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W dniu 1.11.2021 r. Towarzy-
stwo Przyjaciół Dynowa przepro-
wadziło kwestę publiczną przy 
dynowskich cmentarzach prze-
znaczoną na renowację starych 
pomników cmentarnych. W jej 
trakcie zebrano kwotę 8.230,90 zł. 
Renowacja nagrobków zostanie wy-
konana w przyszłym roku. Wszystkim darczyńcom szcze-
rze dziękuję.

W dniu 1.10.2021 r. Towarzystwo zawarło z Gminą 
Miejską Dynów – Zakładem Gospodarki Komunalnej, umo-
wę najmu lokalu użytkowego nr 8 w budynku przy ul. Ry-
nek 13 w Dynowie o pow. 40,32 m2 z przeznaczeniem na sie-
dzibę Stowarzyszenia. Lokal ten obok Stowarzyszenia zaj-
mują również cztery organizacje i tak : Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół” w Dynowie, Old Boys w Dynowie, Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miej-
skie w Dynowie oraz Koło Miejskie w Dynowie – Wędkar-
ski Klub Sportowy w Dynowie.

Wreszcie mamy siedzibę Towarzystwa. Nie spełnia ona 
jednak potrzeb i oczekiwań jego członków koniecznych do 
prowadzenia statutowej działalności.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Kolejny numer „Dynowinki” składa Piotr Pyrcz – pyrczu@op.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego 2022 Roku 

wszystkim mieszkańcom Dynowa i okolic, 
czytelnikom „Dynowinki” oraz członkom i osobom wspierającym 

Towarzystwo składam najlepsze życzenia. 
Radujmy się z narodzin Jezusa Chrystusa, 

chwalmy Jego Imię 
i głośmy Dobrą Nowinę. 

Hej, Kolęda! Kolęda!
Jak pisze A. Karczmarzewski*, obrzęd kolędowania dawniej był zjawiskiem powszech-

nym i obejmował wszystkie stany. Na dworze Zygmunta Starego, jeszcze wówczas wielko-
rządcy Śląska, wypłacano kolędę tym, którzy chodzili cum dracone et cum Rodis [Czernik 
1962:89]. Kolędowanie było obrzędem mającym zapewnić dostatek i powodzenie w nad-
chodzącym roku (…) 

Do najstarszych form kolędowania można zaliczyć oprowadzanie zwierząt – przeważ-
nie konia, byczka, masek zwierzęcych: turonia, misia, kóz; życzenia składane przez pod-
łaźników, szczodroków, nowoletników i drabów oraz pieśni śpiewane przez kolędników 
pod oknami domów – kolędy podokienne, czy też kolędy adresowane do różnych osób: pa-
nien, gospodyń i gospodarzy.

Kolędnicy przynosili dar w postaci życzenia wyrażonego wprost lub symbolicznie, któ-
re miało sprowadzić urodzaj i dostatek. Sam termin „kolęda” oznacza nie tylko pieśń czy 
widowisko, ale także podarek. Przybycie kolędników miało więc charakter sprawczy. Oni 
sami podkreślali to w wygłaszanych tekstach:

Tu szczęście będzie
Gdzie drab przybędzie
Krowa się ocieli
dziewka za mąż wyjdzie [Kotula 1969: 125]

Mili i wierni Czytelnicy „Dynowinki”, więc docieramy 
razem do końca 2021 roku… Przed nami kolejna Wigilia, ko-
lejne Boże Narodzenie, kolejny rok! Oby każde z tych wyda-

rzeń obfitowało pokojem, radością i zdrowiem. W kolędniczym klimacie zapraszam Pań-
stwa do spędzenia przyjemnych chwil z „Dynowinką”, a w imieniu całej Redakcji wcho-
dzę w rolę Nowoletnika i zawołuję w Państwa stronę gromkim głosem: 

Niech Wam się wszystkim darzy, niech się szczęści! 

     red. prowadząca Zuzanna Nosal-Żuk 

*Karczmarzewski A., Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-wschodniej, 
Libra, Rzeszów 2011
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W dniu 28.09.1944 r. Miejska Rada Narodowa w Dynowie 
powołała Komisję Oświatową. W jej skład weszli Bacza Wła-
dysław, Stanisław Tymowicz oraz ks Jan Śmietana.

Na kolejnym posiedzeniu Miejska Rada Narodowa w dniu 
2.11.1946 r. powołała Komitet Pomocy Zimowej w składzie 
Wojciech Trybalski, Marian Wanke i Władysław Bacz.

Realizując dekret z dnia 13.11.1946 r. o daninie narodo-
wej na zagospodarowanie ziem odzyskanych, Miejska Rada 
Narodowa w Dynowie na posiedzeniu w dniu 30.11.1946 r. 
powołała Miejską Komisję Obywatelską Daniny Narodowej 
w składzie:
- Przewodniczący Marian Wanke – urzędnik sądowy PPS
- Przewodniczący Aleksander Krasnopolski – kupiec
- Przewodniczący Władysław Noga – przemysłowiec
- Sekretarz Stankiewicz Tomasz – ref. podatk. Zarządu 

Miejskiego
- Członek Gołąb Mateusz – rolnik PPR
- Członek Chorążykiewicz Józef – rolnik PPR
- Członek Bukowy Jan – rolnik PPR
- Członek Wandasiewicz Józef – rolnik
- Członek Marszałek Jakub – rolnik
- Członek Stankiewicz Stanisław – przemysłowiec
- Członek Chudzikiewicz Leonard – kupiec PPR
- Członek Jamróz Ludwik – kupiec PPR
- Członek Marszałek Antoni – kowal
- Członek Kasprowicz Wawrzyniec – kierownik fabryki
- Członek ks. Trojnar Leon
- Członek Tucki Jan – rzeźnik
- Członek Tucki Franciszek – rzeźnik
- Członek Topij Ludwik – naczelnik stacji kolei
- Członek Politowicz Wawrzyniec – naczelnik poczty
- Członek Jaśkiewicz Jan – stolarz
- Zastępca Wrażeń Paweł – kierownik szkoły powszechnej
- Członek Ryba Stanisław – rolnik
- Członek Ryba Władysław – rolnik
- Członek Chlebek Władysław – rolnik
- Członek Bajda Zdzisław – stolarz
- Członek Knap Józef – rolnik
- Członek Bacza Władysław – buchalter PPR
- Członek Stankiewicz Franciszek – ślusarz PPR
- Członek Kulig Jan – piekarz PPR
- Członek Buż Piotr – rolnik
- Członek Trawka Feliks – malarz PPR
- Zastępca Kuśmider Gabriel – rolnik
- Zastępca Szałajda Jan – profesor
- Zastępca Charzewski Stanisław – stolarz PPR
- Zastępca Mikulec Feliks – rolnik

Miejska Rada Narodowa w Dynowie na posiedzeniu 
w dniu 18.02.1947 r. powołała Gminny Komitet Opieki Spo-
łecznej, w skład którego zostali wybrani Jan Kulig, Józef Wilk 
i Marian Wanke.

Wobec śmierci radnego Józefa Chorążkiewicza, w skład 
Miejskiej Rady Narodowej został dokoptowany Stanisław 
Stankiewicz z PPS, który w dniu 22.04.1947 r. złożył ślubo-
wanie.

Uchwałą z dnia 4.06.1947 r. Miejska Rada Narodowa 
w Dynowie powołała Komisję cennikową, w skład której we-
szli Jan Kulig i Stanisław Stankiewicz.

W dniu 21.06.1947 r. doszło do reorganizacji Miejskiej 
Rady Narodowej w Dynowie.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ ORGANÓW 
WŁADZY SAMORZĄDOWEJ W DYNOWIE 
PO ODZYSKANIU PRAW MIEJSKICH (część 2)

Uczestniczący w posiedzeniu Rady przedstawiciel Powia-
towej Rady Narodowej w Brzozowie Józef Teodorowski, przed-
stawił radnym podział mandatów, który ustaliła Powiatowa 
Komisja Międzypartyjna, i tak:
- PPS – 2 mandaty 
- PPR – 2 mandaty
- SL - 2 mandaty
- Cech Rzemieślniczy – 2 mandaty
- Związki Zawodowe – 2 mandaty
- Związek Partyzantów i Więźniów Politycznych – 1 man-

dat
- Spółdzielczość – 1 mandat
- Kongregacja Kupiecka – 1 mandat
- OMTUR – 1 mandat
- ZWM – 1 mandat

Następnie Józef Teodorowski odczytał przedłożone przez 
partie polityczne, zrzeszenia i związki, listy kandydatów na 
radnych, które przedstawiały się następująco: 

PPS
- Kulig Jan
- Łukasiewicz Tadeusz

PPR
- Baraniecki Kazimierz
- Kędzierski Marian

SL
- Twardak Stanisław
- Smorąg Jan

Cech Rzemieślniczy
- Kasprowicz Wawrzyniec
- Stankiewicz Franciszek

Związki Zawodowe
- ks. Śmietana Jan
- Chudziński Kazimierz

Związek Partyzantów i Więźniów Politycznych
- Kostur Stanisław

Spółdzielczość
- Politowicz Ignacy

Kongregacja Kupiecka
- Chudzikiewicz Leonard

OMTUR
- Śmietana Longin

ZWM
- nie obsadzony

Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Dynowie 
w dniu 27.06.1947 r. Marian Kędzierski oświadczył, że man-
datu radnego przyjąć nie może, gdyż do PPR nie należy.

Następnie odczytano pismo Kazimierza Baranieckiego, 
w którym podał, że nie przyjmuje mandatu radnego. W pro-
tokole nie podano z jakich powodów.

W przeprowadzonych wyborach przewodniczącym Miej-
skiej Rady został Jan Kulig, zaś zastępcą Ignacy Politowicz. 
W skład prezydium zostali wybrani: Stanisław Twardak, Ta-
deusz Łukasiewicz i Franciszek Stankiewicz. Na tym posie-
dzeniu wybrano również członków komisji:
1. sanitarnej 

- Tadeusz Łukasiewicz
- Stanisław Kostur
- Longin Śmietana
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2. budowlanej 
- Wawrzyniec Kasprowicz
- Jan Smorąg
- Stanisław Twardak

3. mieszkaniowej
- Ignacy Politowicz
- Kazimierz Chudziński
- Franciszek Stankiewicz
Na zebraniu Miejskiej Rady Narodowej przeprowadzo-

nym w dniu 27.07.1947 r. dokonano ponownej reorganizacji 
przy udziale przedstawicieli Leona Dargiewicza z Powiato-
wej Rady Narodowej, Józefa Murdzyka z PPR oraz Zbignie-
wa Teodorowskiego z PPS. 

Nowy podział mandatów do Miejskiej Rady Narodowej 
w Dynowie przedstawiał się następująco:

PPS – 3 mandaty
PPR – 3 mandaty
SL – 3 mandaty
Spółdzielnia – 1 mandat
Samopomoc Chłopska – 1 mandat
Cech Rzemieślniczy – 1 mandat
Związki Zawodowe – 1 mandat
Nauczycielstwo – 1 mandat
Kongregacja Kupiecka – 1 mandat
bezpartyjni – 1 mandat 
Na zebraniu tym do Miejskiej Rady Narodowej zosta-

li wybrani:
PPR

- Ludwik Topij
- Franciszek Wróbel
- Józef Markowski

PPS
- Marian Wanke
- Stanisław Stankiewicz
- Jan Kulig

SL
- Józef Wandasiewicz
- Stanisław Twardak
- Leon Smorąg

Spółdzielnia
- Ignacy Politowicz

Samopomoc Chłopska
- Feliks Mikulec

Cech rzemieślniczy 
- Franciszek Stankiewicz

Związek Zawodowy 
- Wawrzyniec Kasprowicz

Nauczycielstwo 
- ks. Jan Śmietana

bezpartyjni
- Antoni Marszałek

Kongregacja Kupiecka
- Tadeusz Łukasiewicz

W skład prezydium Miejskiej Rady Narodowej weszli 
Jan Kulig jako przewodniczący, Jan Smorąg jako zastępca. 
Członkami zaś zostali Twardak Stanisław – SL, Marian Wan-
ke – PPS, Józef Markowski – PPR.

