koordynatorem	pro-
jektu	został	Józef	Baran,	trener	środowiskowy	
na	Orliku,	który	jako	licencjonowany	trener	Pol-
skiego	Związku	Piłki	Nożnej,	sędzia	piłki	noż-
nej	 oraz	piłki	 siatkowej,	 czuwał	nad	profesjo-
nalnym	przebiegiem	zajęć	oraz	wszystkich	za-
wodów	sportowych.		

Skąd	pomysł	na	takie	działania?	Zaintereso-
wanie	zajęciami	sportowymi	na	Orliku	jest	na-
prawdę	duże	i	czasem	po	prostu	dla	części	chęt-
nych	brakowało	sprzętu	sportowego.	Postanowi-
liśmy	to	zmienić.	Dzięki	sporemu	zastrzykowi	
środków	udało	 się	 dokupić	 brakujący	 sprzęt.	
Po	kilku	„suchych”	latach	w	magazynku	zaroiło	
się	od	piłek	i	innego	sprzętu	sportowego	dobrej	
jakości.	Zakupiono	m.in.	piłki	do	piłki	nożnej,	
siatkówki,	komplet	siatek	na	bramki,	siatkę	do	
siatkówki,	rakiety	do	tenisa	ziemnego,	pachołki,	
płotki,	 znaczniki	 treningowe,	apteczkę	–	dużą	
i	 dobrze	wyposażoną.	 Sprzęt	 dzięki	 któremu	
wakacje	w	Izdebkach	na	pewno	nie	były	nudne!

W	ramach	tego	przedsięwzięcia	odbyło	się	
również	 8	 turniejów	 sportowych	 dla	wszyst-
kich	kategorii	wiekowych:	4	w	tenisa	ziemnego,	
3	w	piłkę	nożną	oraz	w	siatkówkę.	Wszystkie	
zawody	cieszyły	się	dużą	popularnością.	Oczy-
wiście	najwięcej	emocji	 i	kibiców	przyciągnęły	
zawody	w	piłkę	nożną.	Pogoda	również	dopisy-
wała.	Rekordowy	pod	względem	frekwencji	Tur-
niej	„Dzikich	Drużyn”	w	piłkę	nożną,	który	zgro-
madził	8	drużyn	i	blisko	100	zawodników,	odbył	

się	w	bardzo	trudnych	warunkach,	bo	przy	po-
nad	30	 -	stopniowym	upale.	Zawodnicy	mogli	
poczuć	się	niemal	jak	na	brazylijskiej	plaży	Co-
pacabana	(tylko	że	bez	piasku).	Atmosfera	była	
gorąca,	także	dzięki	emocjom	które	fundowali	
piłkarze.	Grali	„do	ostatniej	piłki”,	z	pełnym	za-
angażowaniem	i	poświęceniem	zdobywając	nie-
prawdopodobne	bramki,	a	także	racząc	kibiców	
niekonwencjonalnymi	zagraniami.	Takie	emo-
cje	towarzyszyły	nam	także	podczas	rozgrywek	
indywidualnych	w	 zawodach	 tenisowych	 za-
równo	dziewcząt,	 chłopców,	kobiet	 jak	 i	męż-
czyzn.	Nie	 zabrakło	dobrej	 zabawy,	pięknych	
zagrań	i	emocji.	Po	ciężkich	bojach	i	walce	do	
upadłego,	na	twarzach	zawodników	zawsze	po-
jawiał	się	uśmiech.	

Dziękujemy	wszystkim	 za	 liczny	 udział	
w	turniejach	oraz	wszelką	pomoc	w	realizacji	
tego	dużego	przedsięwzięcia.	Wszyscy	jesteśmy	
autorami	 tego	 sukcesu!	Po	zakończonym	pro-
jekcie	jesteśmy	przekonani,	że	przyczynił	się	on	
do	promocji	sportu	i	zdrowego	stylu	życia	w	na-
szym	regionie,	a	także	zachęcił	nowe	osoby	do	
rozpoczęcia	przygody	ze	sportem.	Już	planujemy	
kolejne	 działania,	 a	 tymczasem	 zapraszamy	
wszystkich	na	izdebskiego	Orlika.			

Więcej	relacji	i	zdjęć	z	projektu	jest	dostęp-
nych	na	profilu	Orlika	Izdebki	na	Facebooku.	
Zachęcamy	do	odwiedzin.

Józef Baran 
- koordynator projektu

Tenis mężczyzn

Turniej tenisa chłopców

Turniej tenisa dziewcząt

Turniej tenisa kobiet

Uczestnicy turnieju dzikich drużyn 5.08
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Z	widowiskiem	„Nasza	Krasula”	wystąpił	także	zespół	
Obrzędowy	z	Grabownicy	Starzeńskiej.

Po	 raz	 ostatni,	 zaprezentował	 się	 zespół	 tańca	współ-
czesnego	BTS	z	Wesołej,	działający	przy	tamtejszej	Biblio-
tece	Publicznej.

