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FESTIWAL KULTURALNO-PATRIOTYCZNY
MIEJSKO-GMINNE 

DOŻYNKI

ZE ŚLIWKĄ W ROLI GŁÓWNEJ
WYRÓŻNIENIE DLa KGW LasKÓWKa 

Za GOŁĄbKI ZIEmNIacZaNE SKOK ZA OCEAN
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Drodzy czytelnicy!

W Kalendarzu Świąt Nietypowych pod 8 września zapisano: Dzień Dobrych Wiadomości, Międzynarodowy Dzień Al-
fabetyzacji, Światowy Dzień Fizjoterapii, Światowy Dzień Wellbeingu oraz Dzień Marzyciela...

I choć według Słownika Języka Polskiego marzyciel to „…osoba skłonna do marzeń, zwłaszcza niemożliwych do zre-
alizowania; osoba żyjąca marzeniami; fantasta…”, a hasła krzyżówkowe określają marzyciela jako „…człowieka mają-
cego nierealne pomysły, człowieka z głową w chmurach, idealistę, utopistę, naiwniaka…”, to jakże smutny byłby świat 
bez marzeń!

Pięknie - słowami Jonasza Kofty 
– śpiewa o marzeniach Hanna Banaszak…

Żeby coś się zda rzy ło 
Żeby mo gło się zda rzyć 
I zja wi ła się mi łość 
Trze ba ma rzyć 
Za miast dmu chać na zim ne 
Na go rą cym się spa rzyć 
Z desz czu po biec pod ryn nę 
Trze ba ma rzyć 
 
Gdy spa da ją jak li ście 
Kart ki dat z ka len da rzy 
Kie dy sza ro i mgli ście 
Trze ba ma rzyć 
W chłod nej, pu stej go dzi nie 
Na swój los się od wa żyć 
Nim twe szczę ście cię mi nie 
Trze ba ma rzyć 
 
W ryt mie wietrz nej tę sk no ty 
Wra ca fala do pla ży 
Ty pa mię taj wciąż o tym 
Trze ba ma rzyć 
Żeby coś się zda rzy ło 
Żeby mo gło się zda rzyć 
I zja wi ła się mi łość 
Trze ba ma rzyć

Życzymy więc naszym Czytelnikom, by marzyli, marzy-
li, marzyli… i aby te marzenia – nawet najbardziej niereal-
ne – kiedyś się spełniły… 

Redaktorzy prowadzący
Renata i Maciej Jurasińscy

W dniu 17.08.2019 r. uczest-
niczyłem w oficjalnym rozpoczę-
ciu działalności Centrum Promo-
cji Doliny Sanu w Krzywczy na 
zaproszenie Mass Media San Sp. 
z o.o. Organizatorom z tego miej-
sca pragnę jeszcze raz pogratulować 
inicjatywy i zaangażowania w promocję Gminy. Zazdroszczę 
organizatorom w pozytywnym znaczeniu tego słowa, szero-
kiego poparcia ze strony lokalnych władz umożliwiających 
zorganizowanie siedziby Centrum w Krzywczy 97, w której 
znalazło się miejsce na kawiarnię, informację turystyczną, 
sklepik z pamiątkami i rękodziełem oraz salę widowisko-
wo – wystawową.

W Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie, po 
raz ósmy odbyło się w dniu 6.09.2019 r. Narodowe Czyta-
nie, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyja-

ciół Dynowa. Fragmenty nowel m.in. Marii Konopnickiej, 
Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Bruno Schulza, czy-
tały przedszkolaki, młodzież szkolna, nauczyciele, emeryci 
oraz przedstawiciele władz.

Pan Tomasz Gierula na zlecenie Towarzystwa, prowa-
dzi na cmentarzu w Dynowie renowację starych nagrobków.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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To już przeszło dwa lata, jak Kabaret NASZ powrócił 
na scenę… Premiera nowego programu „Koń by się uśmiał” 
miała miejsce 27 maja 2017 roku. W składzie: Dorota Sów-
ka-Szmigiel, Maciej Jurasiński, Emil Dańczak, Daniel Ma-
ziarz, Julian Zych wystąpiliśmy w auli Liceum Ogólnokształ-
cącego w Dynowie. NASZ koń zarażał śmiechem jeszcze kil-
kakrotnie, każdorazowo gromadząc komplet publiczności.

Udany powrót!

Dwie piosenki z tego programu zaprezentowaliśmy 20 listopada 2017 roku podczas 33. Ogólnopolskich Spotkań z Pio-
senką Kabaretową OSPA. Już samo zakwalifikowanie się było suk-
cesem, nasza radość została jednak spotęgowana, ponieważ piosen-
ka „Mucha” w brawurowym wykonaniu Daniela Maziarza otrzymała 
Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu! Będą w jury ówczesna 
szefowa TVP Rozrywka pani Zuzanna Dobrucka Mendyk stwierdzi-
ła, że piosenka formą i klimatem przypomina jej piosenki Starszych 

Panów! Miód na NASZE serce!
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Rok 2018 zaczął się dla nas dobrze: wysłaliśmy fragment pro-
gramu do Krakowa na chyba najbardziej prestiżowy przegląd ka-
baretowy PAKA i nie dość, że zakwalifikowaliśmy się do ćwierć-
finału, to jeszcze kilka słów o NASZYM wybrzmiało w krakow-
skiej TV. Półfinał znalazł się ostatecznie poza NASZYM zasię-
giem, ale jurorom na tyle spodobały się piosenki z programu, że 
jedna z nich – „Poniedziałek” – została od razu awansem zakwa-
lifikowana do finału Konkursu Piosenki towarzyszącego przeglą-
dowi PAKA. Trudno było uwierzyć, bo przecież tak czy inaczej 
zostaliśmy finalistami PAKI – przeglądu, w którym wygrywali 
i wygrywają najlepsi! W Konkursie piosenki zasłużenie zwycię-
żył utytułowany Kabaret A JAK z Krakowa, ale nam wspania-
łych wspomnień i tytułu finalisty nikt nie odbierze!

Kolejny  bagaż  kabaretowych  przeżyć  i  doświadczeń wy-
wieźliśmy z Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej KOPALNIAK, 
która odbyła się w Wałbrzychu 12-13 października 2018 roku. 

Wystąpiliśmy tam obok dwóch 
utytułowanych kabaretów: wymie-
nianego już Kabaretu A JAK oraz 
Kabaretu  OBSESSION,  który 
obecnie zapewnia oprawę muzycz-
ną w cyklicznym programie „Kaba-
ret na żywo” emitowanym w Tele-
wizji POLSAT. 

Szczególnie miło  było  poznać 
jedną  z  kabaretowiczek  –  Justy-
nę Meliszek, gdyż okazało się, że 
występowała ona na stacji dynow-
skiej wąskotorówki w  2007  roku 
w widowisku plenerowym „Skrzy-
pek na dachu”, a w krakowskim li-
ceum jej ulubioną polonistką była 
znana Dynowianom  pani  Jolan-
ta Miklasz! 

Jaki ten świat jest mały…
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Jeżeli chodzi o wydarzenia i wrażenia, to rok 2019 nie ustępuje poprzednim! W ramach Dnia Kobiet z powodzeniem 
zagraliśmy kolejny program z cyklu „Rajska konsumpcja i jej skutki”. Bardzo udanie zadebiutowała w nim Monika Mą-
czyńska. 

Skecz  z  jej  udziałem  „Husarze  dnia  siódmego”  został 
zakwalifikowany do IV Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej 
„O laur Wiecha”, który odbył 25 maja 2019 roku na war-
szawskim Targówku przez Teatrem RAMPA. Jako akompa-
niator tym razem wystąpił współpracujący z nami wcześniej 
Mirosław Cichocki. Jury przyznał nam II miejsce, a zasia-
dający w nim Mirosław Gancarz, członek kultowego kaba-
retu POTEM stwierdził, że podążamy właściwą drogą i za-
oferował nam swoją pomoc. 