Miejska Rada Narodowa obradując w dniu 31.07.1947 r. 
dokonała wyboru komisji:
1. budowlanej

- Kasprowicz Wawrzyniec
- Smorąg Jan
- Twardak Stanisław

2. sanitarnej
- Politowicz Ignacy
- Stankiewicz Stanisław
- Topija Ludwik

3. kontroli społecznej
- ks. Śmietana Jan
- Łukasiewicz Tadeusz
- Stankiewicz Franciszek

4. mieszkaniowej
- Topija Ludwik
- Politowicz Ignacy
- Stankiewicz Franciszek

5. drogowej
- Wandasiewicz Józef
- Łukasiewicz Tadeusz
- Wróbel Franciszek

6. oświatowej
- ks. Śmietana Jan
- Topija Ludwik
- Politowicz Ignacy

7. cennikowej
- Kasprowicz Wawrzyniec
- Łukasiewicz Tadeusz
- Wanke Marian
Przedstawione wyżej informacje nie są pełne ponieważ nie 

zachowała się część protokołów z posiedzeń Miejskiej Rady 
Narodowej w Dynowie w tamtym okresie. 

Niniejszy artykuł opracowałem w oparciu o dokumenty 
znajdujące się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział 
w Sanoku, stanowiące zespół nr 74 – akta miasta Dynowa. 

Andrzej Stankiewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 6 grudnia 2021 roku odszedł do domu Pana

ks. prałat dr Mieczysław Wolanin 
absolwent Dynowskiego Liceum Ogólnokształcącego 

w latach 1962-1966, były proboszcz parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Nowej Dębie, kanonik honorowy 

Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli oraz kapelan 
honorowy Jego Świątobliwości

Bliskim Zmarłego i wszystkim pogrążonym w żałobie
wyrazy najgłębszego współczucia i zapewnienia o modlitwie 

składają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

W dniu 20 listopada 2021 roku zmarł w Łańcucie
prowadzący przez kilkanaście lat 

księgowość SPiRRD Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

Pan Zbigniew Chrzan 

Rodzinie Zmarłego głębokie wyrazy współczucia 
składają

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
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Wszystkim, którzy w dniu 1 listopada 2021 
roku włączyli się w organizację i wsparli XVIII 
Kwestę na rzecz odnowy Dynowskiej Nekropolii 
serdecznie dziękujemy! Zgromadzone w tym dniu 
fundusze umożliwią uratowanie i odrestaurowanie 
kolejnych zniszczonych i zagrożonych bezpowrot-
nym zaginięciem nagrobków i pomników.

XVIII KWESTA 
NA ODNOWĘ CMENTARZA

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy podziękować panu Wójtowi i wszystkim pracownikom 

Urzędu Gminy w Dynowie, którzy zadbali, aby pamięć o naszej Mamie, 
Żonie i Babci – śp. Helenie Nosal rozbłysła jeszcze mocniejszym pło-
mieniem w Dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym.

DZIĘKUJEMY, ŻE PAMIĘTACIE. Wasz piękny gest w postaci zni-
cza oraz dedykowanej szarfy z napisem jest dla naszej Rodziny ogromnie 
ważny, gdyż każde wspomnienie jest najdoskonalszą formą spotkania…

rodzina Nosalów z Dynowa

FOTORELACJA
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„Życie, to jedno, które Bóg dał. Popatrz, jak prędko mija czas.
Życie twe też przeminie wraz. Życie, to jedno, które Bóg Ci dał
Wszystko przemija tak jak sen. Troski. Kłopoty skończą się……”

Piękna akcja i wspaniała 
lekcja wychowawcza 

w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

Przed Świętem Zmarłych grupa uczniów z Samorządu 
Uczniowskiego naszej szkoły, pod opieką Pani Honoraty 
Mikoś, Pani Katarzyny Marcinek, Pana Piotra Mar-
cinka i Pani Aliny Paściak przygotowała, tak jak każde-
go roku, wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowni-
ków Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie. Materiały zakupiono ze składek człon-
kowskich SU, oraz ze środków finansowych przekazanych 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

Odeszli od nas nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni:
Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy szko-

ły), Antoni Pełzak i Alfred Welc (kierownicy warsztatów 
szkolnych), Edmund Walus, Zbigniew Dymczak, Sta-
nisław Cygan, Michalina Nowosielska, Maria Radoń, 
Danuta Krasnopolska, Wacław Sochacki, Stanisław 
Chudzikiewicz, Michał Dereń, Władysław Bieńko, Ta-
deusz Rząsa, Maria Wasieńko, Irena Kędzierska, Ka-
zimierz Kociuba, Ludmiła Owska, Stanisława Król, 
Józef Tymowicz, Maria Szpiech, Antoni Fara, Stani-
sław Chrzan, Marian Tarnawski, Ryszard Barański, 
Danuta Rejkowska. 

Taka postawa ogromnie cieszy zwłaszcza, że nie jest to tylko jednorazo-
wy, okolicznościowy gest lecz element szkolnego systemu wychowawczego.
„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

Wydawać by się mogło że szkoła techniczna, zawodowa nie potrafi eks-
ponować wartości humanistycznych tak jak inne placówki, albo nie ma ta-
kiej wrażliwości intelektualnej, bo technika to konkrety, namacalne wi-
doczne rzeczy itp. Można więc śmiało zmienić swój pogląd, bowiem tutaj 
mniej istotne jest kto, tylko jak to się robi.

Przykład takiej działalności wychowawczej, także patriotycznej, jest 
godny naśladowania, a to bardzo buduje, zwłaszcza że krąg naśladujących, 

się powiększa. Tym bardziej chwalebna jest taka postawa 
Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, wychowawców i uczniów, bo-

wiem przeważająca ich większość nie miała okazji 
dokładnie poznać, wiele osób z wymienionych Zmar-
łych. To także lekcja historii dla uczniów, lekcja po-
znawania historii szkoły i najbliższego środowiska. 

Stanisław Tymowicz

PODZIĘKOWANIE
1 listopad. Odwiedzając grób rodziców zobaczyliśmy wiązankę z jedli-

ny i owoców lasu, skromną ale piękną z napisem na szafie „Pamiętamy” 
i małą pieczątką „Lasy Państwowe”. Byliśmy wzruszeni i mile zaskoczeni.

W związku z tym miłym gestem pamięci chcemy złożyć organizato-
rom serdeczne podziękowania.

Maria Łęgowiecka-Bajda
Lesław Łęgowiecki

Anna Gąsiorowska z d. Łęgowiecka

Prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół ZSzZ w Dynowie 
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14 października 2021 roku w auli naszej szko-
ły odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczy-
ciela. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczycie-
le oraz zaproszeni goście – nauczyciele emeryci, 
uczący kiedyś w naszej szkole.

W części oficjalnej, pani dyrektor Elżbieta Klaczak – 
Łach przywitała wszystkich zebranych, złożyła życzenia oraz 
rozdała nagrody dyrektora nauczycielom oraz pracownikom 
niepedagogicznym za wyróżniającą się pracę. Za szczególne 
osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze pani Monika Rzą-
sa otrzymała nagrodę starosty. 

W kolejnej części programu, tradycyjnie już w ramach 
BUDY, uczniowie klas pierwszych wraz z ich wychowawca-
mi zaprezentowali się na scenie. 

Klasa 1ad o profilu matematyczno-informatycznym wcie-
liła się w rolę luzaków. Zabawie na scenie poddała się rów-
nież pani Monika Rząsa, która w dresach, okularach słonecz-
nych, bujała się w rytm piosenki Elektrycznych Gitar „Dzie-
ci wybiegły”. Następnie na scenie zrobiło się magicznie a to 
za sprawą klasy 1b i pani Joanny Dudy. Czarownice, wróż-
ki i Piotruś przepowiadali przyszłość, tańczyli oraz śpiewa-
li, oczarowując jednocześnie publiczność. Po tak baśniowej 
scenerii, przenieśliśmy się w świat Husarii, gdzie w kontu-
szach szlacheckich prezentowała się klasa 1c a wraz z nimi 
hetmanka pani Beata Trzyna. Ostatecznie konkurs wygrała 

Dzień Edukacji Narodowej w LO w Dynowie
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„Trzeba znaleźć koniczynkę z nietypową licz-
bą płatków, a szczęście murowane” tak mi zawsze 
radzono. Tymczasem pierwszego października, 
gdy o świeżą koniczynkę coraz trudniej – znala-
zła się!!! I to w dodatku z kluczami do obiecane-
go przez Burmistrza Miasta lokum dla stowarzy-
szenia. Niestety, niesamodzielne, bo aż 5 stowa-
rzyszeń zostało uszczęśliwionych pomieszczeniem 
po wyprowadzeniu się Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. Na pierwszym piętrze pod numerem 6 
w wyremontowanym pokoju o powierzchni 42,32 m 
jako użytkownicy zostały zarejestrowane: Towa-
rzystwo Przyjaciół Dynowa, Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” (z teatrem i seniorami z UZJ), Old 
Boys Dynów, OPZW w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie, OPZW 
w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie – Wędkarski Klub Sporto-
wy w Dynowie. Szybko powstał harmonogram użytkowania: w po-
niedziałek – stowarzyszenie pod prezesurą mecenasa A. Stankiewi-
cza, wtorek – spotkania seniorów, próby teatralne, a w następne dni 
– pozostali użytkownicy. Ważne uzgodnienia dotyczyły wykorzysta-
nia pomieszczenia w inne dni tygodnia, a także prac porządkowych.

Uszczęśliwieni, chociaż nie do końca, bo jak tu w jednym poko-
ju wyeksponować zbiory, eksponaty Towarzystwa Przyjaciół Dyno-
wa, dyplomy, fotografie, pamiątki pozostałych organizacji? A meble? 
Moje, twoje, wasze!!!

Pęk kluczy z koniczynką

klasa 1b (biologiczno-chemiczna), natomiast klasy 1ad oraz 
1c (wojskowa) zdobyli ex aequo 2 miejsce. Osobą, która stała 
za tym przedsięwzięciem był pan Maciej Jurasiński, który 
jednocześnie napisał scenariusz i zajął się reżyserką. Poza 
klasami pierwszymi, na scenie wystąpiły również wspania-
łe artystki: Katarzyna Martowicz, która brawurowo prowa-
dziła całą imprezę, oraz swoim wspaniałym śpiewem umi-
lały czas Anna Pudysz Karolina Wrona, Alicja Sacharzec. 

Żeby tradycji stało się zadość, ni stąd ni zowąd, na sali 
w auli pojawiły się pierwszaki. Jaka była wszystkich ra-

dość, gdy okazało się, że byli to nauczyciele w składzie: pa-
nie – Ewa Hadam, Joanna Grzelak, Katarzyna Kłyż oraz 
panowie – Maciej Jurasiński oraz Wojciech Tarnawski. Po 
ich występie nastąpił finał zabawy, podczas którego chętni 
uczniowie mieli zgadywać, kto jest kim ze starej fotografii 
z dzieciństwa. Oczywiście na zdjęciach prezentowali się na-
uczyciele. Quiz wygrała Alicja Sacharzec a każdy uczestnik 
otrzymał nagrodę pocieszenia.

Joanna Duda

Wszyscy mają nadzieję, że ten lokal to początek 
troski władz miasta o stowarzyszenia, które uczest-
niczą w tworzeniu pozytywnego wizerunku Małej Oj-
czyzny, o społeczników, by nie zatracili resztek prze-
konania, że warto działać społecznie – nawet w dzi-
siejszych skomercjalizowanych czasach.