Nie	zabrakło	oczywiście	atrakcji	dla	najmłodszych,	a	go-
dziny	wieczorne	upłynęły	na	zabawie	z	zespołem	Aventiss.

Serdeczne	podziękowania	składamy:
•			wszystkim	artystom,	którzy	zagościli	na	
scenie,	za	to	że	trwają	i	tworzą,
•		 	publiczności	kochającej	muzykę	 ludową	
–	za	obecność,
•			Paniom	z	KGW	w	Wesołej	za	przygotowa-
nie	wspaniałego	poczęstunku,
•		 	 Strażakom	z	 jednostki	OSP	w	Wesołej	
za	 to,	 że	 są	 zawsze	na	posterunku	gotowi	
do	pomocy,
•			wszystkim	osobom,	które	w	jakikolwiek	
sposób	 zaangażowane	 były	 przygotowanie	
Przeglądu	Kapel	Ludowych.

źródło: gok-nozdrzec.pl

Wspomnienia z misji
„Przez	misje	poznajemy	świat”	–	pod	takim	hasłem	19	września	

gościliśmy	w	naszym	ośrodku	księdza	Andrzeja	Barańskiego,	który	
przez	17	lat	pełnił	posługę	kapłańską	w	Gwatemali.

Gwatemala	to	kraj	w	Ameryce	Środkowej.	Jest	3	razy	mniejszy	
od	Polski,	ale	bardzo	zaludniony.	Mieszkańcy	Gwatemali	to	głów-
nie	mulaci	i	Indianie,	potomkowie	Majów.	Większość	utrzymuje	się	
z	pracy	na	roli	i	handlu.	Ks.	Andrzej	podzielił	się	z	uczestnikami	swo-
imi	przeżyciami	i	doświadczeniami	z	pracy	misyjnej.	W	niezwykle	
ciekawy	sposób	opowiadał	o	tradycjach	i	obyczajach	tamtejszej	spo-
łeczności,	warunkach	życia,	chorobach.	Uczestnicy	mieli	możliwość	
porównania	swoich	warunków	życia	do	warunków	tamtejszej	ludno-
ści.	Nasz	gość	na	zakończenie	rozdał	wszystkim	różańce	i	obrazki.

źródło: sdsizdebki.pl

Przegląd kapel
Święto	Kapel	Ludowych	służy	popularyzacji	dawnej	mu-

zyki	ludowej,	zarówno	wśród	starszego,	jak	i	młodszego	po-
kolenia.	Nie	ma	już	dziś	zbyt	wielu	ludzi,	z	takim	sercem	
dla	 folkloru,	którzy	nie	 liczą	 czasu,	 ani	pieniędzy	aby	 ze-
spół	żył	i	rozwijał	się.	Stanowią	Oni	prawdziwą	wizytówkę	
i	chlubę	naszej	małej	Ojczyzny.	To	prawdziwi	miłośnicy	lu-
dowego	brzmienia,	 kultywujący	 trady-
cje	muzyczne,	w	których	wzrastali	nasi	
przodkowie.	Teraz	są	dla	nas	historyczną	
spuścizną,	ale	także	propozycją	do	miłego	
spędzenia	czasu.

Na	XVI	 Przeglądzie	Kapel	 Ludo-
wych,	który	tego	roku	odbył	się	w	Wesołej	
zaprezentowało	się	pięć	kapel	ludowych:
•	 Bliźnianie
•	 Pogórzanie
•	 Graboszczanie
•	 Dynowianie
•	 Warzanie

II Turniej Tenisa Stołowego
Tenis	stołowy	zawsze	cieszył	się	dużym	zainte-

resowaniem	wśród	naszych	uczestników.	Okazją	do	
spróbowania	swoich	umiejętności	w	tej	dyscyplinie	
był	II	Turniej	Tenisa	Stołowego.

Tym	razem	gospodarze	z	ŚDS	w	Bachórcu	za-
prosili	do	rozgrywek	ŚDS	w	Łopuszce	Wielkiej,	Prze-
worsku,	Dynowie,	Birczy	i	Izdebkach.	Nasza	drużyna	
w	składzie	Dominika	Trybiec,	Jarosław	Majda,	Jan	
Szpiech	oraz	Paweł	Rebizak	 rywalizowała	o	miej-
sce	na	podium.	Po	zaciętej	współzawodnictwie	nasz	
podopieczny	–	 Jarosław	Majda	 okazał	 się	najlep-
szy	i	zdobył	I	miejsce.	Gratulujemy	i	życzymy	kolej-
nych	sukcesów.

źródło: sdsizdebki.pl
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Gdy piosenka z serca płynie, to jej sukces nie ominie!