W sierpniu 2019  roku dość niespodziewanie  zdarzyły 
nam się wspaniałe „wczasy kabaretowe”! Otóż Stowarzysze-
nie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA po dziesięcioletniej 
przerwie powróciło do idei warsztatów kabaretowych, któ-
re poprzedzały zawsze popularną Mazurską Noc Kabareto-
wą. Zgłosiliśmy się i – jako finaliści PAKI - zostaliśmy za-
kwalifikowani! Przygoda był wspaniała! Profesjonalne zaję-

cia z tuzami kabaretu (Wojciechem Kowalczykiem, Macie-
jem Morze, Tomaszem Nowaczykiem z Kabaretu CZESUAF, 
Wojciechem Tremiszewskim z Kabaretu LIMO, Piotrem Gu-
mulcem z Kabaretu CHYBA, Filipem Jaślarem z Kabaretu 
GRUPA MOCARTA) oraz mistrzem improwizacji i pomysło-
dawcą całej imprezy Alanem Pakoszem na zawsze zamiesz-
kają w naszej kabaretowej pamięci! Frajdą był także udział 
młodszej części zespołu (ja się nie odważyłem ;-) w układach 
choreograficznych towarzyszących 21. Mazurskiej Nocy Ka-
baretowej „Mazurska jest kobietą”, którą transmitowała na 
żywo Telewizja POLSAT. Oprócz doświadczeń z warsztatów 
wywieźliśmy także napisaną przeze mnie i Emila Dańczaka 
piosenkę „Komarowy short song”, która bardzo spodobała 
się podczas kończącego warsztaty pokazu, a do której me-
lodię ułożył sam Filip Jaślar!
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Kabarecik NASZ dynowski, polskie hi, hi, polskie ha, 
Kabarecik NASZ dynowski dwa kolejne lata trwa…
I dlatego już teraz zapraszamy państwa na kolejny NASZ program! Maciej Jurasiński

W trzech  poprzednich numerach  „Dynowinki”  przed-
stawione zostały składy osobowe organów władz lokalnych 
Dynowa i okolicznych wsi w okresie od 1954 r. do 1973 r. 

Poniżej przedstawiam skład osobowy członków Rady Na-
rodowej Miasta i Gminy w Dynowie, ustalony w wyborach 
przeprowadzonych w dniu 5.02.1978 r.

Zgodnie  z  podziałem administracyjnym województwa 

W wyborach tych, do Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dyno-
wie zostali wybrani:

w okręgu wyborczym nr 1
1.  Kędzierski Mieczysław
2.  Twardak Antoni
3.  Hardulak Kazimierz
4.  Dubas Mieczysław
5.  Majda Tadeusz
6.  Czyż Anna

w okręgu wyborczym nr 2
1.  Jurasińska Janina
2.  Zelwach Józef
3.  Kędzierski Józef
4.  Szmyd Anna
5.  Tucki Jan
6.  Krasnopolski Mieczysław

w okręgu wyborczym nr 3
1.  Zawada Mieczysław
2.  Galej Stanisław
3.  Szałajko Jan
4.  Trawka Stanisława 

SKŁADY OSOBOWE ORGANÓW WŁADZ LOKALNYCH 
DYNOWA I OKOLICZNYCH WSI W LATACH 1954-1988

(część 4)

przemyskiego, obowiązującym od dnia 1.10.1977 r., zgod-
nie z obwieszczeniem Dyrektora Biura Organizacyjno-Praw-
nego  i Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu  z  dnia 
10.09.1977 r. (Dziennik Urzędowy WRN w Przemyślu nr 6, 
poz. 27), w skład Miasta Dynowa weszły sołectwa: Bachórz, 
Bartkówka, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, La-
skówka, Łubno, Pawłokoma i Ulanica.

w okręgu wyborczym nr 4
1.  Siry Tomasz 
2.   Siry Zdzisław
3.   Krupa Henryk
4.   Hadam Bolesław 
5.   Bułdys Józefa 

w okręgu wyborczym nr 5
1.   Gerlach Józef 
2.   Krawiec Antoni 
3.   Zielińska Maria

w okręgu wyborczym nr 6
1.  Przysiwek Karol 
2.  Łach Ludwik
3.   Kłyż Czesław

w okręgu wyborczym nr 7
1.  Galej Władysław 
2.   Pyra Zygmunt 
3.   Błoński Wiesław 

w okręgu wyborczym nr 8
1.   Drewniak Anna 
2.   Dzimira Wojciech 
3.   Galej Wanda

w okręgu wyborczym nr 9
1.  Paściak Franciszek
2.  Leśniak Franciszek 
3.   Wróbel Ryszard 

w okręgu wyborczym nr 10
1.  Kustra Józef 
2.   Kawałek Wiktor 
3.   Banat Zofia 

w okręgu wyborczym nr 11
1.   Woźniak Franciszek 
2.   Kiełbasa Władysława
3.  Wlelgos Tadeusz 

w okręgu wyborczym nr 12
1.  Potoczny Franciszek 
2.   Cygan Ignacy 
3.  Potoczna Stanisława

Wyniki wyborów zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym WRN w Przemyślu nr 3, poz. 12 z dnia 10.02.1978 r. 
Obwieszczeniem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Przemyślu z dnia 6.02.1978 r. o wynikach wyborów do rad narodo-
wych stopnia podstawowego na terenie województwa przemyskiego.

Andrzej Stankiewicz
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Jak zapowiedziały, tak zrobiły – czyli zaśpiewały pio-
senkę o katarynce z pomocą i akompaniamentem uczniów 
LO: Dawida Pudysza i Jakuba Łacha. 

Po takiej „śpiewanej zapowiedzi” na scenę weszli nauczy-
ciele LO w Dynowie: pani Joanna Duda, pani Katarzyna Kłyż 
i pan Zbigniew Tesznar i brawurowo przeczytali fragmenty 
„Katarynki” Bolesława Prusa.

Następnie pan Adam Kozak – Dyrektor Wydziału Spo-
łeczno-Oświatowego w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie 
zaprezentował fragment „Orki” Stanisława Reymonta, a po 
nim wystąpiła pani Ewa Hadam – nauczycielka dynowskie-
go LO, a jednocześnie Radna Powiatu Rzeszowskiego z frag-
mentem noweli „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej. 

Wreszcie przyszedł czas na przewodniczącego Szkoły – 
Jakuba Pysia – który przeczytał dość przejmujący fragment 
noweli Marii Konopnickiej „Dym”. 

Na półmetku wystąpiły dwie szacowne panie: Jolanta 
Głuchowska z Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz 
reprezentantka Uniwersytetu Złotej  Jesieni  – Maria Wy-
dra. Przywołały one upadek powstania styczniowego czyta-
jąc fragmenty noweli Stefana Żeromskiego „Rozdziobią nas 
kruki, wrony”. 

Po paniach zaprezentowało się dwóch dzielnych panów, 
pierwszy z nich – Bartłomiej Walus z AKTYWNEGO DYNO-
WA – nie przypadkiem pojawił się w kontuszu, gdyż prze-
czytał fragment „Gawędy” Henryka Rzewuskiego, który był 
pochwałą  szlachectwa. Natomiast  drugi  z  panów Marian 
Szpiech przeniósł słuchaczy na kontynent amerykański, zro-
bił to za przyczyną noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza, 
opowiadającej o smutnych losach Indian.

Ósmą edycję Narodowego Czytania zakończyła tradycyj-
nie zasłużona dla Liceum długoletnia polonistka i dyrektorka 
pani Maria Radon. Pięknie przeczytała ona fragment noweli 
Brunona Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, przybli-
żając wcześniej słuchaczom sylwetkę pisarza i jego twórczość.

Finałem imprezy był występ młodych artystów z dynow-
skiego LO – Zuzanny Szybiak, Anny i Agaty Pudysz, Jaku-
ba Łacha i Dawida Pudysza, którzy zaśpiewali pieśń Buła-
ta Okudżawy „Katarynka”. 

Na koniec – pani dyrektor LO Elżbieta Klaczak-Łach 
podziękowała wszystkim  czytającym  oraz  słuchaczom  za 
udział w uroczystości i zaprosiła na kolejną edycję Narodo-
wego Czytania za rok…

Ósme już NARODOWE CZYTANIE pod patronatem 
Pary Prezydenckiej odbyło się 6 września 2019 r. w hali 
sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Organiza-
torami – oprócz gospodarza imprezy – byli też: Starostwo Po-
wiatowe w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. 