Z taką nadzieją i podziękowaniami w imieniu sto-
warzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Dynowa i Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

– Krystyna Dżuła 
– niepoprawna społeczniczka i marzycielka

Podziękowanie
dla 

Społeczności Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

oraz Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie
za pamięć (piękny gest)

Dziękujemy: rodzina ś.p. Józefa T. 
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14 października 2021 r. młodzież Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygo-
towanym programem artystycznym – obrazującym na weso-
ło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, 
pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczy-
stej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powie-
działa, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona 
Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły. Życzę 
wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w eduka-
cję towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfak-
cja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca z młodzieżą bę-
dzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny 
trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły chciałam 
także podziękować za wieloletni trud włożony w wychowanie 
młodego pokolenia i rozwój Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….” 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały także przy-
znane nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Pana 
Józefa Jodłowskiego, dla Dyrektora szkoły Pani Haliny 
Cygan (nagrodę w imieniu Starosty Powiatu Rzeszowskie-
go – Pana Józefa Jodłowskiego wręczył Pan Piotr Zdeb – Wi-
cedyrektor szkoły) i Pani Magdalena Wolańska (nagrodę 
w imieniu Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Pana Józefa Jo-
dłowskiego wręczyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan). Na-
tomiast od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Medal 
Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymały: Pani Kinga 
Oleksa-Skubisz i Pani Magdalena Wolańska. Odznacze-
nia w dniu 15 października 2021 r. wręczyły Wicewojewo-
da Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka i Podkarpacki 
Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch. 

W tym szczególnym dniu dla pracowników oświaty zo-
stały także wręczone nagrody 
Dyrektora Szkoły, a otrzy-
mali je: Pani Agnieszka Bie-
lec, Pan Adam Bogusz, Pan 
Tomasz Chrapek, Pan Piotr 
Cygan, Pani Anna Fara, Pan 
Wojciech Hamerla, Pan Ry-
szard Dymczak, Pani Elż-
bieta Kiszka, Pani Anna Ka-
łamucka, Pan Marcin Kała-
mucki, Pan Paweł Łukasie-
wicz, Pani Agnieszka Piejko, 
Pani Bogusława Pinkowicz, 
Pan Krystian Serwatka, 
Pani Katarzyna Stpiczyń-
ska, Pani Bogusława Smo-
lińska, Pani Maria Szmul, 
Pan Maciej Tymowicz. 

Wyrazem wdzięczności ze 
strony uczniów, za trud na-
uczycielski, były symboliczne 
kwiaty, wręczone pedagogom 
i pracownikom szkoły, a także 

Odznaczenia i nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej rozdane

„W nich nadal żyć będziecie treścią
swej duszy, całą swoją wiedzą,
doświadczeniem i mądrością.”
  Kard. Stefan Wyszyński
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Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa, Wicepre-
zesa i Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, 
Panią Bogusławę Pinkowicz i Pana Marka Paściaka, 
do życzeń z okazji DEN zostały także dołączone gratulacje 
z okazji 20-lecia oddania do użytku nowej części szkoły, jak 
i nadania jej imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Gratula-
cje i podziękowania przekazała także Przewodniczącą Rady 
Rodziców Pani Ewa Trzyna i członek Rady Rodziców Pani 
Agnieszka Piela. 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali 
także: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wi-

Bardzo, bardzo dawno temu, może przed 60 laty albo 
jeszcze dawniej, moja siostra Marta i ja poznaliśmy Marka 
Pysia, Jolę i Jacka. Ich mama, Pani Janina i mój tata Tade-
usz pracowali w tej samej firmie w Krakowie. Kiedy przycho-
dził Święty Mikołaj albo jak ktoś wolał wtedy Dziadek Mróz, 
równo obdarowywał nas firmowymi świątecznymi paczka-
mi. Minęło kilkanaście lat i w studenckim „Teatrze 38”, któ-
ry mieścił się obok sławnych „Jaszczurów”, słuchałem opo-
wieści Marka o cudownym Dynowie. Ten Dynów w jego re-
lacji to była jakaś prawie Ziemia Obiecana, do której docie-
rali koleją omijając Rzeszów, by w końcu wylądować na sta-
cji kolei wąskotorowej. Też tam w kolejnych latach dotar-
łem przy okazji wielkiego święta teatru, jakim była reżyse-
rowana przez Magdę Miklasz sztuka „Skrzypek na dachu”. 
Wcześniej jednak poznałem babcię Marka, która żyła w wie-
ku XIX, XX i XXI. Pamiętam pożegnanie Pana Władysława, 
który nauczył mnie operować głosem i Pani Janiny - delikat-
nej kobiety o wielkim sercu. W moich wspomnieniach zacho-
wała się także pewna wycieczka do Krasiczyna i koszyczek 
z przepysznymi kulinariami, które przyrządziła Profesor Ewa 
Hadam, zawsze uśmiechnięta i optymistyczna. Wiesław, jej 
mąż to kopalnia opowieści i anegdot o pracy stróża porząd-
ku. Dzięki innemu Wiesławowi, o ksywce MacGyver, dowie-
działem się, jak można zrobić z niczego coś. A dzięki jego żo-

Dlaczego wracam do Dynowa?

Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać. 
            Terry Pratchett

W naszym cyklu zapraszamy serdecznie do podzielenia sie swoimi wspomnieniami, gdzie  
Dynów jawi się jako miejsce, do którego warto wracać ….

            E. Hadam

nie Eli, że nie każde „lechaim” wychodzi na dobre. To w Dy-
nowie właśnie było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
i okolicznościowych z Januszem, Adasiem i Jolą Miklasz. 
Partiami solowymi urozmaicał owe śpiewy Jędruś Duduś 
z żoną i małym Maciusiem. Owe wieczory były tym atrak-
cyjniejsze, że Jola i Bogdan Rybakowie łowili ryby, smażyli 
i jeszcze pozwolili degustować. Wreszcie pan profesor Cho-
ma, opowiadający trochę o historii, trochę o świecie wyma-
rzonym, ale z tak wielkim polotem i humorem opowiadają-
cy, że słuchało się z wielkim zainteresowaniem. 

No i młodzi wtedy Wojtek Tarnawski zwany profesorem, 
z którym oglądałem mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. 
Nie wszystkie wyniki pamiętam. Maziarza Daniela słyszę 
jeszcze do dziś, jak śpiewa i wiem, ze lata wysoko, ale za-
wsze wraca do swojej pięknej żony Agnieszki. Osobny roz-
dział w tej dynowskiej historii to pan zegarmistrz z rynku, 
fryzjer i panie ze sklepu na wagę, z którego to portki noszą 
do dziś. Pan który ufundował lody dla dzieci, które praco-
wały w spektaklu. A dziś są już duże i pewnie bym ich nie 
poznał. No może Justynkę, jej siostrę i na pewno Sikorkę, 
ale ona była starsza trochę i łatwiej byłoby poznać. Pewnie 
trochę się te wspomnienia mieszają, pewnie mogą się wyda-
wać komuś zbyt jednostronne, subiektywne i przesłodzone. 
Są subiektywne, bo jakie miałyby być? Oczywiście były też 

cestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpac-
ki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijew-
ska, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuro-
pejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler, Radny Rady 
Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa, Kierownik Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie Pani Hen-
ryka Papiernik wraz z pracownikami. 

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy!

Stanisław Tymowicz Prezes SP ZSzZ w Dynowie
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chwilę trudne i smutne, ale one 
się po prostu zdarzały i lepiej ich 
nie rozpamiętywać. 

Kiedy w kolejnych latach 
miałam okazję zobaczyć uczniów 
dynowskiego liceum, pomyśla-
łem, że ten dobry dynowski gen 
jest dominujący. Młodzi praco-
wali pod opieką Ewy Hadam nad 
spektaklem „My, dzieci z dwor-
ca Zoo”. Zdolni, młodzi, i piękni; 
Martyna, Weronika, Ola, Żaneta, 
Miłosz, Marcin, Tomek, Hubert, 
Rafał, Karol. Tak mówili po nie-
miecku, że nie pozostawiali wąt-
pliwości; im się po prostu chcia-
ło. Niewiele rozumiałem, bo było 
przecież po niemiecku, ale wyraź-
nie „szło” ku dobru. Zdobyli wyso-
kie miejsce na festiwalu Teatrów 
Obcojęzycznych.

To, że zawsze może być „ku 
dobru” za każdym razem wywo-
żę z Dynowa. To przesłanie zabie-

I. Wprowadzenie
25 maja 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął 

uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-le-
cia odzyskania przez Polskę Niepodległości1. 

W niniejszej uchwale czytamy: 
11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – 

Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 
latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich po-
wstaniach – wolna Polska powróciła na mapę świata. Z tej 
dziejowej próby nasz Naród wyszedł zwycięsko dzięki tym, 
którzy pozostali nieugięci. Symboliczna data 11 Listopada 
zakorzeniła się mocno w narodowej tradycji. Odzyskanie nie-
podległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia 
i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych 
zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji 
narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Do-
konało się również dlatego, że ludzie, reprezentujący różne 

1 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 
25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
[w]: Dziennik Uchwał „Monitor Polski” 2017, poz.538 (dalej: 
M.P. 2017, poz.538)

„WOLNOŚĆ JEST RZECZĄ BEZCENNĄ…” 
Wkład mieszkańców Harty w budowanie niepodległej Polski 1914-1921

obozy – lewicy niepodległościowej, narodowy, ludowy – potra-
fili się porozumieć w sprawach najważniejszych. Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej składa hołd pokoleniom, dzięki którym 
Polska odzyskała niepodległość. Składa hołd pamięci obroń-
ców Konstytucji 3 maja, żołnierzy Insurekcji Kościuszkow-
skiej i kolejnych powstań narodowych. Składa hołd pamię-
ci legionistów polskich i wszystkich walczących w I wojnie 
światowej oraz w latach 1918-1921: obrońców Lwowa, żoł-
nierzy Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich oraz 
bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, którzy obronili młodą 
niepodległość. Wdzięczność należy się także tym, którzy po 
odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy silnego i no-
woczesnego państwa – II Rzeczypospolitej. Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej ogłasza rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wyraża także na-
dzieję, że wzorem Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskie-
go, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincen-
tego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskie-
go – Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten rado-
sny Jubileusz w jedności i pojednaniu2.
2 Ibidem.

rałem stąd do Krakowa, a teraz zabieram 
do domu koło Limanowej. A wszystko dzię-
ki ludziom, których spotkałem w Dynowie.

Dziękuję i ku dobru. 
Maciej Ferlak 

Foto ze spektaklu „Skrzypek na dachu” 
Piotr Pyrcz, Mariusz Choma 

PS. Nad łóżkami moich sześciorga wnu-
ków w Poznaniu wiszą wizerunki ich patro-
nów namalowane w pracowni przez Jolę Miklasz w Galerii na Piłsudskiego w Dynowie.
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Uchwała ta rozpoczęła okres przygotowań do realizacji tychże obcho-
dów, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i regionalnym. Działania 
takie podjęli również mieszkańcyHarty, miejscowości o bogatej tradycji 
patriotycznej, ludowej, z której wywodziło się wielu znakomitych ludzi, 
m.in: senator Antoni Nowak3, bojowników o poprawę losy chłopskiego, 
w czasie strajków chłopskich w 1937 r., czy członków organizacji konspi-
racyjnych z okresu II wojny światowej. Na terenie Harty przed II wojną 
światową funkcjonowały dwa koła Stronnictwa Ludowego: Harta- preze-
sem był Andrzej Domin, Harta-Lipnik, prezes Józef Chuchła4.W trakcie 
wspomnianego strajku, w Harcie miały miejsce krwawe zajścia, aresz-
towano 24 mieszkańców, jeden Józef Potoczny, został ranny, dwie oso-
by zginęły: Jan Galej oraz mieszkaniec Laskówki Surmacz5. W czasie 
procesu przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie 8 mieszkańców Harty 
zostało skazanych na kary od 7 miesięcy do trzech lat więzienia, co zo-
stało opisane w ogólnopolskiej prasie6. Mieszkańcy Harty brali czynny 
udział w ruchu oporu wobec okupanta niemieckiego w okresie II woj-
ny światowej oraz po wojnie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Wśród 
wielu z nich warto wspomnieć chociażby o Stanisławie Kocaj ps „Ząb”7, 
Józefie Kocaj8, Juliuszu Piątkowskim, ps „Korab”, „Kora”9. Mieszkańcy 
Harty zapłacili wysoką cenę za walkę o niepodległość, Ci, którzy przeży-
li wojnę, zostali uwięzieni i wysłani na Sybir, im została poświęcona pa-
miątkowa tablica. Na niej znajdują się nazwiska 9 mieszkańców Harty, 
aresztowanych przez NKWD i wywiezionych na Sybir.