Dynów pożegnał wyjątkowych twórców!
21	lipca	podczas	tegorocznych	Dni	Pogórza	Dynowskiego	

młodzi	artyści	dynowscy:	Samuela	Łach,	Alicja	Frańczak,	
Natalia	Twardy,	Dorota	Sówka-Szmigiel,	Daniel	Maziarz	

Pegazik DYNOWSki
„NASZ” na wakacjach
Kabaret	„NASZ”	na	wakacjach	się	nie	byczył!	8	lipca	po	raz	drugi	zaprezentował	swój	nowy	

program	„Koń	by	się	uśmiał”	w	niezwykle	gościnnej	auli	Liceum	Ogólnokształcącego	w	Dynowie.	
Była	ona	po	raz	kolejny	i	pełna	widzów	i	pełna	śmiechu!	15	sierpnia	zespół	wystąpił	w	Chmielu	
(gmina	Lutowiska)	podczas	„Święta	Chmielu”.	Program	znowu	się	podobał,	a	świadkami	są	gosz-
czący	na	imprezie	Dynowianie!	Koniec	lata	zastał	Kabaret	„NASZ”	w	Warze,	gdzie	20	sierpnia	
z	powodzeniem	wystąpił	on	w	remizie	strażackiej.	W	końcowym	skeczu	do	zabawy	udało	się	za-
prosić	samego	sołtysa	Pana	Jerzego	Kurzydło,	a	znany	twórca	ludowy	Pan	Józef	Cupak	poda-
rował	Kabaretowi	swój	najnowszy	tomik	wierszy.	

PEGAZIK	gratuluje	Panu	
Antoniemu	Dżule	 (muzyka)	
i	Panu	Fryderykowi	Radoniowi	
(tekst)	piosenki	o	kościele	dy-
nowskim,	która	została	nagro-
dzona	wielkimi	brawami	pod-
czas	promocji	kolejnego	tomu	
Rocznika	Historycznego	 „Dy-
noviana”.	Oczywiście	gratula-
cje	należą	się	również	wykonu-
jącej	ją	Kapeli	„Tońko”!

i	Emil	Dańczak	(wokaliści)	oraz	Julian	Zych	i	Jakub	Trybal-
ski	(akompaniatorzy)	specjalnym	koncertem	pożegnali	nie-
zapomnianych,	zmarłych	w	tym	roku,	twórców:	Wojciecha	

Młynarskiego	 i	 Zbigniewa	
Wodeckiego.	Pomysłodawcą,	
a	 zarazem	konferansjerem,	
był	 Pan	Maciej	 Jurasiński,	
za	wszystkim	oczywiście	stał	
Miejski	Ośrodek	Kultury	pod	
sterami	Pani	Anety	Pepaś-
Skowron,	 która	 nie	 ustaje	
w	swoich	kulturalnych	dzia-
łaniach	ku	chwale	naszej	Ma-
łej	Ojczyzny!
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Koniec „epoki Kuszkowej”
4	września	podczas	uroczystej	inauguracji	nowego	roku	szkolnego	w	Liceum	

Ogólnokształcącym	Dynowie,	pożegnana	została	zasłużona	dla	szkoły	Profe-
sor	Maria	Kuszek,	nauczycielka	biologii	i	chemii.	„Dynowinka”	–	życząc	uda-
nej	emerytury	–	pozwala	sobie	zamieścić	pożegnalny	wierszyk	napisany	przez	
jej	kolegę	Macieja	Jurasińskiego.

Wieje wspomnień wiatr nad szkołą,
Płacze zastęp szkolnych drzew,
Co gatunek – to frasunek,
Nostalgiczny ptaków śpiew…

Jakaś chemia jest w tym śpiewie
I garść biologicznych nutek, 
Pełne treści listy uczniów,
No i smutek, smutek, smutek…

Jest też pamięć szkolnych zwycięstw,
Ciężkich od sukcesów teczek,
Smak centralnych jest olimpiad,
Ognisk, imprez i wycieczek…

„Rosz Haszana” tym razem z oprawą artystyczną!
19	września	w	Centrum	Historii	Żydów	Polskich	w	Dyno-

wie	odbyły	się	kolejne	uroczystości	poświęcone	przywitaniu	no-
wego	roku	żydowskiego	i	uczczeniu	pamięci	pomordowanych	
we	wrześniu	1939	roku	mieszkańców	Dynowa	pochodzenia	ży-
dowskiego.	W	obchodach	wzięła	udział	młodzież	skupiona	w	po-
wstałym	w	LO	w	Dynowie	Centrum	Edukacji	Młodzieży	„Trzy	
Kultury”	(Weronika	Kryczyk,	Alicja	Frańczak	i	Piotr	Rebizak).	
Przygotowała	ona	krótki	montaż	słowno-muzyczny,	który	spo-
tkał	się	z	ciepłym	przyjęciem!	