Tradycyjnie już na scenę najpierw weszli najmłodsi – dy-
nowskie przedszkolaki, które z przejęciem wyrecytowały na-
pisany specjalnie na tę okazję wierszyk: 

Na ucztę z naszą twórczością
I z polską przepiękną mową
Znów zapraszają nas dzisiaj 
Prezydent z Prezydentową.
Każdy, kto chodził do szkoły,
To umie składać literki.
Już po raz ósmy czytamy,
Tym razem polskie nowelki.
Przypomni Państwu Żeromski
Jak klęska w powstaniu boli,
Przywoła szlachtę Rzewuski,
Reymont opowie o roli.
Pan Aleksander Głowacki
Powie o pewnej dziewczynce,
A my sprawimy jej radość 
Śpiewając o katarynce!
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Dyrektor szkoły i Komitet Organizacyjny zapraszają wszystkich absolwentów na Zjazd absol-
wentów z okazji 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. 

Uroczystości rozpoczną się 12 października 2019 r. Mszą Świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca 
w Dynowie o godz. 10.00. Po Mszy świętej obchody jubileuszowe odbywać się będą w budynku szkoły.

Rejestracja uczestników zjazdu możliwa jest poprzez stronę internetową: zjazd75lo.dynow.pl
Ze względów praktycznych organizatorzy nie wysyłają imiennych zaproszeń.

 Maciej Jurasiński
Fot. Milena Kolasa
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W dniu inauguracji roku szkolnego 2019/2020 przedstawiciele Rady Powiatu wręczyli 5 stypendiów za znakomite 
osiągnięcia dydaktyczne. Nagrody przyznane zostały przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Wśród nagrodzonych są: 
Anna Marszałek (3a), Oliwia Sas (3a), Kamil Szymański (2b), Zuzanna Szybiak (2a), Patrycja Wrotniak (3a).

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Staro-
stą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim  i Wi-
cestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem 
podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Progra-
mu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkol-
ny 2019/2020. 

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie  stypendystami zostało 
aż 10 osób, a są to: Dominik Birak z klasy 4TI (średnia 
ocen 5,56), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Mag-
dalena Boroń z klasy 4THL (średnia ocen 5,75), wycho-
wawca Pani Maria Szmul, Kamil Olejarz (średnia ocen 
5,07) i Dominik Dulkiewicz (średnia ocen 4,93) z klasy 
4TPS, wychowawca Pan Piotr Cygan, Julia Gierula z kl. 

Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

z Programu Stypendialnego Powiatu 
Rzeszowskiego w roku szkolnym 2019/2020 

najlepsi z najlepszych ….

Stypendyści z Liceum Ogólnokształcącego
im. KEN w Dynowie 

z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszow-
skiego w roku szkolnym 2019/2020 

3TL (średnia ocen 5,06), wychowawca Pani Renata Łybac-
ka, Łukasz Pancerz (średnia ocen 4,88) z  klasy  3TPS, 
wychowawca Pan Piotr Marcinek, Marek Stanisławczyk 
(średnia ocen 5,38) i Mateusz Gergont (średnia ocen 4,94) 
z klasy 3TI wychowawca Pani Renata Mazur, Aleksandra 
Socha (średnia ocen 4,82) i Anna Szteliga (średnia ocen 
5,0) z klasy 2THL, wychowawca Pani Katarzyna Marcinek. 

  Stypendia  z Programu Stypendialnego Powiatu 
Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020 zostały wrę-
czone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego  2019/2020  przez Pana Marka Sitarza Wice-
starostę Rzeszowskiego i Panią Halinę Cygan Dyrek-
tora szkoły. Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie 
przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego 
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tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas matu-
ralnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 
miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w po-
przednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,8 i co 
najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum 
jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź 
konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub mię-
dzynarodowym, 

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia spor-
towe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub między-
narodowym. 

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była 
bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, 
nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rze-
szowskim, ponieważ na 19 przyznanych stypendiów, aż 
10 otrzymali uczniowie ZSzZ w Dynowie. 

Halina Cygan
Dyrektor ZSzZ w Dynowie

 

Wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci Mamy

Ks. prał. dr. Stanisławowi Januszowi oraz najbliższej Rodzinie,
składają:

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie 

Dynów, sierpień 2019r.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci Teściowej

Józefowi Bujdaszowi oraz najbliższej Rodzinie,
składają:

Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Dynów, sierpień 2019r.
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Rok 2019 dla kapeli TOŃKO to rok  jubileuszowy  /15 
lat działalności artystycznej zespołu/. O tym miłym wyda-
rzeniu informowaliśmy czytelników w poprzednim numerze 
Dynowinki. Koncert jubileuszowy zespołu miał miejsce pod-
czas kolejnych obchodów Dni Pogórza Dynowskiego w lip-
cowy sobotni wieczór. Wraz z jubilatami koncertowały jesz-
cze zaprzyjaźnione kapele folkloru miejskiego: WYSOCZA-
NIE z Wysokiej k/Łańcuta, TA JOJ z Przemyśla, Z SZA-
CONKIEM z Włocławka. Warto przypomnieć, że prezenta-
cja muzyki folkloru miejskiego rozpoczęła się już w czerwcu 
podczas realizacji udanego projektu „Opowieści Wąskotoro-
we dla Niepodległej”. Na poszczególnych stacjach od Prze-
worska do Dynowa oprócz jubilatów i w/w kapel grały jesz-
cze: Kapela BEKA z Przeworska i Kapela ludowa BACHÓ-
RZANIE z Bachórza /również jubilaci-60 lat/. Oprócz mu-
zyki była też piękna prezentacja historyczna aktorów To-
warzystwa Gimnastycznego Sokół z Dynowa, wystawa fo-
tograficzna i inne niespodzianki…

Finał  projektu  i wspólny koncert  z  zabawą  taneczną 
miał miejsce na „Błękitnym Sanie” 13 lipca. Koncert świet-
nie poprowadził znany i lubiany śląski artysta kabaretowy, 
aktor, piosenkarz Krzysztof Respondek. Kto nie mógł być na 
imprezie może żałować. W niedzielne przedpołudnie kape-
le muzykowały na ulicach Dynowa, a kapela TOŃKO „za-
wędrowała jubileuszowo” na ulicę Bartkówka, gdzie zosta-
ła bardzo ciepło przyjęta przez licznie zebranych mieszkań-
ców. Nie szczędzono również przysłowiowego grosza dla gra-
jących. W związku z jubileuszem 15-lecia zespołu Zarząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego przyznał Kapeli TONKO z Dy-
nowa nagrodę w „Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upo-
wszechniania  i Ochrony Kultury”. Otrzymaliśmy również 
nagrodę Burmistrza Miasta Dynowa, wiele gratulacji i upo-
minków. Bardzo dziękujemy!!! W związku z jubileuszem zo-
staliśmy zaproszeni do programu STUDIO LATO w TVP 
Rzeszów oraz do godzinnego programu z naszym udziałem 
w Polskim Radiu Rzeszów.

Ważne wydarzenia, a jest nim niewątpliwie jubileusz, 
są dobrym momentem do podsumowań i podziękowań za-
równo Osobom jak i Firmom, które pomagały nam i nadal 
wspierają działalność artystyczną kapeli TOŃKO.

W Kapeli grali:
•  Elżbieta Mazur – śpiew, inst. perk. (2004-2010)
•  Monika Dżuła-Radkiewicz– gitara, śpiew (2004-2014)
•  Franciszek Karaś – skrzypce (2004-2014+)
•  Ryszard Potoczny – kontrabas (2004)
•  Piotr Dżuła – kontrabas, flet, śpiew (2004-2014)
•  Magdalena Miklasz – skrzypce, śpiew (2004-2005)
•  Kamil Krasnopolski – mandola (2004-2005)
•  Mieczysław Szpiech – akordeon (2006)
•  Jan Turek – akordeon, harmonijka (2007-2014)
•  Małgorzata Wróbel – śpiew, flet, (2012-2013)
•  Joanna Martowicz – skrzypce (2014, 2016)

W nagraniach płyt: „Dynowski film”, „Z Dynowa 
do Lwowa”, „Jezus się narodził” uczestniczyli:
•  Antoni Dżuła – śpiew, gitara
•  Elżbieta Mazur – śpiew, inst. perk.
•  Franciszek Karaś – skrzypce
•  Monika Sobkowicz – śpiew, banjo
•  Andrzej Hałasik – akordeon, śpiew
•  Piotr Dżuła – kontrabas, flet, śpiew
•  Monika Dżuła-Radkiewicz – gitara
•  Jan Turek – akordeon, harmonijka