W dniu 16.05.2020 r., mieszkańcy Harty zawiązali komitet organiza-
cyjny, w celu upamiętnienia mieszkańców walczących w I wojnie świato-
wej oraz walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej. W tym celu roz-
poczęto starania o budowę pomnika, upamiętniającego te wydarzenia.

Niniejszy artykuł jest próbą naszkicowania i przybliżenia trudnych 
i dotąd nieznanych wątków z historii Harty. Głównym celem jest upa-
miętnienie ludzi oraz miejsc i wydarzeń związanych z tym trudnym i bo-
lesnym okresem. Pisząc artykuł opierałem się na już zebranych mate-
riałach, które były wynikiem poszukiwań i powstania z inicjatywy władz 
powiatowych w Brzozowie publikacji autorstwa Ks. Stanisław Nabywa-
niec, Jacek Cetnarowicz, Agata Duda, Krzysztof Hajduk, Zbigniew So-
bota „Mieszkańcy powiatu brzozowskiego u progu niepodległości”. Kolej-
nym źródłem jest publikacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „To-
warzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej”, pt: „Losy miesz-
kańców Gminy Nozdrzec w latach 1914-1921”, której autorami są Aga-
ta Duda i Krzysztof Hajduk. Bogaty materiał źródłowy dotyczący wy-
darzeń z powyższego okresu dostarczają austriackie i czeskie strony in-
ternetowe, zasoby znajdujące się w Centralnym Archiwum Wojskowym 
w Warszawie. Wiele ciekawych informacji dostarczają również źródła 
takie jak kroniki szkolne, pamiętniki czy wspomnienia potomków osób 
biorących bezpośredni udział w tych wydarzeniach. Mam świadomość, 
że artykułu jest tylko próbą pokazania osób, miejsc i wydarzeń, ale wie-
rzę, że stanie się początkiem odkrywania nieznanej dotąd karty w hi-
storii miejscowości Harta.

Ciąg dalszy nastąpi 

Autor: dr Krzysztof Hajduk

3 Antoni Nowak (31 maja 1874 – 4 lutego 1957 r.). Działacz społeczny i polityczny. Senator z list BBWR w kadencji 1928-1930, 
honorowy obywatel Dynowa (dyplom nadany 12 maja 1930 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Harcie, Józef Stolarczyk, 
Senator Antoni Nowak-parlamentarny epizod w życiu rolnika z Harty, [w:] Rocznik historyczny „Dynowiana”, nr 4, 2017-2018, 
Dynów 2018, s.191-203.

4 Krzysztof hajduk, Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918-1939, Rzeszów 2017, s. 313.
5 Ibidem, s. 309
6 „Piast” nr 25 z 19 czerwca 1938
7 Paweł Fornal, Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939-1949). Geneza, struktura, działalność i likwida-

cja, Rzeszów 2010, s. 650-651. Stanisław Kocaj, ps „Ząb”, ur. 30 XII 1894 w Harcie. Działacz ruchu ludowego, członek SCH, od 
1944 r w AK. W czasie wojny pełnił funkcję sołtysa w Harcie, a od 1944 r., wójta gminy Dynów. Aresztowany 22 sierpnia 1947 r., 
początkowo WSR w Rzeszowie skazał go na 3 lata więzienia. Zwolniony z więzienia w 1948 r. na mocy amnestii.

8 Ibidem, s. 651. Józef Kocaj, ur. 6 III 1890 r. w Harcie. W czasie walk o granice wschodnie Rzeczypospolitej służył w 38 pp., 
w stopniu sierżanta. Działacz ruchu ludowego, podczas II wojny światowej członek SL „ROCH”. W l. 1945-47 starosta powiato-
wy w Brzozowie. Aresztowany w 1947 r. Wyrokiem WSR w Rzeszowie skazany w 1948 r. na 5 lat więzienia. Po kilku miesiącach 
zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 21 X 1968 r. w Harcie.

9 Ibidem, s. 672-673. Juliusz Piątkowskim, ps „Korab”, „Kora”, ur. 10 IV 921 r. w Harcie, ppor. rez. AK. Od 1944 r. pełnił funk-
cję adiutanta dowódcy placówki AK Dynów, ppor. Michała Barcia. W 1945 r. w obawie przed aresztowaniem wyjechał z Harty. 
Ostatecznie znalazł się we Włoszech, gdzie został przydzielony do II Korpusu PSZ z p przydziałem do I Brygady Karpackiej. Na-
stępnie wyjechał do Anglii, później do USA, gdzie odbył studia teologiczne i w 1954 r. przyjął świecenia kapłańskie. W 1960 r. 
przebywał z wizytą w Polsce, stając się obiektem inwigilacji ze strony SB.

Oczekiwanie
I znowu adwent – oczekiwanie
na Ciebie Dziecię, na Ciebie Panie. 
Przepowiadali przyjście prorocy,
czuwajmy, zatem i w dzień i w nocy.

Wielu herodów czyha na świecie
by unicestwić w człowieku Dziecię
by zniszczyć cząstkę Chrystusa Pana, 
która w komunii była nam dana.

Lecz my otwórzmy szopy podwoje 
wraz z Tobą przyjdzie zwycięstwo Twoje
i przejrzą ślepcy, usłyszą głusi,
lecz najpierw Chrystus przyjść do nas musi.

A my z pokorą przyznajmy sami
często jesteśmy głusi - ślepcami
więc trzeba przyjąć Dziecię w pokorze
Ono swą mocą zmienić to może.

Józef Cupak
Wara 3 grudnia 2021 r.

Gwiazda Pana
Nad Betlejem noc i mrok
tylko świeci gwiazda Pana.
Znowu trudny mija rok,
lecz nadzieja jest nam dana.

Że to Dziecię zstąpi z nieba 
błogosławiąc świat na nowo
i nie braknie głodnym chleba
i przywróci wiarę w słowo.

I że kłamcom zamknie usta,
że ucichnie mowa pusta,
która tylko kłamie zwodzi,
której owoc truje szkodzi.

I że prawdy czas nastanie,
która niesie przebaczenie
w ręce wezmą chleb i kwiaty,
a nie miecze i kamienie.

Józef Cupak 
Wara, 3 grudnia 2021 r.
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Sto trzecia Rocznica Odzyskania Nie-
podległości napełnia dumą i nadzieją, 
ale także skłania do refleksji: co to znaczy 
być patriotą w XXI wieku? Czy w naszych 
czasach również żyją bohaterowie? Jak 
Szkoła może kształtować postawę patrioty-
zmu? Odpowiedzi na te pytania poszukiwa-
li uczniowie wraz z ich opiekunami, organi-
zatorzy i realizatorzy obchodów 103. Rocz-
nicy Dnia Niepodległości w Szkole Podsta-
wowej w Dylągowej.

Stosunkowo łatwo jest stwierdzić, kto był patrio-
tą w czasie okupacji czy podczas zbrojnych wystąpień. Ale kogo nazwie-
my patriotą w okresie pokoju, w wolnym kraju? Co należałoby robić, 
aby własnymi czynami pokazać miłość do ojczyzny, wykazać się pa-
triotyzmem? Czy wystarczy przestrzegać prawa, rzetelnie pracować, 
dobrze się uczyć, okazywać szacunek symbolom narodowym i święto-
wać historyczne rocznice? Którzy kibice to patrioci, a którzy już chu-
ligani? Komu zależy na wspieraniu polskich drużyn, a komu raczej 

na rozróbach skrywanych za fasadą 
symboli narodowych? Czy polskość 
to głównie „Mazurek Dąbrowskiego” 
odśpiewywany przed ważnym me-
czem, czy może bardziej – wspólne 
śniadanie z najbliższymi i czas na 
kultywowanie tradycji rodzinnych? 
Jak język współczesnego nastolatka 
może świadczyć o polskości? Czy za-
patrzenie w klawiaturę telefonu komórkowego i porozumiewanie się z przyjaciółmi tzw. 
monosylabami i brak skupienia na tym, o czym i do kogo się mówi to przejaw patrioty-

NASZ WSPÓŁCZESNY PATRIOTYZM
Obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w SP w Dylągowej
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zmu, czy może zwyczajny brak wychowania? I czy patriotyzm 
realizuje się wyłącznie w granicach naszego kraju? A może 
to sprawa szersza? Czy to, jak się zachowujemy za granicą, 
świadczy o nas poza granicami i rysuje stereotyp Polaka?

Uczniowie klasy IV, V i VII SP z zaangażowaniem przy-
stąpili do pracy nad scenariuszem, szybko opanowali tekst 
pamięciowo i solidnie pracowali nad jego oprawą scenicz-
ną. Swoją grą starali się przekazać, że to właśnie te zwy-
kłe, codzienne zachowania wynikają z podstawowych 
zasad współczesnego patrioty: uczciwości, uważno-
ści na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku 
do języka i kraju, w którym żyjemy. Pięknie komento-

„Wolność! Ty najpierwsza z własności 
człowieka, bez której inne nikną i szczę-
ście ucieka”

Pod takim hasłem przebiegały 10 listopada 
2021 r. Powiatowe obchody Święta Niepodległości 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Dynowie. Uroczystości upamiętniające 
103. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności połą-
czone zostały ze złożeniem ślubowania przez kade-
tów klasy I oddziału przygotowania wojskowego. Po-
wiat Rzeszowski w tym ważnym wydarzeniu repre-
zentowali Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszow-
skiego Tomasz Wojton oraz Wiceprzewodniczący 
Jerzy Bednarz, członek Zarządu Powiatu Rzeszow-
skiego Jan Sieńko, Radni Powiatu: Stanisław Najda, 
Stanisław Kula, Antoni Ossoliński oraz Ewa Hadam 
a także Dyrektor Wydziału Społeczno-Oświatowego 
Adam Kozak oraz Zastępca Dyrektora Elżbieta Ku-
bicka. Ponadto uroczystość swą obecnością uświetni-
li Radny Województwa VI kadencji Karol Ożóg, Za-
stępca Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony 
Terytorialnej ppłk Janusz Leżoń, mjr Konrad Radzik 
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie, kpt 
Daniel Buż, dowódca 4 kompanii 31 batalionu lek-
kiej piechoty 3 PBOT, koordynator oddziału przygo-
towania wojskowego w liceum, ks. prał. dr Norbert 
Podhorecki, proboszcz parafii w Dynowie, Krzysztof 
Strzyż, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, st. bryg. 
Andrzej Wantrych Zastępca Komendanta Miejskie-
go PSP w Rzeszowie, Zygmunt Frańczak Burmistrz 
Miasta Dynowa, Wojciech Piech Wójt Gminy Dynów, 
dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Rze-
szowski i wielu innych gości. 