MJ

Już	po	raz	trzynasty	w	dniu	13	sierpnia	2017	przy	Remi-
zie	OSP	Harta	odbyła	się	akcja	pod	hasłem	„Ratuj	życie	–	żyj	
bezpiecznie”	zorganizowana	przez	Klub	Honorowych	Daw-
ców	Krwi	„Nadzieja”	przy	OSP	Harta.	W	tym	dniu	można	
było	oddawać	krew	w	remizie	OSP	i	krwiobusie,	a	chętnych	
nie	brakowało.	Zarejestrowało	 się	60	potencjalnych	daw-
ców,	krew	oddało	53	dawców,	tego	dnia	zebrano	23,02	litra	

Xiii akcja „ratuj życie – żyj bezpiecznie”
krwi.	Udział	w	zbiórce	krwi	wzięli	mieszkańcy	Harty	i	oko-
licznych	miejscowości	oraz	strażacy	ochotnicy	z	następują-
cych	jednostek:	OSP	Hyżne,	OSP	Harta,	OSP	Łubno,	OSP	
Borek	Stary,	OSP	Futoma,	OSP	Stobierna,	OSP	Nozdrzec,	
OSP	Hermanowa,	OSP	Laskówka,	OSP	Brzezówka.

Swoją	obecnością	na	akcji	zaszczycili:	Krystyna	Sówka	
–	Wójt	Gminy	Dynów,	Jan	Sieńko	i	Krzysztof	Kędzierski	

–	Radni	Powiatu	Rzeszowskiego,	
Józef	Bąk	–	Przewodniczący	Za-
rządu	Wojewódzkiego	NSZZ	Po-
licjantów	w	Rzeszowie

Dla	 mieszkańców	 naszej	
miejscowości	,	okolicznych	miej-
scowości	oraz	Honorowych	Daw-
ców	 organizatorzy	 przygotowali	
wiele	atrakcji	 .	W	trakcie	trwa-
nia	imprezy	odbyły	się	Pierwsze	
Podkarpackie	Zawody	w	Ratow-
nictwie	Dzieci	 i	Młodzieży	roze-
grane	w	dwóch	kategoriach	wie-
kowych:	9	do	12	i	13-16	lat.	W	za-
wodach	wystartowało	 dziewięć	
drużyn	 reprezentujących	 jed-
nostki	Ochotniczych	Straży	Po-
żarnych:	OSP	Stobierna,	OSP	Fu-
tom,	OSP	Nozdrzec,	OSP	Pogwiz-
dów	 Stary,	 OSP	Hermanowa.	

Są biolodzy, terapeuci,
Dobrzy polscy są lekarze,
Moc oddanych pielęgniarek,
Niezliczone uczniów twarze…

By wiersz zabrzmiał tak, jak trzeba
I czytelne były słowa,
Trzeba w szkolnym rzec żargonie,
Że uczyła ich KUSZKOWA!

Twój brak mocno odczujemy,
Jak w wigilię barszcz brak uszek…
Dziękujemy Ci za wszystko
PROFESORKO MARIO KUSZEK!



Nr  8-9/266-267DYNOWINKA28

Drużyny	rozpoczęły	zmagania	od	rozwiązania	testu	a	na-
stępnie	przystąpiły	wykonania	dwóch	zadań	praktycznych	
w	ramach	pozorowanych	zdarzeń.	Wyniki	zawodów	przed-
stawiają	się	następująco:	

W	kategorii	9	do	12	lat	zwyciężyła	drużyna	OSP	Pogwiz-
dów	Stary	z	wynikiem	98	pkt,	drugie	miejsce	zajęła	dru-
żyna	OSP	Stobierna	(dziewczęta)	z	wynikiem	90	pkt,	trze-
cie	miejsce	OSP	Stobierna	z	wynikiem	85	pkt.	W	kategorii	
13	do	16	lat	pierwsze	miejsce	zajęła	drużyna	OSP	Pogwiz-
dów	Stary	z	wynikiem	122	pkt,	drugie	miejsce	zajęła	dru-
żyna	OSP	Hermanowa	z	wynikiem	116	pkt,	trzecie	miejsce	
zajęła	drużyna	OSP	Stobierna	z	wynikiem	115	pkt,	czwarte	
miejsce	drużyny	OSP	Hermanowa	i	OSP	Nozdrzec	z	wyni-
kiem	114	pkt,	piąte	miejsce	OSP	Futoma	z	wynikiem	109	
pkt.	Wszyscy	uczestnicy	zawodów	otrzymali	nagrody,	me-
dale,	puchary	i	dyplomy.	Nagrody	ufundowali:
•	 Niezależny	Samorządny	Związek	Zawodowy	Policjan-

tów	w	Rzeszowie,
•	 Klub	HDK	„Nadzieja”	przy	OSP	Harta
•	 Gminna	Komisja	ds.	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Pro-

blemów	Alkoholowych
•	 Firma	Rigips

Dodatkowo	dla	drużyny	fair	play	został	ufundowany	pu-
char	przez	Podkarpackiego	Komendanta	Policji	w	Rzeszowie	
a	dla	najmłodszej	uczestniczki	i	najmłodszego	uczestnika	
zawodów	puchary	ufundował	Józef	Bąk	–	Przewodniczący	
Zarządu	Wojewódzkiego	NSZZ	Policjantów	w	Rzeszowie