KAPELA TOŃKO DZIĘKUJE !!!
•  Janusz Paszko – kontrabas
•  Agata Marszałek – śpiew, inst. perk. 
•  Joanna Martowicz – skrzypce
•  Grzegorz Jandziś – śpiew, flet, melodyka
•  Alicja Frańczak – śpiew
•  Dorota Sówka-Szmigiel – śpiew
•  Hanna Marszałek – skrzypce
•  Janusz Kędzierski – trąbka

W przygotowaniu trzech płyt i ich promocji po-
magali nam:

Sponsorzy:  Elżbieta  i Wacław Szafran  – właściciele 
firmy Eco Trade z Gliwic-Polski Producent Pro-
fesjonalnych Wyrobów Dla Piekarnictwa  i Cu-
kiernictwa

Graficy: Magdalena i Tomasz Koczorowscy
Fotografowie: Witold Bielec, Antoni Iwański, Ewa Bie-

lec, Monika Sobkowicz, Piotr Pyrcz
Realizator nagrań: Jerzy Dziobak
Rozprowadzanie płyt: 

•  Irena i Bolesław Kopaccy – „Zajazd Pod Semaforem”
•  Zdzisław Pończocha – sklep „To i Owo”
•  Wojciech Szaruga – Hurtownia „U Wojtka”

Autorzy tekstów piosenek Kapeli Tońko:
•  Maciej Jurasiński
•  Fryderyk Radoń
•  Irena Dżuła
•  Mirek Sabadasz
•  Władysław Pakiet
•  Eugeniusz Orłow
•  Marek Rostecki
•  Danuta Mucharska

Recenzenci płyt: Krystyna Dżuła - reżyser Teatru To-
warzystwa Gimnastycznego Sokół w Dynowie,

Danuta Skalska – redaktor „LWOWSKIEJ FALI” Ra-
dio Katowice.

Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Obecny skład Kapeli:
•  Antoni Dżuła – śpiew, gitara (2004)
•  Andrzej Hałasik – akordeon, śpiew (2004)
•  Monika Sobkowicz – śpiew, banjo (2006)
•  Janusz Paszko – kontrabas, śpiew (2007)
•  Agata Marszałek – śpiew, inst. perk. (2011)
•  Grzegorz Jandziś – śpiew, flet, melodyka (2016)

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.kapela-
tonko.art.pl i facebooka prosimy o wpisy, komentarze i uwa-
gi, które sobie bardzo cenimy. Zapraszamy również do za-
kupu płyt kapeli w dynowskich punktach lub drogą inter-
netową.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania służą upo-
wszechnianiu muzyki folkloru miejskiego i przyczyniają się 
do promowania Dynowa oraz Podkarpacia.
zdjęcia na okładce „Dynowinki” – M.R.Z. Sobkowicz 

W imieniu kapeli TOŃKO: Antoni Dżuła
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Carmel, gdzie mieszkałyśmy podczas naszego pobytu w Stanach, to 
niewielka miejscowość pod Nowym Jorkiem – „wieś” w otoczeniu pięknych 
lasów liściastych. Parterowe domki wtulone w różnorodny drzewostan nie 
muszą mieć ogrodzeń, płotów, bo las zapewnia naturalną ochronę. W nie-
wielkiej odległości od Carmel są miejsca godne szczególnego zainteresowa-
nia turystów, a pierwsze to kompleks świątyń Buddy. Pojechałyśmy tam 
w pierwszym tygodniu pobytu. 

W  leśnym  zaciszu  poprzedzona  dużym parkingiem  „rozsiadła  się” 
ogromna  świątynia Buddy,  skrywając  długi  szereg  budynków klasztor-
nych, ogród kwiatowy, ścieżki spacerowo-kontemplacyjne, urokliwe sta-
wy, cmentarz i wszechobecne posążki bożka i słoni.

Do świątyni prowadzi długa promenada, wzdłuż której rozmieszczono 
imponujących rozmiarów posągi Buddy – w różnych nastrojach: płaczą-
cy, śmiejący się, zamyślony, dobroduszny, groźny, śpiący... i rzeźby słoni! 

SKOK za ocean

my do parku przy świątyni. Prowadzą nas wydeptane ście-
żynki, przy których też spotykamy Buddę i posiłek- z owo-
ców. Dla kogo? Chyba dla bożka, ale niektóre owoce już daw-
no straciły świeżość! Dalej - przed nami - staw i stojący mni-
si, którzy karmią ryby podpływające pod małe molo. Spokój, 
sielanka, nikt się nie śpieszy! A tak niedaleko jest miasto 
gigant ze swoimi betonowo- szklanymi budowlami i miesz-
kańcami goniącymi czas! I jeszcze jedno miejsce ciszy- cmen-
tarz. W skalnej ścianie wykute nisze zamknięte tabliczka-
mi z nazwiskami zmarłych, a obok cmentarny „grill”, gdzie 
palić można jakieś zioła i uschnięte owoce ofiarne. Tu spa-
cerujący też nie liczą czasu, ale my owszem!

Po wysokich schodach świątyni weszłyśmy do „nawy” im-
ponującej wysokością, a nasze zdumienie rosło proporcjonal-
nie do jej wymiarów, bo znowu przed nami...Budda! Ogrom-
ny – chyba wysokości dwupiętrowego budynku, a poniżej... 
tenże – „ludzkiej” wielkości - z wyraźną otyłością brzuszną. 

 W nawie głównej elegancko nakryte stoły, a na każ-
dym książeczka - może modlitewnik. Nie ma się kogo za-
pytać, bo mnisi poruszający się bezszelestnie wokół nawy, 
nie zdradzają chęci do rozmów. Wyraźnie śpieszą się, zni-
kają tak nagle jak się pojawiają. Wszyscy boso i w brązo-
wych habitach, także mniszki. Po wyjściu z głównej świąty-
ni, gdzie od wizerunków boga aż się w głowie mąci, podąża-

c.d. relacji zamieszczonej w kwietniowym numerze „Dynowinki”
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Kolejny turystyczny wypad to całodzienne zwiedzanie 
rezerwatu Minnewaska, w którym nowojorczycy, w dniu wol-
nym od pracy,  poprawiają  swoją kondycję:  zwiedzają pie-
szo, biegają, jeżdżą na rowerach, biwakują na ściśle wyzna-
czonych miejscach. Na równiutko przystrzyżonej trawce ani 
śladu biwakujących poprzedników, bo tak się wyraża troska 
o czystość miejsca, w którym chciałoby się mieć … czystość.

Minnewaska to rezerwat przyrodniczy wokół jeziora poło-
żonego na wysokości ponad 1800 metrów, o malowniczych kli-
fach, wodospadach, zatokach i odbijających się w wodzie nie-
botycznych drzewach, nie tylko iglastych. Pięknie tu w każ-
dej porze roku. Od słów bardziej przemawiające są zdjęcia.

Pod wieczór  tej  pamięt-
nej soboty jeszcze jedna atrak-
cja – oglądanie zachodu słoń-
ca ze szczytu Góry Niedźwie-
dziej. To żaden wyczyn alpini-
styczny, bo pod szczytem jest 
parking samochodowy i wszy-
scy  (my  też) wyjeżdżają  tam 
samochodami. Oglądanie  za-
chodu  słońca,  które  stopnio-
wo  „tonie”  daleko w  oceanie 
a po przeciwnej stronie rysu-
je się w mroku zarys nowojor-
skich wieżowców, może zado-
wolić nawet wybrednego znaw-
cę. My do  takich nie należy-
my,  ale  zachwycone byłyśmy 
naprawdę.

Do  zobaczenia w betono-
wo-szklanym mieście  –  już 
w następnej relacji. 

Krystyna Dżula

 Wójt Gminy Dynów,  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu 
oraz mieszkańcy wsi Dylągowa pragną serdecznie podziękować PGNiG SA za wkład finansowy włożony 
w organizację uroczystości związanych z obchodami „75 Rocznicy Pacyfikacji wsi Dylągowa”.  
 Państwa wsparcie przyczyniło się do budowy patriotyzmu lokalnego i edukacji młodych pokoleń 
na temat naszej trudnej historii. Jeszcze raz bardzo SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 
 
      Dyrektor GBP w Dynowie z/s w Bachórzu                                   Wójt Gminy Dynów  
                            Mariola Kaczor                                                            Wojciech Piech 

Konferencja prowadzona przez IPN pt. „Dylągowa 1944” Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Dynów  
i Dziadowa Kłoda o podjęciu współpracy w dziedzinie kultury. 