Uroczystość przebiegała według ceremonia-
łu wojskowego pod okiem szkolnego koordynatora 
ds. wojskowych p. Beaty Trzyny. Po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, Dyrek-
tor Szkoły Elżbieta Klaczak-Łach w imieniu Staro-
sty Rzeszowskiego oraz swoim powitała wszystkich 
uczestników uroczystości. Podkreśliła, że święto  

Powiatowe obchody 
Narodowego Święta Niepodległości 

w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

wał słowami wybitnych polityków, moralizatorów i wiesz-
czów wszystkie postawy i zachowania Jakub z klasy VII, 
pięknie je też podsumowała Emilka – nasza Konferansjer-
ka – stwierdzając, że „(…) bycie współczesnym patriotą nie 
przychodzi łatwo. Miłości do ojczyzny stale musimy się uczyć. 
Musimy zapamiętać, że współczesny patriota: 
• dba o swój język, 
• szanuje symbole narodowe, 
• kultywuje tradycję i 
• stara się troszczyć o dobry wizerunek Polaka w kraju 

i za granicą.” Nie pozostańmy wobec tych słów obojętni. 
Zuzanna Nosal-Żuk

11 listopada przypomina o latach wysiłków i zmagań wielu patrio-
tów, by Polska powróciła na mapę Europy a jednocześnie każe za-
stanowić się nad tym, czym jest wolność i jaką wartość stanowi dzi-
siaj w naszym życiu. 

Po powitaniu odczytany został przez członka Zarządu Powiatu 
Rzeszowskiego Jana Sieńko list Starosty Rzeszowskiego z okazji 
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Święta Niepodległości oraz ślubowania, w którym Starosta 
podkreślił że ten wyjątkowy jubileusz jest okazją do reflek-
sji nad odzyskaną wolnością, z której powinniśmy być dumni 
i doceniać ją każdego dnia a także złożył życzenia uczniom 
składającym ślubowanie. 

W dalszej części uroczystości wygłoszony został okolicz-
nościowy referat na temat roli Orląt Przemyskich w walce 
o polskość tego miasta przez p. Martę Twardak, nauczycie-
la historii w dynowskim liceum. Po nim nastąpiło uroczyste 
złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez kadetów kla-
sy I oddziału przygotowania wojskowego, w obecności za-
proszonych gości, rodziców, krewnych oraz całej społeczno-
ści szkolnej. Dyrektor Szkoły Elżbieta Klaczak-Łach, gratu-
lując kadetom, podkreśliła, że składając ślubowanie przyjęli 
na siebie nowe obowiązki ale też dostąpili zaszczytu noszenia 
munduru z godłem narodowym i flagą państwową. Życzyła 
też kadetom, by wypowiedziane przez nich słowa pozostały 
jak najdłużej w ich sercach i pamięci, by zawsze pamiętali, 
do czego zobowiązali się składając ślubowanie.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele kadetów 
składających ślubowanie podziękowali wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania oddziału przygotowania woj-
skowego w liceum – Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na 
czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim i Wice-
starostą Markiem Sitarzem, Radzie Powiatu Rzeszowskie-
go wraz z Przewodniczącym Tomaszem Wojtonem, Dyrek-
torowi Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Powia-
towego w Rzeszowie Adamowi Kozakowi i Zastępcy Dyrek-
tora Elżbiecie Kubickiej, Dowódcy 3 Podkarpackiej Bryga-
dy OT w Rzeszowie płk Michałowi Małysce oraz wszystkim 
szkoleniowcom z ramienia OT, Dyrektorowi Szkoły Elżbie-
cie Klaczak-Łach i wychowawczyni p. Beacie Trzynie za po-
moc finansową, merytoryczną oraz realizację praktycznego 
szkolenia w oddziałach OPW, wręczając symboliczne biało-
czerwone kwiaty!

Do kadetów piękne słowa skierował ks. prał. Norbert 
Podhorecki, podkreślając, jak wielką rolę odgrywają w ży-
ciu każdego Polaka takie wartości, jak Bóg, honor, ojczyzna 
oraz jaką wartość ma wolność, z kolei Dyrektor Wydziału 
Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie Adam Kozak wyraził uznanie dla uczniów oraz szkoły 
za kształtowanie postaw patriotycznych. 

Po przemówieniach, uczniowie liceum zaprezentowali 
piękny program słowno-muzyczny mówiący o drodze Pola-
ków do niepodległości oraz współczesnym rozumieniu wol-
ności. Program przygotowany przez panie Karolinę Próch-
nicką, Katarzynę Kłyż i Joannę Dudę spotkał się z dużym 
uznaniem zaproszonych gości, wywołał też wiele wzruszeń. 
Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie Pieśni Repre-

zentacyjnej Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, po 
którym wszyscy goście udali się na poczęstunek.

Powiatowym Obchodom Święta Niepodległości w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Dynowie towarzyszyły też inne imprezy. Razem z leśni-
kami szkoła wzięła udział w akcji „Niepodległa do hymnu”. 
Załoga Nadleśnictwa Dynów wspólnie z kadetami klas woj-
skowych i oddziałów przygotowania wojskowego naszego li-
ceum odśpiewała hymn, wprowadzając tym samym w kli-
mat głównej uroczystości, a wieczorem mury szkoły wypeł-
niły się dźwiękami pieśni patriotycznych, śpiewanych przez 
mieszkańców Dynowa w ramach corocznej inicjatywy Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokół – wieczór pieśni patriotycz-
nych „Dynów jedną śpiewającą rodziną”. Cały ten dzień, ob-
fitujący w wiele wydarzeń patriotycznych zapisany został na 
kartach szkoły jako żywa lekcja historii a jego pięknym pod-
sumowaniem niech będą słowa śpiewanej podczas uroczy-
stości piosenki M. Grechuty „Wolność”.

„Bo wolność – to wśród wolnych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. 
A wolność, to królestwo dobrych słów 
Mądrych myśli, pięknych snów 
To wiara w ludzi”. 

Elżbieta Klaczak-Łach
fot. Marta Twardak
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„Serdeczny druhu przybywaj
Wesela z nami zażywaj!
Skończymy o pianiu kura,
Później już tylko matura!”
Na 171 dni przed egzaminem dojrzałości, ucznio-

wie klas maturalnych wraz z zaproszonymi gośćmi 
bawili się w hotelu Aleksandria na swoim balu stud-
niówkowym. O piękną oprawę uroczystej zabawy za-
dbali sami uczniowie, którzy przywitali zebranych, 
następnie w pięknych słowach podziękowali pani 
dyrektor Elżbiecie Klaczak-Łach za opiekę i troskę 
okazywaną w czasie edukacji, wychowawczyniom 
pani Katarzynie Kłyż, pani Katarzynie Grot i pani 
Iwonie Sarnickiej za to, że zawsze starają się słu-
żyć pomocą, obdarzają zrozumieniem i wiernie to-
warzyszą w szkolnej wędrówce. Wyrazem wdzięcz-
ności były piękne bukiety róż. 

Nieodłącznym elementem studnió-
wek jest dostojny staropolski taniec- po-
lonez, w którego atmosferę wprowadziły 
słowa „Pana Tadeusza”
„Podkomorzy rusza 
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą 
parę prosi.”

Serdeczny druhu przybywaj! 
Studniówka w LO Dynów

Piękna choreografia tańca zachwycała, a przyszli maturzyści zaprezen-
towali się w nim bardzo dostojnie i z klasą. Dalsza część balu upływała przy 
urozmaiconej muzyce, zabawach z rekwizytami i suto zastawionych stołach. 
Miłą niespodziankę sprawili zebranym, chłopcy z klas trzecich, którzy wyko-
nali specjalnie na tę okazję przygotowane tańce, dedykowane wychowawczy-
niom. Zabawy i śmiechu było co niemiara.

Bal studniówkowy 2021/2022 w naszej pamięci z pewnością zapisze się na 
długo, a po latach będzie miło wracać do tylu wspomnień i pięknych przeżyć.

K.K.
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3 listopada 2021 r. uczniowie klasy 
wojskowej oraz oddziału przygotowania 
wojskowego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dyno-
wie wraz z opiekunkami: panią Beatą Trzy-
ną, Joanną Krajcarską oraz Moniką Rza-
są uczestniczyli w wycieczce szkolnej, któ-
ra została zorganizowana w ramach przed-
sięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. 
„Poznaj Polskę”. Dofinansowanie wyciecz-
ki przez MEiN w ramach przedsięwzięcia 
pn. „Poznaj Polskę” wyniosło 4796 zł, nato-
miast wkład własny Powiatu Rzeszowskie-
go 1199 zł Pierwszym punktem wycieczki 
było miasto Wadowice. Młodzież zwiedzi-
ła Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w Wadowicach oraz 
Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny. Tutaj także był krótki odpoczynek 
i możliwość skosztowania słynnych wado-
wickich kremówek. Kolejnym punktem wy-
cieczki było Miejsce Pamięci i Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. Uczniowie z niezwykłą 
uwagą słuchali opowiadań przewodniczki 
o historii obozu oraz losach więźniów. Wy-
jazd był swoistego rodzaju lekcją polskiej 
historii, tradycji i kultury i na pewno zo-
stanie na długo w pamięci uczniów. Dyrek-
tor Szkoły oraz organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania Zarządowi Powiatu 
Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rze-
szowskim Józefem Jodłowskim oraz Wice-
starostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem 
za udzielenie wkładu własnego na organi-
zację przedsięwzięcia a także dyrektoro-
wi Wydziału Społeczno-Oświatowego Sta-
rostwa Powiatowego w Rzeszowie, p. Ada-
mowi Kozakowi oraz Zastępcy Dyrektora p. 
Elżbiecie Kubickiej za pomoc merytorycz-
ną i troskę o pomyślne rozpatrzenie wnio-
sku. Dziękujemy!!!

E. Klaczak-Łach
fot. J. Krajcarska

Poznaj Polskę

Mozaika
Chciałabym Państwa zaprosić do świata muzyki gita-

rowej związanej z Gdańskiem – miastem, w którym w 2008 
roku ukończyłam Akademię Muzyczną i w którym obecnie 
mieszkam i pracuję. W październiku bieżącego roku ukaza-
ła się moja pierwsza płyta Guitar Mosaic, do której mate-
riał przygotowywałam już od listopada 2020 roku. Podczas 
swojej działalności artystycznej i pedagogicznej zetknęłam 
się z gdańskimi kompozycjami, które nie zostały uwiecz-
nione na żadnych nagraniach płytowych; z tego względu 
wszystkie dzieła zawarte na Guitar Mosaic mogłam potrak-
tować jako nagrania premierowe. Na krążku znajdą Pań-
stwo utwory profesorów i absolwentów Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku będących przedstawicielami trzech twórczych 
pokoleń: Henryka Hubertusa Jabłońskiego (urodzony przed 

II Wojną Światową, poza muzyką poważną tworzył piosen-
ki, skomponował muzykę m.in. znanej piosenki „Pierwszy 
siwy włos”), studiujących kompozycję w latach 80. Andrzeja 
Dziadka i Zbigniewa Zuchowicza oraz kompozytorów mojego 
pokolenia: Agaty Krawczyk, Piotra Jędrzejczyka, Beniami-
na Baczewskiego, Macieja Zakrzewskiego i Marcina Wądo-
łowskiego. Do udziału w projekcie zaprosiłam moich znajo-
mych – muzyków związanych również z naszą alma mater, 
dzięki czemu oprócz trzech kompozycji na gitarę solo znaj-
dą tutaj Państwo również duety (gitara z fletem, z akorde-
onem i z fortepianem) oraz tria (gitara z fletem i wibrafo-
nem, gitara ze skrzypcami i fortepianem).

„Mozaika” to według słownika języka polskiego „zbiór 
różnorodnych elementów tworzących jakąś całość”. Taką też 
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 20 listopada 2021 roku odbył się w „WIERZBINO-
WYCH CUDACH” wernisaż wystawy malarstwa i rysun-
ku Izabeli Gaweł. 

Na uroczystym otwarciu spotkali się przyjaciele i zna-
jomi malarki oraz sympatycy Pracowni rękodzielniczej 
„WIERZBINOWE CUDA”.