Organizatorzy	składają	serdeczne	podziękowania	zespo-
łowi	sędziowskiemu	w	składzie:	Anna	Solarz,	Dorota	Woźny,	
Leszek	Sieńko,	Mateusz	Górski,	Grzegorz	Krzak,	Grzegorz	
Moraniec	oraz	mł.	bryg.	dr	n.	med.	Mariuszowi	Chomoncik	
z	Grupy	Poszukiwawczo-Ratowniczej	 Szkoły	Aspirantów	
PSP	w	Krakowie	i	Łukaszowi	Szaruga	z	Grupy	Ratownic-
twa	Polskiego	Czerwonego	Krzyża	w	Przemyślu.	W	tym	sa-
mym	czasie	odbywały	się	Zawody	Glazurników	o	Puchar	Sta-
rosty	Powiatu	Rzeszowskiego	do	których	przystąpiło	dzie-
sięciu	zawodników,	którzy	za	zadanie	mieli	wykonać	z	pły-
tek	wizerunek	Koziołka	Matołka.	Druga	grupa	glazurników	
nie	biorąca	udziału	w	zmaganiach	wykonywała	logo	firmy	
Mapei,	która	to	zapewniła	uczestnikom	zawodów	ubrania	
ochronne	oraz	zaprezentowała	zastosowanie	chemii	budow-
lanej.	W	trakcie	zawodów	glazurniczych	firma	Adiam	za-
prezentowała	różnego	rodzaju	narzędzia	używane	prze	gla-
zurników	a	firma	Blue	Doplhn	pokazała	różnego	rodzaju	ta-
śmy	do	zastosowań	w	budownictwie.

W	 zawodach	 glazurników	udział	wzięli:	Marek	Sur-
macz	–	Łańcut,	Zenobiusz	Wydrzyński	–	Sochaczew,	Piotr	
Całka	 –	Ząbki,	Andrzej	Daszkiewicz	 –	Rozbórz,	Ryszard	

Mierzwa	–	Łańcut,	Bogusław	Sikorski	–	Stalowa	Wola,	Se-
bastian	Jaworski,	Janusz	Żaczkiewicz	–	Warszawa,	Adam	
Mielis,	Adam	Szczutek	–	Harta,	Ryszard	Potoczny	–	Harta,	
Mateusz	Tarnawski	–	Harta,	Grzegorz	Wójcik	–	Matysówka,	
Józef	Sieńko	–	Harta,	Paweł	Bobeł	–	Rzeszów,	Jacek	Ha-
dław	–	Łańcut,	Bartłomiej	Wilk	–	Rzeszów.

Spośród	wykonanych	prac	zostało	wybranych	trzy	naj-
lepsze.	Uczestnicy	zawodów	otrzymali	zestawy	upominkowe	
od	Starostwa	Powiatowego,	 Stowarzyszenia	Specjalistów	
Robót	Wykończeniowych,	firmy	Blue	Delhpin,	firmy	Mapei	
natomiast	puchar	ufundowany	przez	Posła	za	Sejm	RP	Zbi-
gniewa	Chmielowca	dla	najmłodszego	uczestnika	zawodów	
zdobył	Grzegorz	Wójcik.	Zawodnicy	biorący	udział	w	zawo-
dach	przekazali	swoje	prace	na	cle	dobroczynne.

Wszyscy	uczestnicy	XIII	Akcji	Ratuj	życie	żyj	bezpiecz-
nie	mogli	korzystać	z	wielu	atrakcji	przygotowanych	przez	
organizatorów.	Dużym	zainteresowaniem	młodszych	uczest-
ników	cieszył	się	przejazd	kolejką	Strzała	Południa	oraz	sta-
nowiska	Podkarpackiej	Obrony	Terytorialnej,	I	Batalionu	
Strzelców	Podhalańskich	z	Rzeszowa	 ,	Związku	Strzelec-
kiego	 „Strzelec”	Komendy	Miejskiej	 Policji	w	Rzeszowie,	
którzy	to	dla	odwiedzających	przygotowali	ciekawe	atrakcje.

W	ramach	współpracy	Koło	Łowieckie	„Sarenka”	w	Har-
cie	przygotowało	również	atrakcje	dla	uczestników.	Można	
była	obejrzeć	wystawę	trofeów	myśliwskich,	posłuchać	ze-
społu	sygnalistów,	który	uświetnił	pokaz	psów	myśliwskich	
przygotowany	przez	Mariusza	Krupa.	Chętni	mogli	spróbo-
wać	swoich	siła	na	strzelnicy	multimedialnej	a	po	wszyst-
kim	posilić	się	pysznym	gulaszem	z	dziczyzny.