Nr  8-9/287-288 DYNOWINKA 15

Słowa popularnej kiedyś piosenki przypomniane zosta-
ły podczas pamiętnego spotkania członków kółka teatral-
nego działającego w latach 1973-1991 w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej w Dynowie. W piękne słoneczne popołudnie 
1 czerwca na hasło komitetu zjazdowego w osobach: Elżbie-
ta Welc, Krystyna Pałys, Ryszard Duda i pisząca te słowa, 
przyjechali, by jak w piosence: „do wspomnień się uśmie-
chać, popatrzeć w siebie jak w czas”... Piękne wspomnienia...

Przed laty, na propozycje uczącej wówczas w szkole po-
lonistki by zagrać określoną rolę, chętnie odpowiadali wszy-
scy; zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Zagrać w sztuce, to 
było wyróżnienie godne uczniowskiego „poświęcenia”! Zaczę-
li od „Ślubów panieńskich” wszak główni bohaterowie Fre-
drowskiej komedii byli ich rówieśnikami. Z całym młodzień-
czym przekonaniem ze sceny „głosili” obietnice Gustawa :

„Zobaczysz Stryjaszku, mój ojcze kochany! 
Zobaczysz jak ja się ogromnie poprawię” 
lub przyrzeczenie Klary i Anieli:
„Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną 
Nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną”
Życie,  jak zwykle, w różnorodny sposób zweryfikowa-

ło Fredrowskie „mądrości”, ale ONI wtedy wierzyli nie tyl-
ko w deklaracje, ale i w czyny. Poszli w świat z bagażem 
szkolnych doświadczeń - także tych teatralnych - i korzy-
stali z nich różnie.

Po udanej scenicznej „przygodzie” ze „Ślubami...” przy-
szli kierowcy, mechanicy lub frezerzy (dziewczęta) „porwali 
się” na „Damy i huzary”, następnie „Szatana z siódmej kla-
sy”, „Radców pana radcy”, „Awanturę o Basię”.... Od 1973 
do 1979 roku nie mając własnej sali widowiskowej zapre-
zentowali kolegom i całej dynowskiej publiczności około 10 
premier teatralnych.  

„TAK JAK PRZED LATY...”
Nie tylko z łezką w oku, ale i ogromną wdzięcznością 

po latach wspominają życzliwość Dyr. Kiszki, grona peda-
gogicznego, dynowskich strażaków, całej miejskiej publicz-
ności. W tamtych czasach można było liczyć na bezintere-
sowną pomoc, społeczne zaangażowanie dorosłych, by mło-
dzież zajmowała się „czymś pożytecznym”. A Oni potrafili 
godzić naukę z pracą w kółku teatralnym, w drużynie har-
cerskiej, w sekcjach sportowych, w zespole muzycznym. Za 
zgromadzone fundusze jeździli na wycieczki i wtedy też by-
wali w teatrze – zawodowym. Razem jeździli na rowerowe 
rajdy, harcerskie biwaki. Podczas zjazdu w okolicznościowej 
piosence na znaną melodię śpiewali:

„W Dynowie w zawodówce teatr działał od lat
uczniowie pamiętają, choć się rozeszli w świat.
Na zjazd szkolnych aktorów w czerwcu się umówili,
dobry początek spotkań tym samym uczynili.
Życie szybko przemija, młodości czar wciąż trwa.
Zabawią się znów jeszcze, zrobią bal na sto dwa!
Na czerwcowym spotkaniu w pięknej auli Zespołu Szkół 

Zawodowych spotkali się aktorzy – tylko z kilku pierwszych 
roczników – z którymi miałam przyjemność pracować i do 
których w krótkim czasie pośpiesznej organizacji zjazdu do-
tarliśmy z zaproszeniami. Komitet organizacyjny zapowia-
da kolejne spotkanie (może w karnawale) i prosi o zgłasza-
nie propozycji. W imieniu wszystkich uczestników dziękuję 
Ks. Dziekanowi S. Januszowi za Mszę św. i homilię, Panu 
E. Maziarzowi za oprawę muzyczną mszy, Pani Dyr. H. Cy-
gan za udostępnienie auli i pomoc w przygotowaniach menu 
(wykwintne dania i przystawki) oraz dokumentację filmo-
wą, Panu W. Bielcowi za dokumentację zdjęciową, Wycho-
wawcom: R. Baranowi, S. Tymowiczowi, A. Geruli i S. Gu-
zikowi za współudział w „tropieniu szkolnej przeszłości”.
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Moje osobiste najgorętsze podziękowania kieruję do Eli 
Welc, Krysi Pałys – Tworzydło, Ryszarda Dudy, Jana Sło-
my za organizację uroczystego zjazdu. IM i wszystkim By-
łym Uczniom – Drogim memu sercu i pamięci – za wszyst-
kie  dowody  życzliwości,  sympatii,  których  poskąpiono mi 
w momencie odejścia na emeryturę ze szkoły, mimo że ta 
była dla mnie nie tylko miejscem pracy, ale obiektem naj-
ważniejszych starań – powiem: poświęceń...

Krystyna Dżuła

A tak o spotkaniu pisze Irena Piróg- Kamińska przed 
laty śpiewająca w zespole..

Spotkaliśmy się po latach. Sukcesem tej pięknej, wyjąt-
kowej uroczystości była „podróż w przeszłość” – wspominana 
z uśmiechem. Na spotkaniu panowała niezwykła atmosfera, 
radość i serdeczność, a przede wszystkim ciekawość jak uło-
żyły się nasze losy, jakim zmianom poddaliśmy się. Chwila-
mi odnosiliśmy wrażenie, że uczestniczymy w długiej szkol-
nej lekcji- tyle było pytań i serdecznych rad. Wielkie słowa 
uznania i szacunku kieruję do Pani Prof. K. Dżułowej, do 
Eli Welc i Ryszarda Dudy, którzy zmobilizowali nas i zorga-

nizowali to czerwcowe – pierwsze i mam nadzieję nie ostat-
nie spotkanie – w takim gronie. Wszystkim dedykuję frag-
ment okolicznościowego wiersza:

 Choć nas los rozłączył wiele lat temu
 I porozrzucał po całym świecie
 To kiedy padło słowo spotkanie
 Taki był oddźwięk - już sami wiecie.

Zmieniło się nasze odbicie w lustrze
to prozy życia skutki niechciane.
Lecz w sercach iskrzą się lata młodzieńcze
stąd nasze po latach spotkanie.

 Każdy z nas inną ścieżką wędrował
 częściej pod górkę, niż prostym szlakiem,
 złudność nadziei i niestałość losu
 i borykanie się ze szczęścia brakiem.

Dziś jednak pada wesoła odpowiedź:
Wszystko w porządku; jakoś tam leci!
Miejmy nadzieję i spójrzmy na zdjęcie:
Ale z nas były..... wspaniałe dzieci!

W konkursie na najsmaczniejszą potrawę ziemnia-
czaną, który odbył się 8 września w Straszydlu (gm. 
Lubenia) wyróżnienie  otrzymały gołąbki ziemnia-
czane przygotowane przez panie z KGW Laskówka. 
Konkurs, który ma na celu popularyzację i promowa-
nie potraw z ziemniaka, zachowanie niepowtarzalnych 
smaków produktów żywnościowych z naszego  regio-
nu, odbywa się corocznie podczas imprezy „Ziemnia-
czane Harce” organizowanej przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Lubenii.

Autor: Marek Kot
Zdjęcia: Renata Wróbel

Wyróżnienie dla KGW Laskówka 
za gołąbki ziemniaczane
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Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest uro-
czyste święto plonów. Dziękczynienie za zebrane plony, ra-
dość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba 
tworzą istotę tej prastarej uroczystości. 

W dniu 25 sierpnia br. w Kompleksie Rekreacyjno-Spor-
towym „Pod Dębiną” w Bachórzu rolnicy z Gminy i Miasta 
Dynów również dziękowali za zebrane plony. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą polową w intencji rolników, któ-
rą celebrował dziekan ks. Stanisław Janusz. Mszę świętą 
uświetniła obecność Pocztów Sztandarowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Dynów. Po po-
święceniu wieńców przez księdza dziekana odbyły się ob-
rzędy dożynkowe.