Pierwszy krok w dobrą stronę został uczyniony
Wystawa malarstwa i rysunku Izabeli Gaweł

mozaiką jest moja płyta i dlatego myślę, że w tej różnorodności każdy z Państwa 
znajdzie tam przestrzeń muzyczną, w której się odnajdzie i która do niego przemówi.

Zapraszam do gitarowego świata!
Płyta jest dedykowana pamięci mojego Profesora Jana Paterka (1942-2021), za-

łożyciela klasy gitary w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Projekt i wykonanie witraża: Tomasz Jank OFM Conv
Projekt całości: Łukasz Pawlak, Requiem Records
Zdjęcia: Mateusz Radkiewicz
Płytę można zakupić na www.wydawnictwo.amuz.gda.pl w zakładce PŁYTY 

oraz na stronie wydawnictw Opus Series www.opus-series.com.
Monika Dżuła-Radkiewicz urodziła się w 1983 roku w Dynowie, po ukończeniu 

LO im. KEN w Dynowie oraz równolegle ZSM II stopnia im. W. Kilara w Rzeszo-
wie kontynuowała edukację w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku 
na wydziale instrumentalnym (gitara), którą ukończyła z wyróżnieniem w 2008 
roku. Pracę doktorską obroniła w 2015 roku. Obecnie pracuje w klasie gitary w macierzystej uczelni oraz w ZSM w Gdań-
sku-Wrzeszczu, prowadzi warsztaty dla uczniów, a także koncertuje solo i kameralnie.

Monika Dżuła-Radkiewicz

Najważniejszym gościem była oczywiście Izabela i jej ro-
dzina, ale nie zabrakło osób, które wsparciem i motywacją 
nakłoniły artystkę do podzielenia się swoją pasją i talentem.

Pani Edyta Serwatka Dyrektor GOK z Nozdrzca i Pani 
Małgorzata Habrat bibliotekarka z Siedlisk, to dobre duchy, 
dzięki którym Izabela tak pięknie rozwija skrzydła. Właśnie 
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z ich inicjatywy odbyła się w bibliotece w Siedliskach pierw-
sza wystawa prac Izabeli. To wydarzenie przekonało ją, że 
nie warto malować „do szafy”, że trzeba się swoim talentem 
podzielić ze światem i pokazać, że jak się chce to i na reali-
zowanie pasji da się znaleźć czas.

Izabela nie uczyła się rysunku w żadnej ze szkół pla-
stycznych, jest absolwentką dynowskiego Liceum Ogólno-
kształcącego, ani też nie kończyła kursów plastycznych. Za-
wsze lubiła rysować, malować i tworzyć różnego rodzaju 
kompozycje plastyczne i bardzo ją to pochłaniało. Niestety 
niewiele miała czasu na rozwijanie swojego talentu, bo jest 
szczęśliwą mamą czterech synów i zawsze było tysiąc spraw 
ważniejszych niż malowanie. Teraz synowie wyrośli, usamo-
dzielnili się i wspierają mamę w rozwijaniu swojej pasji. Mąż 
dumny jest z osiągnięć żony a to bardzo motywuje i uskrzy-
dla. Jeden z obrazów Izabeli był prezentowany na XV Wy-
stawie Malarstwa Nieprofesjonalnego w WDK w Rzeszowie.

Najnowsze zainteresowanie Izabeli to malarstwo ikono-
we. Pod fachowym okiem mistrzyni, Pani Jadwigi Denisiuk, 
namalowała swoją pierwszą Ikonę – Matkę Boską Jarosław-
ską. Zafascynowała ją stara technika tworzenia ikon i już 
przymierza się do samodzielnego malowania.

Wernisaż był przemiłym spotkaniem wielu osób, któ-
rym krzewienie kultury leży na sercu. Podziwialiśmy pra-
ce artystki, słuchaliśmy opowieści o jej dojrzewaniu do ma-
larstwa, wznieśliśmy toast za Panią Izabelę i za to żeby wy-
stawa jej prac była dobrym początkiem działalności wysta-
wienniczej w „WIERZBINOWYCH CUDACH”. 

Dziękuję wszystkim gościom za czas poświęcony temu 
ważnemu wydarzeniu. Panu Maciejowi Jurasińskiemu za 
uzupełnienie swoją przemową niedociągnięć zestresowanej 
odrobinę gospodyni, Panu Danielowi Gąseckiemu za pięk-
ne zdjęcia i Panu Łukaszowi Dominowi za wsparcie orga-
nizacyjne.

Ewa Czyżowska
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I miejsce uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie w IV edycji 
ogólnopolskiego projektu „Tradycyjny sad”– MAPA POMOLOGICZNA POLSKI, oraz II miejsce w eta-
pie „Zakładamy sad”

zajmującym się tematem starych odmian drzew sadowni-
czych w aspekcie tworzenia banku genów odmian histo-
rycznych. 

W ostatnich 50 latach wyginęło 80% populacji drzew sta-
rych odmian, które były naszym dziedzictwem narodowym 
i wiązały się z tradycją przygotowywania zdrowych i pożyw-
nych potraw z owoców polskich ziem. 

Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania zdo-
bywając 273 punkty i zajmując tym samym 
I miejsce w Polsce! 

Przy szkole mamy również Sad, który 
składa się z drzew owocowych starych od-
mian, odpornych na choroby i pielęgnowa-
nych w sposób niepowodujący negatywne-
go wpływu na środowisko. W tym etapie 
zdobyliśmy II miejsce w Polsce. 

W zespole pracowali: Łukasz Domin, Jakub 
Gładysz, Zuzanna Koncman, Fabian Paściak, 
Emilia Pryszcz, Milena Duda, Daria Duda ,Mi-
łosz Duda, Dawid Wielgos.

opiekun grupy: Alicja Banaś 

Tradycyjny sad

W ramach projektu prowadzonego przez PAN tworzo-
na była mapa Polski zawierająca lokalizacje występowania 
drzew starych odmian. Nasi uczniowie, uczestnicy projektu 
„Tradycyjny Sad” włączyli się w tworzenie tej mapy prze-
prowadzając wywiad środowiskowy i wyszukując takie sta-
re drzewa. 

Tworzenie takiej Pomologicznej Mapy Polski ma na celu 
zlokalizowanie historycznych odmian drzew owocowych – ja-
błoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni. 
Stanowią one cenne źródło genów 
roślin sadowniczych. Celem działa-
nia jest ich odnalezienie i rozmno-
żenie zanim znikną z mapy Pol-
ski. Jest to zadanie bardzo waż-
ne i pilne, ponieważ stare drzewa 
tradycyjnych odmian drzew często 
stanowią ostatnią ostoję odmiany 
sprowadzonej w dawnych czasach 
w dane rejony. 

Projekt prowadzony był w ści-
słej współpracy z ośrodkiem Pol-
skiej Akademii Nauk w Powsinie, 
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W dniu 20 października 2021 roku w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Do naszej 
szkoły przyjechał zespół wyjazdowy z Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Pełnoletni uczniowie i pracownicy szkoły, a także miesz-
kańcy Dynowa i okolic jak zwykle nie zawiedli i stanęli na wy-
sokości zadania, przystępując do akcji oddawania krwi. Po-
bór krwi odbywał się od godz. 9:00 do godz. 13:00. Wprawdzie 
nie wszyscy, którzy zgłosili się, mogli dzisiaj zostać krwio-
dawcami, ale ważne jest to, że wielu ludziom leży na sercu 
zdrowie i życie innych. Po zakończeniu donacji okazało się, 
że w sumie zebrano prawie 9 litrów krwi. W tym miejscu 
chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które dzisiaj przystąpiły do naszej akcji. To bardzo budują-
ce, że w naszej społeczności są ludzie, któ-
rzy czynią coś bezinteresownie dla drugie-
go człowieka – dzielą się krwią, której nie 
da się wyprodukować i zastąpić inną sub-

Akcja krwiodawstwa 
 w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
stancją. Cieszy również fakt, że kolejna grupa osób – głów-
nie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, chciała bezintere-
sownie podzielić się najcenniejszym darem jakim jest krew. 

Dziękujemy także Personelowi Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszo-
wie, który przyjął zaproszenie i dokonał poboru krwi oraz 
Pani Dyrektor Halinie Cygan za możliwość przeprowa-
dzenia akcji krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie. Mamy na-
dzieję, że w kolejnych latach będziemy kontynuować tak 
szczytne akcje. 

 Organizatorzy akcji 
Katarzyna Marcinek i Piotr Marcinek 

nauczyciele ZSzZ w Dynowie
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Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie wykazała się wielkim sercem, chętnie rejestrując się jako potencjalni dawcy komó-
rek macierzystych w ramach „Dnia Dawcy Szpiku” zorganizowanego w dniu 19.11.2021 r. 
w szkolnej auli.

100 nowych potencjalnych dawców szpiku 
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Do rejestracji przystąpili także nauczyciele i absolwenci 
szkoły oraz rodzice uczniów. W rezultacie zarejestrowano aż 
100 nowych potencjalnych dawców szpiku, zwiększając tym 
samym szanse osób chorych na nowotwory krwi na znalezie-
nie swojego „bliźniaka genetycznego” oraz na drugie ży-
cie. Olbrzymią odpowiedzialnością i zaangażowaniem wyka-
zali się również wolontariusze: Natalia Wandas, Klaudia 
Dudek, Klaudia Gładysz, Natalia Kowal, Kamila So-
kolik, Wiktoria Kądziołka, Bartłomiej Kubrak, Michał 
Hałas i Miłosz Wolański, którzy przez cały dzień fanta-
stycznie pomagali chętnym w procesie rejestracji.

 Rejestracja była poprzedzona spotkaniami i rozmowa-
mi indywidualnymi z uczniami na temat dawstwa szpiku 
oraz białaczki, które prowadziła Pani Kinga Oleksa-Sku-
bisz, nauczyciel języka angielskiego, a jednocześnie koordy-

nator akcji z ramienia Fundacji DKMS. Nie każdy chętny 
mógł być zarejestrowany. Czasami na przeszkodzie stawa-
ła zbyt mała waga ciała (minimalnie 50 kg), wiek (wymaga-
ny przedział wiekowy wynosił 18-55 lat) lub stan zdrowia.

Serdeczne podziękowania kieruję również do redakcji: 
Radia „Eska Rzeszów”, Polskiego Radia Rzeszów, ser-
wisu Nowiny24, redakcji portalu Brzozowiana.pl, Ra-
dia „VIA” i Radia „Fara” za pomoc w nagłośnieniu akcji.

Dziękuję bardzo wszystkim uczniom – niech Wasz al-
truizm, Wasze zaangażowanie, zrozumienie i chęć niesie-
nia pomocy innym zostaną z Wami jak najdłużej. Dziękuję 
także całej społeczności szkolnej – nauczycielom, pracowni-
kom, rodzicom i społeczności lokalnej za przyłączenie się do 
nierównej walki z nowotworami krwi. 

Kinga Oleksa-Skubisz
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Jak pisze Autor, powszechna nazwa wieczerzy wi-
gilijnej to „pośnik” – od postnych potraw jakie spo-
żywano. Wieczerza była symbolem wszystkiego, co 
otrzymywano od ziemi. Spożywanie jej było czynno-
ścią rytualną, podczas której obowiązywały ściśle 
przestrzegane normy zachowań i stosowano zabiegi 
mające wpłynąć na urodzaj i powodzenie w nadcho-
dzącym roku (…) 

Wróżby
W wieczór wigilijny bardzo dużo uwagi poświęcano wróż-

bom, co wynikało z wiary w moc przepowiadania przyszło-
ści przez zmarłych, pozostających w tym dniu w szczególnym 
kontakcie z żywymi. Były więc wróżby dotyczące urodzajów, 
pogody zdrowia i matrymonialne. Wszędzie znaną była prak-
tyka podkładania pod miskę z każdą potrawą opłatka. Je-
żeli przykleił się do dna miski wnioskowano, że będzie uro-
dzaj na rośliny, z których potrawy były przygotowane. Tam, 
gdzie stawiano snopy czterech różnych zbóż, jeśli snop prze-
wrócił się to zboże miało się nie udać. 