Na	zakończenie	uczestnicy	mogli	wysłuchać	wspaniałego	
koncertu	Dziecięco	–	Młodzieżowej	Orkiestry	Dętej	z	Wrę-
czycy	Wielkiej	i	podziwiać	umiejętności	towarzyszących	jej	
mażoretek.	Równie	 interesujący	był	występ	zespołu	arty-
stycznego	z	Ukrainy,	orkiestry	Harmonia	i	zespołu	mażore-
tek	Kapris,	którzy	zaprezentowali	umiejętności	instrumen-
talne,	wokalne	i	taneczne.	Występy	te	były	możliwe	dzięki	
dofinansowaniu	ze	środków	Narodowego	Centrum	Kultury	
w	ramach	programu	Polsko-Ukraińska	Wymiana	Młodzieży.
Do	zobaczenia	za	rok!

Organizatorzy	 składają	 serdeczne	 podziękowania	 dla	
wszystkich,	którzy	zaangażowali	się	w	organizację	tak	du-
żego	 przedsięwzięcia.	 Przekazujemy	 podziękowania	 dla	
wszystkich	 osób,	 instytucji,	 firm,	 którzy	w	 różnych	 for-
mach	udzielili	wsparcia	finansowego,	rzeczowego,	meryto-
rycznego	i	duchowego	organizatorom	XIII	Akcji	Ratuj	ży-
cie	–	żyj	bezpiecznie.

Klub HDK Nadzieja OSP Harta
 Fot. Zdzisław Wójcik
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„Twarze Dynowa” w Domu stankiewiczów 
„pod lipą”
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13	 lipca	miała	miejsce	 niezwykle	ważna	uroczystość	
o	 bardzo	 istotnym	wymiarze	 historycznym,	 kulturowym	
i	 religijnym.	Dzięki	 staraniom	 i	wkładowi	 finansowemu	
pani	Niny	Talbot	i	pośrednictwu	Fundacji	Ochrony	Dzie-
dzictwa	Żydowskiego	cmentarz	na	Karolówce	został	uprząt-
nięty	i	solidnie	ogrodzony.	Odsłonięta	została	również	ta-
blica	 upamiętniająca	 dwustu	 pomordowanych	w	połowie	
września	1939	roku	przez	Niemców	mieszkańców	Dynowa	
pochodzenia	 żydowskiego.	W	uroczystości	 oprócz	Funda-
torki	pani	Niny	Talbot	i	Jej	Męża	Marka	wzięli	udział	mię-
dzy	innymi:	Burmistrz	Miasta	Dynowa	Zygmunt	Frańczak,	
profesor	historii	z	UR	Wacław	Wierzbieniec,	pani	Alina	Kę-
dzierska	i	jej	ojciec	Józef	Kędzierski,	pani	Wiesława	Marsza-
łek	–	dyrektorka	Szkoły	w	Bartkówce	oraz	reprezentujący	
Centrum	Historii	Żydów	w	Dynowie	–	pan	Zbigniew	Józef	
Tobiasiewicz	i	reprezentujący	Towarzystwo	Przyjaciół	Dy-
nowa	–	Maciej	Jurasiński	i	Jerzy	Kędzierski.

Teraz	–	kiedy	Pani	Nina	Talbot	zrobiła	pierwszy	krok	–	
i	wreszcie	można	modlić	się	i	zapalić	symboliczną	świeczkę	
w	godziwych	warunkach,	czy	nie	czas,	aby	miasto	zrobiło	
krok	następny?	Czy	nie	najwyższa	pora,	aby	tablice	znalazły	
się	również	na	Żurawcu,	Plebańskim	Polu	oraz	w	miejscu,	

czas na kolejne tablice…

gdzie	 stała	 dynowska	 synagoga	 (dziś	Apteka	 „Pod	Zega-
rem”)?	To	przecież	 tam	Niemcy	zamordowali	 żydowskich	
mieszkańców	Dynowa,	spoczywających	dzisiaj	na	cmenta-
rzu	na	Karolówce…

15	lipca	2017	r.	w	Domu	Stankiewiczów	„Pod	lipą”	
miał	miejsce	otwarcie	wystawy	obrazów	autorstwa	Niny	
Talbot	„Twarze	Dynowa”.	

O	 dynowskim	 rodowodzie	malarka	 dowiedziała	
się	od	swojej	babci	Beli	Neger,	która	uniknęła	Holo-
kaustu	wyjeżdżając	z	Dynowa	do	USA	jako	17-letnia	
dziewczyna.	Inni	członkowie	rodziny	w	liczbie	39	osób	
nie	mieli	tego	szczęścia,	zostali	zamordowani	we	wrze-
śniu	1939	roku	podczas	specjalnie	zaplanowanej	przez	
Niemców	operacji.	Są	pochowani	na	Karolówce,	gdzie	
dzięki	Autorce	wystawy	cmentarz	odgrodzony	jest	od	
ulicy	solidnym	murem,	a	przy	bramie	znajduje	się	pa-
miątkowa	tablica.	