MIEJSKO-GMINNE DOŻYNKI 2019
Oficjalnego otwarcia dożynek i powitania gości dokona-

li gospodarze: Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech oraz Bur-
mistrz Miasta Zygmunt Frańczak. Następnie swoje przemó-
wienia wygłosili: Pan Józef Jodłowski – Starosta Powiatu 
Rzeszowskiego, Pan Stanisław Ożóg – poseł na Sejm V, VI 
i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego 
VIII kadencji, Pan Andrzej Szlachta – prezydent Rzeszowa 
w latach 1998-2002, od 2005 poseł na Sejm V, VI, VII i VIII 
kadencji, Pan Stanisław Kruczek – radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego i członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz Pani Krystyna Wróblewska – posłanka 
na Sejm VIII kadencji. Po oficjalnych przemówieniach sta-
rościna dożynek Pani Karolina Błońska oraz starosta doży-
nek Pan Stanisław Hadam przekazali bochny chleba Wój-

Niegroźne,  sympatyczne,  z  bardzo  pozytywnym  skut-
kiem! 

Tak można się odnieść do samego tytułu sztuki... wie-
lokrotnie wystawianej przez zawodowe teatry, a i amatorzy 
też często konfrontują się z tematem. Tym razem 9 czerw-
ca br. zrobili to entuzjaści sztuki teatralnej z Borówek z re-
żyserką rodem z Dynowa (powód do dumy) – Panią Haliną 
Borowską-Kędzierską. 

 Brawo! Brawo! Brawo!

„Igraszki z diabłem” w Borówkach
Gratulacje  najszczersze  i wyrazy  podziwu  za  piękny 

spektakl – niełatwy ze względu na temat, scenografię i licz-
ną obsadę – ale znaleźli się odtwórcy ról, koncertowo zagra-
li, więc zasługują na pokazanie Ich talentów, pracy i spo-
łecznego zaangażowania. Zapraszamy do Dynowa! Dynow-
ska Jesień Teatralna i widzowie czekają! Na pewno listopa-
dowy wieczór z Waszym spektaklem będzie wielkim wspól-
nym przeżyciem!

W imieniu dynowskich widzów, którzy 
już oglądali spektakl

Krystyna Dżuła
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towi Gminy oraz Burmistrzowi Miasta, które po pokrojeniu 
zostały rozdane przez nich wśród uczestników uroczystości.

Następnie zaprezentowano wieńce dożynkowe z terenu 
Gminy i Miasta; piękne, wielobarwne i misternie wykonane, 
wzbudzały zachwyt wśród wszystkich uczestników pokazu.

Podczas tegorocznych dożynek urokliwy Kompleks Re-
kreacyjno-Sportowy „Pod Dębiną” położony w bliskiej odle-
głości Sanu zapełnił się barwnymi stoiskami stowarzyszeń 
i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Dynów, 
na których na uczestników czekały wspaniałe tradycyjne po-
trawy oraz gadżety promocyjne. Nie zabrakło również atrak-
cji dla najmłodszych z kolorowymi dmuchańcami i anima-
cjami. Na scenie w części artystycznej zaprezentowały się 
nasze  rodzime  zespoły: Kapele Bachórzanie, Młoda Har-

ta, Dynowianie, Pogórzanie, Zespół Śpiewaczy Pogórzanki 
oraz Orkiestra Dęta OSP Harta i Orkiestra Dęta OSP Dy-
nów działająca przy MOK w Dynowie.

Wspólne świętowanie mieszkańców Miasta i Gminy Dy-
nów zakończył festyn żniwny z zespołem Eldorado Band. 

Pragniemy  serdecznie  podziękować wszystkim,  któ-
rzy zaangażowali się w pomoc w przygotowaniu Miejsko-
Gminnych Dożynek. 

Dziękujemy ks. dziekanowi Stanisławowi Januszowi za 
odprawienie mszy św., Akcji Katolickiej z Bachórza za przy-
gotowanie ołtarza, strażakom OSP z terenu miasta i gmi-
ny Dynów za pomoc w przygotowaniach i obsługę organiza-
cyjną, Delegacjom Wieńcowym, Kołom Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszeniom, Pocztom Sztandarowym, Orkiestrom Dę-
tym, Kapelom, Zespołowi Śpiewaczemu oraz wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia na-
szej uroczystości.
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7 lipca 2019r. w Hyżnem odbyła się impreza 
pn. Hyżneński festiwal kulturalno-patriotyczny, 
zorganizowana przez stowarzyszenie Krzewienia 
Tradycji i Kultury w Hyżnem oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Hyżnem. 

Motywem przewodnim tego przedsięwzięcia była postać 
gen. Władysława Sikorskiego, bohatera narodowego, wojsko-
wego i polityka, generała broni Wojska Polskiego, Naczel-
nego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu RP na 
uchodźstwie podczas II wojny światowej. Gen. Sikorski był 
bardzo związany z Hyżnem, gdyż to tam spędził okres swo-
jego dzieciństwa i młodości. Jego rodzice poznali się i wzię-
li  ślub w Hyżnem. Ojciec Tomasz  pracował  jako  organi-
sta w tamtejszym kościele i nauczyciel miejscowej szkoły. 
W roku 1880 został skierowany do pracy w szkole w Gaw-
łuszowicach koło Mielca. Po roku przeniesiono go do Tuszo-
wa Narodowego, gdzie 20 maja 1881 roku urodził się Wła-
dysław Eugeniusz. Jednak po tym jak Tomasz Sikorski za-
chorował i w wieku 34 lat zmarł, młoda wdowa Emilia Si-
korska z 4-letnim synem Władysławem i jeszcze trójką dzie-
ci wróciła do Hyżnego i tam zamieszkała. Społeczność Hyż-
nego od kilkunastu lat organizuje i uczestniczy w gminnych 
obchodach ku czci swojego krajana gen. Władysława Sikor-
skiego m.in. w ramach organizowanych „Zlotów Szlakiem 
gen. Wł. Sikorskiego”. 

Hyżneński festiwal kulturalno-patriotyczny
Festiwal rozpoczął Wójt Gminy Hyżne pan Bartłomiej 

Kuchta witając przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczyci-
ła p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Wśród uczestni-
ków festiwalu, publiczność mogła zobaczyć piękny i wzrusza-
jący spektakl przygotowany przez grupę dzieci i młodzieży 
przygotowany pod kierunkiem p. Urszuli Krztoń, opowiada-
jący o życiu gen. Wł. Sikorskiego. Następnie p. Maria Bedna-
rek, reprezentująca Warszawskie Stowarzyszenie Twórców 
Kultury, zaprezentowała na scenie kilka autorskich utwo-
rów o tematyce patriotycznej, ekologicznej i miłosnej. Pięk-
ny pokaz dała Neomi Kovacs oraz grupa Mażoretek z Wę-
gier, działające pod kierunkiem p. Zsuzsany Ragany, a na-
stępnie odbył się energetyczny koncert Orkiestry Dętej z Dy-
lągówki pod batutą p. Krzysztofa Ogorzelca. 

Kolejną uczestniczką fe-
stiwalu była młoda i utalen-
towana Magdalena Kowal, 
która  zagrała  na  akorde-
onie. W festiwalu uczestni-
czył również p. Łukasz Wró-
bel, który jest instruktorem 
Magdaleny. Na  zakończe-
nie  publiczność  bawiła  się 
podczas  koncertów  zespo-
łu Rompey i Mateusza Mi-
jala.  Zabawie  towarzyszy-
ła moc  atrakcji  przygoto-
wanych z myślą o najmłod-
szych uczestnikach  impre-
zy, w  postaci  dmuchanych 
zamków, karuzeli, malowa-
nia twarzy oraz gier i zabaw 
z nagrodami.
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Festiwal to wydarzenie, które odbyło się dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach 
realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem 

Jak co roku uczestnicy rajdu wyruszyli w długą trasę po Polsce, aby pokonując setki kilometrów, 
krzewić ideę zdrowego, trzeźwego stylu życia.