Najbardziej rozbudowane były wróżby dla dziewcząt. Po-
dobnie jak w wigilię św. Andrzeja, także w wigilię Bożego Na-
rodzenia panny wróżyły, jaka czeka je przyszłość matrymo-
nialna. Ale w przeciwieństwie do wróżb andrzejkowych, wi-
gilijne były indywidualne i podejmowano tylko jedną próbę. 
Praktykowano je w różnych porach, choć najczęściej wieczo-
rem, po wieczerzy (…) W Wólce Podleśnej (Rzeszowskie) po 
wieczerzy rozrzucały okruchy ze stołu. Jeśli pierwszy przy-
leciał wróbel, miał przyjść kawaler, jeśli wrona to wdowiec 
[AMER: 209]

Przeważnie [dziewczęta] (…) nasłuchiwały, z której stro-
ny zaszczeka pies, z tej przyjdzie kawaler. Tragiczną wróż-
bą było szczekanie psa od strony cmentarza. Oznaczało to 
oczywiście śmierć. Wykrzykiwały też przed domem: Hop, 
hop! Gdzie mój chłop – nasłuchując, z której strony odpo-
wie echo (…)

Powszechną wróżbą było przepowiadanie pogody z dwu-
nastu łupin cebuli (odpowiadających poszczególnym miesią-
com), do których sypano sól. W której łupinie była mokra, 
ten miesiąc też miał być mokry (…) 

Pogoda była również znakiem wróżebnym. Jasny dzień 
wigilijny zapowiadał urodzaje, co wyrażało powszechnie zna-
ne przysłowie: Godne święta jasne, to stodoły ciasne, a jak 
ciemne to przestrzenne (…) Wśród wróżb spotyka się tak-
że odczytywanie znaków dawanych przez ogień (…) W Her-
manowej (Rzeszowskie) palono w piecu drewna bukowe, po-
tem wyciągano węgielki, które oznaczały każdy rodzaj zbo-
ża. Który jarzył się najjaśniej i najdłużej, to zboże miało się 
najlepiej udać [AMER: 294].

Wróżby, kolędy, despety…
Powszechną (znaną w Brzozowskiem, Rzeszowskiem, Prze-

worskiem i Tarnobrzeskiem) była wróżba dokonywana przy po-
mocy chleba i noża. Po wieczerzy kładziono nóż między dwie po-
łówki chleba pszennego i żytniego. W dniu św. Szczepana go-
spodarz oglądał, od której strony nóż zardzewiał, na to zboże 
miał być urodzaj.

Kolędy
Ostatnim aktem wigilijnej wieczerzy było śpiewanie kolęd. 

Podobnie, jak i w przypadku innych pieśni np. weselnych, kolęd 
nie wolno było śpiewać w innym okresie aniżeli bożonarodzenio-
wym. Kolęda była bowiem odwołaniem się do czasu, w którym 
narodził się Chrystus, była reaktualizacja tego czasu. Po pierw-
szej kolędzie śpiewano także inne pieśni kościelne, niekoniecz-
nie bożonarodzeniowe. Najczęściej śpiewaną kolędą jako pierw-
sza była „Bóg się rodzi”. 

Śladem po tej [śpiewanej w tradycji ukraińskiej zaraz po 
wieczerzy] kolędzie, jest śpiewana przez kolędników w Prze-
worskiem pieśń życzeniowa dla kawalerów:

A stoi tam sosna pośród boru mego pochwalon bądź.
A nasz miły panie, pochwalon bądź na niebie.
A po same poły są jareńkie pszczoły Pochwalon bądź…
U samego wierzchu stoi złoty stolec Pochwalon bądź…
A na tym stolcu stoi trzy sokolców Pochwalon bądź…
Dalej sokoły przynoszą panu dary: kunoteńkę (skórkę kuny) 

na czapkę, przepiórkę i panienkę [Kotula 1972: 72]

Despety
Po wieczerzy wigilijnej odwiedzano sąsiadów i krewnych. 

W Brzózie Królewskiej (Leżajskie) kawalerowie przychodzili 
do domów, gdzie mieszkały panny, wiązali im nogi słomiany-
mi powrósłami i prowadzili na wieś. Zabawa trwała do paster-
ki [AMER: 289].

Był to również czas robienia „despetów” sąsiadom i dziew-
czętom. Niekiedy były one złośliwe, dokuczliwe, zwłaszcza, gdy 
robiono je dziewczętom nielubianym (…) Powszechnie znane były 
takie despety jak: zamalowywanie błotem szyb lub zatykanie 
ich snopkami, co powodowało, że domownicy spali nieraz bardzo 
długo przekonani, że jest noc. Zastawiano drzwi domu brona-
mi, wynoszono na dachy stodół wozy czy sanie, zatykano komi-
ny wiechciami słomianymi, wynoszono na drogi bramy i furtki.

Te „despety”, a także niekiedy złośliwe żarty czynione przez 
kolędników, podkreślały niezwykły czas świętowania, odwróce-
nie zwykłego czasu, w którym takie zachowania nie były tole-
rowane.

Przedruk fragmentu książki za zgodą jej Autora 
wybrała Zuzanna Nosal-Żuk

Podsumowanie rundy jesiennej w wyko-
naniu pierwszej drużyny TS Dynovia Dynów

W dniu 7 listopada drużyna seniorów Dynovii Dynów 
meczem wyjazdowym z drużyną Błękitu Żołynia zakończy-
ła zmagania w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022. Piłkarze 
prowadzeni przez trenera Krzysztofa Jędrucha w pierwszej 
części sezonu trochę niespodziewanie dostarczyli dynowskim 
kibicom wyjątkowo wielu pozytywnych – sportowych emocji.

TOWARZYSTWO SPORTOWE
 DYNOVIA DYNÓW

Przed rozpoczęciem rundy jesiennej w drużynie Dy-
novii zaszły jak co roku zmiany kadrowe. Z drużyny 
odszedł doświadczony obrońca Łukasz Doroba, zaś 
Krzysztof Hadam i Paweł Mielniczek postanowili za-
kończyć swoją przygodę z piłką – jak się później okaza-
ło trochę przedwcześnie... W ich miejsce do zespołu dołą-
czyło aż sześciu nowych graczy: rośli obrońcy Jacek Po-
lny i Grzegorz Szczepański, pomocnicy Karol Stan-
kiewicz i Damir Mehmedovic oraz napastnicy Rafał 
Szczepański i Paweł Kulon.

Andrzej Karczmarzewski
Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-wschodniej
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zonu dająca jednocześnie awans do Klasy Okręgowej. Cięż-
ka i systematyczna praca na treningach u większości gra-
czy z pewnością procentuje, a końcowy efekt było widać na 
boisku. Martwi jedynie duża liczba kontuzji w drugiej czę-
ści rundy i z konieczności gra w ostatnich 6 meczach w eks-
perymentalnych składach (brak 4-6 graczy w każdym me-
czu), co musiało się niestety odbić na jakości, skuteczności 
i słabszej grze całej drużyny. Warto tutaj wspomnieć o „dy-
nowskich weteranach” (Krzysztof Hadam, Paweł Mielni-
czek) którzy wobec wielu kontuzji kolegów poproszeni o po-
moc nie odmówili, tylko ponownie założyli biało-niebieskie 
koszulki i pomogli na placu gry! W przeciwieństwie do do-
świadczonych zawodników więcej od „siebie” mogli dać ze-
społowi młodzieżowcy, którzy z różnych względów nie „prze-
męczyli” się grą i liczbą spędzonych minut na boisku w run-
dzie jesiennej – z odpowiednim podejściem stać ich na dużo 
więcej, co mamy nadzieje udowodnią w rundzie wiosennej! 
Przed graczami teraz zasłużona przerwa zimowa. Treningi 
drużyna wznowi w połowie stycznia, zaś Zarząd klubu wraz 
z trenerem rozpoczyna pracę nad wzmocnieniami zespołu, 
gdyż jak pokazała końcówka rundy są one niezbędne głów-
nie w formacji ofensywnej. Należy pamiętać, że zawsze run-
da wiosenna jest zdecydowanie trudniejsza, stąd apel aby 
niektórzy zawodnicy podeszli poważnie do tematu i sumien-
nie przepracowali zimowy okres przygotowawczy, a trener 
wraz z zarządem klubu za wszelką cenę musi poszerzyć ka-
drę zawodniczą i tym samym zwiększyć rywalizację o miej-
sce w wyjściowym składzie! Jeżeli powyższe warunki zosta-
ną spełnione to o grę biało-niebieskich w 2022 roku jubile-
uszowym 75-lecia klubu możemy być spokojni... 

Zarząd Towarzystwa Sportowego Dynovia pragnie 
bardzo gorąco podziękować wszystkim zawodnikom se-
niorów, zawodnikom drużyn młodzieżowych oraz tre-
nerom, którzy godnie reprezentowali zarówno klub, 
jak i całe miasto Dynów w rozgrywkach sportowych 
w rundzie jesiennej i całym 2021 roku. Największe po-
dziękowania należą się kibicom, którzy prawie w każ-
dym meczu byli 12 zawodni-
kiem Dynovii i przede wszyst-
kim naszym SPONSOROM, bez 
których klub nie mógłby funk-
cjonować. DZIĘKUJEMY!

 ul. Ks. Józefa Ożoga 11, 36-065 Dynów
 REGON: 180674859, NIP: 813-364-81-35, Tel: 502 255 678

 Nr konta BS Dynów 62 9093 0007 2001 0020 6967 0001
e-mail: dynoviadynow@o2.pl

Cel, jaki sobie postawili dynowscy zawodnicy wraz z tre-
nerem przed nowym sezonem to ambitna gra całej dru-
żyny w każdym meczu o zwycięstwo! Jak pokazała za-
kończona runda plan udało się zrealizować w 90%! W czasie 
trwającej ponad 3 miesiące rundy jesiennej, seniorzy roze-
grali 13 ligowych spotkań, z czego aż 10 wygrali (Unia Kor-
niaktów, Grodziszczanka, Dąbrówki, Leśna Wólka, Tatyna 
Dylągówka, Szarotka Rogóżno, Markovia, Grom Handzlów-
ka, Iskra Jawornik, Start Brzóza, w 2 spotkaniach podzieli-
li się punktami z drużyną przeciwną (Astra Medynia i Rze-
mieślnik Strażów) oraz dopiero w ostatnim meczu rundy gra-
jąc z konieczności w iście eksperymentalnym składzie ponie-
śli jedyną porażkę w Żołyni z miejscowym Błękitem. Dało to 
łącznie 2 miejsce w tabeli i 32 punkty (dla porównania rok 
temu 21), z czego 19 zdobyli w meczach przed własną pu-
blicznością, a 13 w meczach wyjazdowych. Bilans bramko-
wy w porównaniu do ostatniego sezonu także jest zdecydo-
wanie lepszy. Liczba 28 goli strzelonych daje drugie miejsce 
w lidze i średnią 2,2 gola na mecz, zaś liczba tylko 10 goli 
straconych daje średnią 0,77 bramki na mecz i także drugie 
miejsce. Najlepszym strzelcem Dynovii w rundzie jesiennej 
został pomocnik Paweł Szczawiński, który zdobył 6 bra-
mek, jednak wystąpił tylko w 9 meczach z powodu zawiesze-
nia przez Komisję Dyscypliny na pięć spotkań.

Pełne zestawienie strzelców Dynovii: Paweł Szcza-
wiński – 6, Rafał Szczepański – 4, Bartłomiej Domin – 3, 
Przemysław Barnaś – 3, Damir Mehmedovic – 3, Paweł Re-
bizak – 2, Michał Skałuba – 2 , Oskar Kaniuczak – 2, Paweł 
Kulon – 1, Sylwester Paszko – 1. 