Podróże	malarki	do	Dynowa	w	latach	2013-2015	„do	
korzeni	i	do	grobów	przodków”	stały	się	artystyczną	in-
spiracją	dla	tej	wystawy.	

Na	początku	głos	zabrał	Prezes	Towarzystwa	Przy-
jaciół	Dynowa	dr	Andrzej	Stankiewicz,	potem	miała	
miejsce	krótka	część	artystyczna,	w	której	oprócz	ar-
tystów	 dynowskich:	 Samueli	 Łach,	 Jakuba	Trybal-
skiego	i	Macieja	Jurasińskiego	wzięła	również	udział	
Dynowianka	Alina	Kędzierska,	przyjaciółka	malarki,	
mieszkająca	w	Nowym	Jorku.	Następnie	głos	zabrała	
wyraźnie	wzruszona	autorka	obrazów,	która	opowie-
działa	historię	ich	powstania.	

W	wydarzeniu	wzięła	udział	naprawdę	liczna	grupa	
Dynowian,	miało	ono	wymiar	nie	tylko	artystyczny,	ale	
także	historyczny	i	kulturowy.	

Organizatorzy	i	uczestnicy	dziękują	Państwu	Ko-
packim	z	Karczmy	pod	Semaforem	za	pyszne	proziaki,	
a	Pani	Ewie	Czyżowskiej	za	ogromną	pomoc	w	organi-
zacji	wystawy	oraz	za	wspaniałe,	koszerne	drożdżówki.

Maciej Jurasiński, Fot. Jerzy Kędzierski
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W	 imieniu	 Towarzystwa	
Przyjaciół	Dynowa	–

Maciej Jurasiński
Fot. Jerzy Kędzierski

 program uroczystości poświęcenia sztandaru 
Towarzystwa Gimnastycznego „sokół” w Dynowie

 21 października 2017 roku
Godz.	10.30	–	Zbiórka	pocztów	sztandarowych	przed	pomnikiem	Króla	Jagiełły	na	Rynku	w	Dyno-

wie	i	przemarsz	do	kościoła	parafialnego	pw.	Św.	Wawrzyńca
Godz.	11.00	–	Msza	Święta	–	poświęcenie	sztandaru	
Godz.	12.15	–	Oddanie	honorów	i	złożenie	kwiatów	przed	tablicą	pamiątkową	na	budynku	daw-

nego	„Sokoła”.
Godz.	12.30	–	Przemarsz	do	Szkoły	Podstawowej	Nr	1	w	Dynowie
	 			–	spotkanie	przy	kawie
Godz.	13.00	–	Program	artystyczny	w	wykonaniu	uczniów	dynowskich	szkół.

	–	wystąpienia	okolicznościowe	zaproszonych	gości
	–	wbijanie	sztandarowych	gwoździ
	–	wspomnienia	działaczy	T.G.	„Sokół”	w	Dynowie
	–	Koncert	zespołów:	Dynowskiej	Orkiestry	Dętej,	Kapeli
				„Tońko”	i	artystów	dynowskiego	„Sokoła”
	–	wspólny	posiłek

Imprezy towarzyszące:
	–	Bieg	uliczny	ph.	„Sztandar	Nasz	Biało-Czerwony”
	–	Wystawa	fotograficzna	poświęcona	działalności	Dynowskiego	„Sokoła”	w	ostatnim	dziesięcioleciu.

Xi Dynowska jesień Teatralna
Listopad 2017 r.

5 listopada	–	Dynowskie	Zaduszki	Artystyczne	

11 listopada	–	Historyczna	parada	z	udziałem	członków	stowarzyszenia,	młodzieży	i	Dynowian.	
	 			–	Bieg	„Dla	Niepodległej”
12 listopada	–	„Dynów	jedną	śpiewającą	rodziną”	–	wieczór	pieśni	patriotycznych
18 listopada	–	Spektakl	zaproszonego	teatru
25 listopada	–	Premiera	zespołu	teatralnego	T.G.	„Sokół”	i		promocja	katalogu.	
28 listopada	–	Przegląd	teatrzyków	dziecięcych	„	Bajki	polskich	twórców”	

Szczegóły	na	stronach:	www.sokol.dynow.pl	i	mok.dynow.pl
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Organizatorzy	Rajdu	oraz	Stowarzyszenie	AA	w	Dynowie	serdecznie	dziękują	za	przyjęcie	uczestników	i	pomoc	w	or-
ganizacji	etapu	przebiegającego	przez	miasto	Dynów:
•	 Urzędowi	Gminy	w	Dynowie,	
•	 Urzędowi	Miasta	w	Dynowie,
•	 Dyrekcji	Zespołu	Szkół	w	Dynowie,
•	 oraz	wszystkim,	którzy	z	entuzjazmem	i	życzliwością	przyjmowali	nas	na	trasie	rajdu.