XXI RACIBORSKI RAJD ROWEROWY 
ŚRODOWISK TRZEŹWOŚCIOWYCH 

DOOKOŁA POLSKI
1 lipca – 15 sierpnia 2019

Tradycyjnie 1 lipca na raciborskim rynku odbyło się po-
żegnanie uczestników Raciborskiego Rajdu Rowerowego Śro-
dowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski. Jego ideą jest pro-
pagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia. Jednocześnie 
uczestnicy rajdu przy współpracy z PTTK Oddział Raci-
bórz promują miasto i powiat raciborski. Akcja rozpoczęła 
się już po raz dwudziesty pierwszy. Zakończyła się w Ra-
ciborzu 15 sierpnia festynem prozdrowotnym w Ocicach.

Promująca  trzeźwość  prozdrowotna  cykliczna  inicja-
tywa, organizowana tradycyjnie pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Racibórz, Dariusza Polowego, Sta-
rosty Raciborskiego, Grzegorza Swobody oraz Posła do Par-
lamentu Europejskiego kadencji 2014-2019, Bolesława Pie-
chy, współfinansowana jest ze środków Miasta Racibórz, Po-
wiatu Raciborskiego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Dynów gościł uczestników rajdu w dniach 07-08-09 sierp-
nia 2019 roku. 

Członkowie dynowskiej grupy AA „Sebastian” dziękują 
•  Wójtowi Gminy Dynów Panu Wojciechowi Piechowi, 
•  Burmistrzowi Miasta Dynów Panu Zygmuntowi Frań-

czakowi 
•  Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dynowie Panu Tadeuszo-

wi Święsowi 
•  oraz  wszystkim  osobom  zaangażowanym w  pomoc 

w przyjęciu i zakwaterowaniu kolarskiej grupy. 

 Członkowie dynowskiej grupy AA „Sebastian”

i Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem 
projektu, w ramach konkursu pn. „Wydarzenia Kulturalne”. 

(Anna Lorenz-Filip)
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cZEKOLaDOWE mUFFINKI ZE ŚLIWKamI

SKŁADNIKI (na ok. 12 sztuk)
•  ok. 500 g śliwek (najlepiej węgierek)
•  100 g masła
•  150 g czekolady deserowej
•  150 ml mleka
•  2 jajka
•  250 g mąki pszennej
•  2 łyżeczki proszku do pieczenia
•  150 g cukru
•  2 łyżki kakao

PRZYGOTOWANIE
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Formę na muffinki 

wyłożyć 12 papilotkami. W małym garnku na małym ogniu 
roztopić masło z dodatkiem połamanej na kosteczki czeko-
lady, co chwilę zamieszać, nie podgrzewać za bardzo masy.

Odstawić z ognia, wlać mleko i dodać jajka, rozmieszać 
trzepaczką na jednolitą masę.

Do drugiej miski przesiać mąkę razem z proszkiem do 
pieczenia, dodać cukier, kakao i dokładnie wymieszać.

Do sypkich składników dodać płynne i wymieszać (deli-
katnie łyżką, do połączenia się składników w jednolite cia-
sto).

Nałożyć ciasto do papilotek (pozostawić 1/2 cm wolnego 
miejsca od góry), do każdej mufiinki włożyć połówkę śliwki 
i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez ok. 25 minut.

Śliwki to jedne z najbardziej lubianych i najczęściej uprawianych w na-
szym kraju owoców sezonowych. Większość śliw uprawianych w Polsce to drze-
wa o owocach deserowych, ale są też odmiany, których owoce nadają się za-
równo do bezpośredniego spożycia jak i na przetwory. Do śliwek szczególnie 
polecanych na przetwory zaliczają się między innymi: węgierki (np. Węgier-
ka Zwykła, Węgierka Dąbrowicka, Węgierka Łowicka), renklody(np. Renkloda 
Ulena) i mirabelki (np. Mirabelka z Nancy) a także inne odmiany śliwek (np. 
Emper, Kalipso, Cacanska Lepotica, Hanita, Amers, Stanley, Valor, Valjevka).

Owoce śliw można wykorzystywać na wiele sposobów, gdyż doskonale na-
dają się na: powidła (głównie śliwki węgierki), marmolady, dżemy, musy, kom-
poty (przede wszystkim renklody i mirabelki), soki, nalewki, susze.

Śliwki  znakomicie  smakują  także w wersji  słodko-kwaśnej,  zamaryno-
wane w occie. Co ciekawe, owoce nadają się też do kwaszenia (głównie śliw-
ki węgierki).

W zależności od upodobań, przetwory ze śliwek można wzbogacać różnymi 
dodatkami smakowymi. Pasują do nich między innymi goździki, cynamon, kar-
damon, ziele angielskie, imbir, kakao, miód, rodzynki oraz niektóre alkohole 
(np. rum, amaretto). Śliwki można też łączyć z innymi owocami, przyrządzając 
z nich marmolady śliwkowo-jabłkowe czy dżemy śliwkowo-jabłkowo-gruszko-
we. Przygotowując przetwory ze śliwek należy pamiętać, że owoce przeznaczo-

ZE ŚLIWKĄ 
W ROLI GŁÓWNEJ

ne do przerobu muszą być zdrowe, jędr-
ne  i dojrzałe  (ale nie przejrzałe). Śliw-
ki z objawami chorób szybko się popsu-
ją, a niedojrzałe będą mniej aromatycz-
ne, słabiej wybarwione i mniej słodkie. 
Owoce przed przetworzeniem trzeba do-
kładnie umyć i pozbawić pestek (chyba, 
że przepis stanowi inaczej), ale nie na-
leży obierać ich ze skórki, bo miąższ ła-
two się rozpada.

Proponuję Państwu kilka sprawdzo-
nych przepisów  ze  śliwką w  roli  głów-
nej… SMACZNEGO!

Renata Jurasińska

sURÓWKa Z PORÓW ZE ŚLIWKamI
SKŁADNIKI: 

•  3 pory
•  1 kwaśne jabłko
•  150 g śliwek węgierek
•  3 ząbki czosnku
•  4 łyżki oleju sałatkowego
•  1 łyżka soku z cytryny i 1 łyżka skórki otartej z cytryny
•  po 3 łyżki siekanego szczypiorku i natki pietruszki
•  szczypta cukru
•  sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE:
Pory oczyścić, odciąć liście, białe części pokroić na pół-

krążki. Dodać olej. Jabłko obrać, pokroić w słupki, wymie-
szać ze skórką i sokiem z cytryny. Śliwki umyć, wydrylować, 
pokroić w cienkie paski i posypać cukrem. Czosnek przepu-
ścić prze praskę. Wymieszać wszystkie składniki, dodać czo-
snek, pietruszkę i szczypiorek, doprawić do smaku solą i pie-
przem, ponownie wymieszać i schłodzić w lodowce.

KREm cZEKOLaDOWO-ŚLIWKOWY
SKŁADNIKI:

•  2,5 kg śliwek węgierek
•  1/2 kg cukru
•  4 łyżki kakao
•  1-2 tabliczki gorzkiej czekolady 

PRZYGOTOWANIE:
Umyte i wydrylowane śliwki wrzucić do garnka. Goto-

wać na małym ogniu, często mieszając, żeby się nie przypa-
liły. Kiedy śliwki będą gęste, dodać cukier i ponownie zago-
tować. Następnie dodać kakao i połamaną czekoladę (1 lub 
2 tabliczki w zależności od upodobań). Gotować na małym 
ogniu, aż czekolada się rozpuści. Gorącą masę nakładać do 
słoików. Szczelnie zamknąć. Pasteryzować około 10 minut. 
Po ostudzeniu przenieść do spiżarni.
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Szyfrogram – STOKROTKA POLNA
Krzyżówka panoramiczna – NIKT NIE 
MA TYLU WAD, CO NIEOBECNY
Krzyżówka parami – BURLESKA 
Logogryf – MŁODY GENIUSZ
Synteza krzyżówki – KOMPLET
 GARNKÓW

Choć  słońce  ciągle mocno  przygrzewa,  to  jednak  dni  są  coraz 
krótsze i nieuchronnie zbliża się koniec lata… Pięknie pisze o tym 
w swoim wierszu Zofia Szydzik…

odchodzi lato, ulotnie przemija, dzień kurcząc,
jak dziecięcy sweterek, który nie wystarcza,
nie grzeje! porankiem leniwym ziewa, snując:
mgły po ścierniskach, babie lato w parkach.

w sadach, jak na paradzie, owoc dojrzewa
zdobiąc ociężałe konary drzew, jakby dźwigały
wszystkie grzechy tego świata, słodko omdlewa
śliwa, oddając z wolna swój bagaż, wspaniały.

szkoda lata, mimo, że słońcem zwodzi wrzesień
i przedwieczornym, dźwięcznym cykad graniem.
przyroda zmieniając szatę, godzi się na jesień
i na nic tu nasze żale, niemy bunt, biadanie.