Z jednej strony cieszy bez wątpienia największa ilość 
graczy w całej lidze - aż 11 ze strzelonymi golami, z drugiej 
jednak martwi już od kilku sezonów brak rasowego i sku-
tecznego napastnika w dynowskiej drużynie, który gwaran-
towałby te kilkanaście bramek... w sezonie. Najwyższe zwy-
cięstwo podopieczni trenera Jędrucha odnieśli w Dynowie, 
gdzie pokonali Grodziszczankę 5:2. Najwyższej i zarazem 
jedynej porażki Dynovia doznała na boisku w Żołyni prze-
grywając 2:0. 

Podsumowując: gdyby ktoś przed sezonem powiedział, 
że po rundzie jesiennej zdobędziemy 32 punkty i przegra-
my tylko jeden mecz, to pewnie wszyscy w ciemno wzięliby 
taki wynik, mimo tak dobrego wyniku mały niedosyt jest... 
trudno jednak nie być zadowolonym po najlepszej rundzie od 
dobrych kilkunastu lat w wykonaniu dynowskiej drużyny, 
czego efektem jest druga pozycja w tabeli na półmetku se-
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5 grudnia odbył się 4. Bieg Mikołajkowy w akcji Dynów 
Biega. W tym roku uczestnicy biegu mogli wesprzeć Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci. Biegacze w sile 805 osób w mi-
kołajkowych czapkach ruszyli na trasę punktualnie o godzi-
nie 13.00 z dynowskiego rynku. Do biegu zachęcał sam św. 
Mikołaj, który na mecie nagradzał wysiłek pamiątkowymi 
medalami oraz upominkami.

Dzięki wielkim sercom uczestników Biegu Mikołajko-
wego udało zebrać się do puszek na rynku miasta kwotę 
6915,67 zł.

Z kolei na zbiórce internetowej zebrano 1330 zł.
Łączna kwota zebrana dla Podkarpackiego Hospicjum 

dla Dzieci zamknęła się kwotą 8245,67 zł

Składamy ogromne podziękowania wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do organizacji tego wyda-
rzenia:
• Ekipie Aktywnego Dynowa za organizację i przygoto-

wanie wydarzenia.
• Fundacji Sport Support za wsparcie finansowe i mery-

toryczne oraz współorganizację wydarzenia.
• Ministerstwu Sportu
• Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie na czele z Panem 

Starostą Józefem Jodłowskim, który jest Patronem Ho-
norowym Biegu

• Miastu Dynów na czele z Panem Burmistrzem Zygmun-
tem Frańczakiem 

• Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Dynowie
• Pani Marzenie Paszko – za animacje mikołajkowe!
• Druhom OSP KSRG DYNÓW za przygotowanie barszczu 

dla uczestników biegu oraz zabezpieczenie trasy biegu
• Funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Dynowie za za-

bezpieczenie trasy biegu
• Paniom z Koła Gospodyń z Bartkówki za wykonanie bał-

wanków, których dochód ze sprzedaży zasili zbiórkę. Za-
chęcamy również do skorzystania z bogatej oferty przy-
gotowanej z Koło

• Pracowni Rękodzielniczej Wierzbinowe Cuda za prze-
kazanie na licytację ręcznie robionej Karpackiej Bi-

Dynów Biega 
– 4. Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum

żuterii oraz Pierników, które wylicytowały Pani Ewa  
Hadam oraz Pani Ewa Mnich

• Pani Lucynie Wołoszyn oraz Pani Zofii Jamrozik za 
przygotowanie pierników mikołajkowych dla uczestni-
ków biegu

• Panu Przemysławowi Urbanowi – z firmy PXU projekty 
graficzne za obsługę graficzną wydarzenia

• Pani Michalinie i Damianowi Hadam – za wypożycze-
nie samochodu dla Mikołaja

• Kołu PZW Brzana Nozdrzec za wypożyczenie kuchni 
polowej

• TVP3 Rzeszów za patronat medialny na czele z Panem 
Pawłem Pezdanem, który od kilku lat promuje nasze 
akcje na antenach TVP3 Rzeszów jak również na ante-
nach ogólnopolskich!

• Panu Marcinowi Trzyna z Gazety Codziennej „NOWINY”
Panom: Danielowi Gąseckiemu, Damianowi Inglotowi 

oraz Michałowi Kusiowi za obsługę foto i wideo
Naszym sponsorom:

• Firmie Kowalski okna
• Firmie PDR CAR – Profesjonalne usuwanie wgnieceń 

Dynów
• Prestige Office Biuro Rachunkowe
• Firmie PEPCO
• Firmie El Control Damian Bielec 
• Centrum Medycznemu DYNMED. Informujemy również 

że w Dynmedzie w godzinach 12.00 – 14.00 będzie moż-
na zaszczepić się przeciw COVID oraz grypie.

• Pani Marii Siekaniec – sklep SanSport
• Bankowi Spółdzielczemu w Dynowie 
• Pani Agacie Kiełbasa – Gastrofaza Dynów
• Panu Mateuszowi Drelinkiewiczowi – firma Igosam –

Kruszywa i wyroby betonowe
• Panu Andrzejowi Polewka – firma POL-WAT
• Pani Ewie Jandziś – Hurtownia BEWA

Łukasz Domin
fot. Damian Inglot

Ja, GRZEGORZ SOBOLAK, przepraszam PANA JANUSZA KOCYŁA za publikowanie negatyw-
nych treści, w których pomawiałem jego osobę na portalu FACEBOOK poprzez zamieszczanie 
komentarzy i zdjęć na profilu ELŻBIETY SOBOLAK.
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Zaspy zaspały śnieg we śnie,
szybują szyby w białe kwiatki.
Pan lód dziś blady, pada śnieg,
to mroźne kwiatki gubią płatki.
Bieli nawiało dobry metr,
słońce ma wąsy pobielone.
Zimowe dzieci lubią biel,
to od niej uszy są czerwone.
Zima lubi dzieci najbardziej na świecie,
dorośli mi mówią nie wierzę.
Dzieci roześmiane stawiają bałwana,
dorośli stawiają kołnierze. 
Zima zimuje w swoim śnie,
ciepło okryta puchem kołdry.
Zima naprawdę lubi cię,
więc ty bądź czasem dla niej dobry.
Jadą kolędy w cichą noc,
gorąca nuta z okien płynie.
I w chłodnych ludziach taje śnieg,
tak ciepło bywa tylko w zimie.

NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO 

NumERu

Krzyżówka z olimpijczykiem 
DAWID TOMALA
Krzyżówka grzybowa 
PIEPRZNIK
Krzyżówka z zagadkami 
SŁOWIK
Wykreślanka 
OKRĘT WOJENNY

Krzyżówka mozaikowa
Litery odgadniętych wyrazów należy wpisywać 

kolejno do przylegających trójkątnych pól diagramu.
Poziomo:

1)  nadaje kolor farbie, tkaninie.
5)  rączka narzędzia.
6)  niechluj, abnegat.
7)  roślina z fioletowymi kwiatami, ułanka.
9)  strzela bełtami.
12) ciekawe przeżycie.
13) włoski, twardy ser.

Pionowo:
1)  stolica Tajlandii.
2)  ślamazara, niezdara. 
3)  ubranie z butiku.
4)  rozdrażnienie, gniew.
8)  buchalter.
10) zmasowany atak na pozycje wroga.
11) najwyższy głos żeński.

Pantropa
Odgadnięte wyrazy należy wpisać wzdłuż pogrubionych linii do dia-

gramu, rozpoczynając od pola z kropką. Miejsce wpisu do odgadnięcia. 
Dopisane litery odczytane rzędami utworzą rozwiązanie. Nazwę pew-
nego prestiżowego wyróżnienia.

Określenia wyrazów:
– schronienie dla żołnierza na polu walki
– Krystyna, aktorka („Przesłuchanie”, „Człowiek z żelaza”)
– otwierane w celu przewietrzenia pokoju
– hodowana dla mleka
– wał ziemny pomiędzy stawami

Tak pięknie śpiewała o zimie Anna Jurksztowicz. Na razie śniegu mało, 
zima trochę niemrawa, ale miejmy nadzieję, że przypomni sobie o nas na Świę-
ta… 

Życzę wszystkim, aby świąteczny czas pozwolił nam się wyciszyć, oderwać 
od niezbyt wesołej rzeczywistości, spędzić miłe chwile z bliskimi… I niech fak-
tycznie w chłodnych ludziach taje śnieg…

Pan Bogdan Witek przygotował dla Państwa w ramach prezentu pod cho-
inkę sporo zadań, które – mam nadzieję – pozwolą na odrobinę relaksu po świą-
tecznych przygotowaniach! Są to: Rozeta, Krzyżówka z wężem, Pantropa, 
Krzyżówka-szyfr i Krzyżówka mozaikowa

Miłego rozwiązywania (może być pod choinką) i dobrej zabawy RJ



Nr  11-12/302DYNOWINKA28

Rozeta
 Prawoskrętnie:
2)  Słowo gwiazdka lub choinka, dla świąt Bożego Na-

rodzenia.
4)  jeden z apostołów.
6)  święto obchodzone 24 grudnia.
8)  biblijna bestia z księgo Hioba.
10) janczary przy saniach.
12) biblijna księga Rodzaju.
14) jedno z określeń Jezusa Chrystusa. 
16) był nim biblijny Symeon, spotykający Jezusa 

w świątyni.
 Lewoskrętnie:
1)  ze żłobem, miejsce narodzin Jezusa Chrystusa.
3)  owoce egzotyczne rosnące także w Palestynie.
5)  skrzydlaty niebianin. 
7)  świąteczny wypiek na miodzie, zdobiony często 

kolorowym lukrem.
9)  zaprzężony do sań św. Mikołaja.
11) niemowlę, osesek.
13) słynny historyk grecki, zwany Ojcem historii.
15) „Lulajże Jezuniu, moja …” w popularnej kolędzie.

Krzyżówka z wężem
Po rozwiązaniu krzyżówki, litery odczytane wzdłuż strzałki łamanej utworzą rozwiązanie końcowe.

Poziomo: 
7)  nazwa perfum inspirowana ukochaną ukochaną Na-

poleona (2 słowa).
9)  niski głos żeński.
10) górna część jamy ustnej.
12) obrońca sądowy.
16) kończenie flirtu, miłostki.
17) szwajcarskie województwa.
18) elegancja, wytworność.
19) zakuwano w nie niepokornych kmieciów.
Pionowo:
1)  lek przeciwbólowy (tatuś wspak).
2)  Henryk, słynny polski skrzypek, kompozytor.
3)  flirty, amory.
4)  osoba, która popełniła czyn zabroniony.
5)  staropolski pan.
6)  herbata paragwajska.
8)  gra chłopięca w podbijanie kijem drewienka.
11) premia pieniężna wypłacana pracownikowi prze-

chodzącemu na emeryturę.
13) rzymska bogini łowów.
14) mieszkanki obory.
15) dawne określenie kół zębatych.

Krzyżówka - szyfr
Wszystkie litery krzyżówki, napisane kolejno od 1 do 16 utworzą rozwiązanie końcowe – imiona 

i nazwisko osoby nagrodzonej wyróżnieniem będącym rozwiązaniem pantropy.
 Poziomo:
10) pracuje przy wytopie szkła, stali.
9)  Leopold, pierwszy Polak, który samotnie opłynął dookoła świat.
 Pionowo:
3)  miejsce walki bokserów.
8)  Magda, aktorka i wykonawczyni poezji śpiewanej.
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Fotorelacja X – XII 2021

Dlaczego wracam do DynowaDzień Edukacji Narodowej w LO Dynów

Obchody Dnia Niepodległości 
w SP Dylągowa

Tradycyjny sad w SP nr 2 w Harcie

Wspomnienie STUDNIÓWKI 

Sport – podsumowanie jesiennej rundy

Fotorelacja X – XII 2021

Ślubowanie (LO Dynów)Wernisaż w Wierzbinowych Cudach