Dziękujemy!

Realizacja zadania 
dofinansowana 

ze środków Miasta Racibórz 
oraz Powiatu Raciborskiego
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Jolka – WAKACJE Z DUCHAMI
Krzyżówka – MELINA

Gdzie ty jesteś, jesieni?
Tu jestem. 
W suchych liściach
lecących z szelestem,
w barwnych liściach,
czerwonych i złotych,
co nad ziemią się kładą pokotem...

„Gdzie	 jesteś,	 jesieni?”–	 pyta	w	 swym	wierszu	Hanna	
Zdzitowiecka…	

O	lecie	już	pewnie	wszyscy	zapomnieli,	jesień	nadeszła	
wielkimi	krokami…	Mam	nadzieję,	że	po	powrocie	z	jesien-
nych	spacerów,	przy	rozgrzewającej	herbatce	z	malinami,	ze-
chcą	Państwo	trochę	rozruszać	szare	komórki...	Zapraszamy	
zatem	do	zmierzenia	się	z	zadaniami,	które	przygotowali	nasi	
współpracownicy.	

SZYFROGRAM
Wszystkie litery szyfrogramu, przeniesione zgodnie 

z numeracją do kratownicy poniżej, utworzą rozwiązanie 
– wyimek oraz imię i nazwisko autorki wiersza „Utkana 
nocą”.
35	-	dawna	nazwa	notariusza.
  7	-	organ	organizmu	pełniący	określone	funkcje.
40	-	zbiornik	na	wodę	w	dolnej	części	szybu	kopalni.
37	-	np.	„M	jak	miłość”	w	telewizji.
34	-	kolczasty	krzew	o	jadalnych	owocach,	ożyna.
28	-	uniwersalny	statek	do	połowu	ryb	ławicowych.
10	-	skrócona	forma	tytułu	„waszmość	pani”.
18	-	skorek,	szczypawka.
  6	-	dawna	nazwa	kronik,	roczników.

 Leszek Grzywacz

SZYFROGRAM 
      Wszystkie litery szyfrogramu, przeniesione zgodnie z 
numeracją do kratownicy poniżej, utworzą rozwiązanie – 
wyimek oraz imię i nazwisko autorki wiersza  „Utkana nocą”. 

35  - dawna nazwa notariusza. 

 7 - organ organizmu pełniący określone funkcje. 

40 - zbiornik na wodę w dolnej części szybu kopalni. 

37 - np. „M jak miłość” w telewizji. 

34 - kolczasty krzew o jadalnych owocach, ożyna. 

28 - uniwersalny statek do połowu ryb ławicowych. 

10 - skrócona forma tytułu „waszmość pani”. 

18 - skorek, szczypawka. 

 6 - dawna nazwa kronik, roczników. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

 

Leszek Grzywacz 
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Pan Bogdan Witek	 poleca	Krzyżówkę 
z wężykiem,	zaś	pan Leszek Grzywacz –	Szy-
frogram. 

Życzę	Państwu	-	tradycyjnie	-	sukcesów	w	roz-
wiązywaniu!	

Renata Jurasińska
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Po rozwiązaniu krzyżówki, litery z pól, przez 
które biegnie linia ze strzałką, utworzą rozwiąza-
nie - imię i nazwisko piosenkarza.

Poziomo:
2)			bardziej	elegancki,	niż	cerata.
6)			zaciśnięta	pięść.
8)			dyspozycja	w	testamencie.
11)	August	III	...	-	król	Polski.
12)	grecka	potrawa	wśród	fast	foodu.
13)	najpopularniejsza	potrawa	włoska.
14)	pole	po	zbiorze	rośliny,	z	której	mamy	siemię.
15)	bucha	z	gara	z	wrzątkiem.
16)	język	Platona,	Sokratesa.
18)	cząsteczka,	mały	kawałeczek.
19)	wskazówka	słowna.
20)	włoskie	miasto	znane	z	festiwali	piosenki.
21)	dokument	potwierdzający	tytuł	naukowy.

Krzyżówka z wężykiem
Pionowo:

1)			zepsute	jajo.
3)			dobre	lub	złe	postępki.
4)			w	parze	z	ciałem	człowieka.
5)			mały	ssak	drapieżny	z	Ameryki	Płn.	i	Płd.
6)			stolica	Egiptu.
7)			słowa	złożone	z	takich	samych	liter	tylko	ustawionych
						w	innej	kolejności,	np.	TARKA,	KATAR,	KRATA
9)			doktryna	teologiczna	wyznawana	przez	Braci	Polskich.
10)	bywa	zarzewiem	pożaru.
11)	odstęp	w	tekście.
12)	urodzajna	ziemia.
17)	góry	na	Półwyspie	Bałkańskim.
18)	długie,	grube	kosmyki	włosów	spopularyzowane	przez
						Boba	Marleya.	

Bogdan Witek
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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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