KRZYŻÓWKA – „PANIE” TRZYMAJĄ POZIOM
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo 

od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.
Poziomo (kolejność przypadkowa):
+ sączy z niej gin mieszkanka Albionu. + 

krzyżówka, w  której  trzeba  „ubrać”  podane 
w objaśnieniu słowo. + pasie się na łące w kra-
ju tulipanów. + nóż przydatny harcerzowi na 
obozie. + łódź spotykana na Sprewie. + tańczy 
ją krakowianka na zabawie w Pardubicach. + 
węzły w pędzie bambusa. + w tym fotelu Nancy 
ogląda przygody Kevina. + „aktorka” w teatrze 
lalkowym. + tańczy czardasza między śliwa-
mi. + też jak śnieg biała, dzika odmiana gryki.

Pionowo:
1) na nim miesięczny repertuar teatru. 2) 

ciężarki kulturysty. 3) szacowane po huraga-
nie. 4) w niej m. in. skład redakcji. 5) delektu-
je się marchewką. 6) krótkie, jednopióro-
we wiosło. 7) telefon komórkowy z Espoo 
(Finlandia). 8)  stan USA z Augustą. 9) 
przywódca Waregów,  protoplasta  rodu 
Rurykowiczów. 10) patriarchalna wspól-
nota rodowa w Irlandii i Szkocji. 11) de-
ska z noskiem. 12) wydzielina utrwala-
jąca perfumy. 13)  filoksera. 14) domek, 
w którym nie  trzeba  instalować  lodów-
ki. 15) nożyk chirurgiczny z obosiecznym 
ostrzem. 16) imię Lear, francuskiej piosen-
karki („Alter Ego”). 17) błazen w talii kart. 18) 
napięcie prądu odpowiednie do pracy danego 
urządzenia., 19) chybione uderzenie w bilę. 

 Leszek Grzywacz

KRZYŻÓWKA – „PANIE” TRZYMAJĄ POZIOM 
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Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 9 utworzą rozwiązanie. 

 Poziomo (kolejność przypadkowa): 

+ sączy z niej gin mieszkanka Albionu.   + krzyżówka, w której trzeba „ubrać” podane w objaśnieniu 
słowo.   + pasie się na łące w kraju tulipanów.    + nóż przydatny harcerzowi na obozie.   + łódź 
spotykana na  Sprewie.   + tańczy ją krakowianka na zabawie w Pardubicach.   + węzły w pędzie 
bambusa.   + w tym fotelu Nancy ogląda przygody Kevina.   + „aktorka” w teatrze lalkowym.   + tańczy 
czardasza między śliwami.   + też jak śnieg biała, dzika odmiana gryki. 

 

 

  Pionowo: 

NOWE ZADANIA

Do kończącego lato a zaczynającego jesień numeru „Dyno-
winki” nasi stali współpracownicy przygotowali bardzo ciekawe 
i różnorodne zadania. Pan Bogdan Witek zaprasza do zmie-
rzenia się z dwoma z nich – powiązanymi ze sobą rozwiąza-
niem – Pantropą i Przez krzyżówkę do jolki. Pan Leszek 
Grzywacz z kolei poleca interesującą i zaskakującą Krzyżów-
kę „Panie” trzymają poziom.

Zapraszam więc do rozwiązywania, życząc Państwu powodzenia i satysfakcji z „pokonania” zadań!
RJ
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Pantropa
Odgadnięte wyrazy należy wpisać wzdłuż pogrubionych linii, roz-

poczynając od pola z kropką. Określenia podano w kolejności przy-
padkowej. Dopisane litery, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie 
końcowe.
•  dolina rzeki o stromych, skalistych zboczach
•  wełna z kóz angorskich
•  napój z browaru
•  spajana z innymi za pomocą zaprawy

Bogdan Witek

Przez krzyżówkę do jolki
Po rozwiązaniu krzyżówki (lewy diagram), należy przenieść wszystkie litery K do prawego diagramu, co ułatwi roz-

wiązanie jolki. Pierwsze litery wyrazów poziomych utworzą rozwiązanie końcowe.

Określenia krzyżówki (diagram lewy)
 Poziomo:
4) życie na walizkach, poniewierka.
5) mięso na tradycyjne kotlety.
7) odpoczynek połączony z odprężeniem.
9) nie zakładane na konia podczas jazdy na oklep. 
12) chmura.
13) jego jednostką jest wolt.
 Pionowo:
1) skomponował „Cyganerię” i „Toscę”.
2) efekt przeziębienia.
3) papier wartościowy.
6) atrybut króla.
8) chrześcijanin.
10) nędzy i rozpaczy w powiedzeniu.
11) paranoja.

Jolka (diagram prawy)
- drobna kasza
- gdy pięści idą w ruch
- mały łącznik z gwintem
- posiłek spożywany około południa
- ryba słodkowodna 
- rynek w starożytnych greckich miastach
- sławny duński bajkopisarz
- stolica Portugalii
- Y
- z klamką i zamkiem
- zielony dodatek do ziemniaków
- znalezisko wielkiej wartości 
-zachęcania, przekonywanie do czegoś

Bogdan Witek
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WIERZBINOWE CUDA
rękodzieło artystyczne

http://wierzbinowecuda.pl/



Nr  8-9/287-288 DYNOWINKA 25



Nr  8-9/287-288DYNOWINKA26

Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Krakowie

Redaktor Naczelny p.o EWA CZYŻOWSKA, z-ca Renata Jurasińska, sekretarz Stanisław Tymowicz. 
Redaktorzy odpowiedzialni: Renata  i Maciej Jurasińscy, Ewa Czyżowska, Halina Cygan  i Stanisław Tymowicz, Ewa Hadam, 

Zuzanna Nosal, Diana El Jaoudi, Piotr Pyrcz.
Współpraca: Andrzej Stankiewicz, Krystyna Dżuła, Jerzy Kędzierski, Rafał Bilski, Dariusz Błotnicki, Grzegorz Hardulak, Józef Sów-

ka, Anna i Jarosław Molowie.
Adres Redakcji: MOK Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806. Sk³ad i ³amanie: Redakcja.
 Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towa-

rzystwo Przyjació³ Dynowa

Al
ek

sa
nd

ri
a 

Do
m

 W
es

el
ny

 
&

 
Re

st
au

ra
cj

a 
S.

C 
36

-0
65

 D
yn

ów
, u

l. 
1-

go
 M

aj
a 

4 
w

w
w

.a
le

ks
an

dr
ia

-d
yn

ow
.p

l

Te
l: 

+4
8 

16
 6

2 
36

 4
90

 R
ec

ep
cj

a/
 B

ar
 

Te
l: 

69
2 

43
1 

44
0 

In
fo

rm
ac

je
 im

pr
ez

y.



Nr  6-7/285-286 DYNOWINKA 27

Z Wojciechem Tremiszewskim z Kabaretu LImO Po finale maZURsKIEJ NOcY KabaRETOWEJ

Z Kabaretem PaRaNIENORmaLNI
Z Kabaretem NEONÓWKa 

i Katarzyną Pakosińską Z Ewą błachnio z Kabaretu LImO

Z Kabaretem cZEsaUF Z Filipem Jaślarem z GRUPY mOcaRTa

Z michałem Wójcikiem 
z Kabaretu aNI mRU mRU

międzywarsztatowy relaks... Próba przed maZURsKĄ NOcĄ KabaRETOWĄ

Z Kabaretem NEONÓWKa DYNOWIaNKI-mRĄGOWIaNKI

NO I JEsTEŚmY!

UcZEsTNIcY WaRsZTaTÓW W mRĄGOWsKIm aNFITEaTRZE 
TUŻ PRZED maZURsKĄ NOcĄ KabaRETOWĄ

NASZ na warsztatach kabaretowych na Mazurach
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