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W numerze m.in.:
Przyszliśmy tu po kolędzie…

Z kroniki szkolnej w Laskówce Wyzwanie przyjęte!
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Drodzy Czytelnicy
Nastał trudny czas, czas wielu prób. chwilami ciężko usłyszeć własne myśli, zapanować nad wzruszeniem. 

Niestety dzieje się dużo złego. To sprawdzian naszej empatii. Pomagamy, współczujemy. Myślę, że trzeba.
Nastała wiosna, rodzi się życie, zbliżają się się święta, zwycięstwo śmierci.
A tu paradoks, śmierć i zniszczenie. Bezsensowne. Trudno się z tym pogodzić. 
W tym numerze umieszczamy teksty i zdjęcia z przełomu roku, takie połączenie 2 świąt. Zimowo wiosen-

ne. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Piękne, wiele mówiące grafiki to dzieła Sławomira Żuka. 
naszego, jeszcze nie do końca odkrytego Artysty. Dziękuję Sławku. Wiele zdjęć to dzieła Daniela Gąseckiego. 
Dziękuję Wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego numeru.

Spokojnych Świąt życzę i Spokoju na Świecie i w sercach.
Piotrek Pyrcz

Redaktorem prowadzącym następnego wydania są państwo Renata i Maciej Jurasińscy, e-mail: rjurasinska@ur.edu.pl

Szanowni Państwo!
Mimo niełatwych czasów na-

dal próbujemy podejmować dzia-
łania służące społeczności lokal-
nej. W styczniu wsparliśmy Sztab 
WOŚP z Wary organizując na dy-
nowskim rynku aukcję dzieł ofia-
rowanych przez związanych z Dyno-
wem artystów, a w lutym członkowie Towarzystwa Przyja-
ciół Dynowa byli organizatorami benefisu zasłużonej Dyrek-
torki MOK Anety Pepaś-Skowron. Dziękujemy Jej za wielo-
letnią, bardzo udaną współpracę! Dziękujemy także naszym 
niezwodnym sponsorom, których pomoc sprawiła, że oddaje-
my w Państwa ręce kolejny – pachnący już Świętami – nu-

mer „Dynowinki”. Odpocznijcie skutecznie Drodzy Dynowia-
nie w te Święta, przegońcie troski i obawy, których ostatnio 
nie brakuje! Niech ten niezwykły czas pozwoli uwierzyć, że 
dobro zwycięży, doda siły w pokonywaniu wszelkich trud-
ności i da nadzieję na lepsze jutro! 

Prezes TPD  dr Andrzej Stankiewicz
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Benefis Anety Pepaś-Skowron
12 lutego 2022 roku

Zacznijmy od definicji słowa benefis. Słownik języ-
ka polskiego podaje, że benefis to koncert, przedstawie-
nie teatralne organizowane w celu uczczenia długolet-
niej pracy jakiegoś artysty, zespołu.

Mając na uwadze powyższą definicję, Nieformal-
na Grupa Mieszczan uznała, że będzie to najbardziej 
odpowiednia forma uhonorowania Anety Pepaś-Skow-
ron – długoletniej dyrektorki Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Dynowie. 

Odejście ze stanowiska osoby, która przez lata kre-
owała życie kulturalne i społeczne miasteczka nie mo-
gło zostać przemilczane i nie zostało.

Zadbała o to Nieformalna Grupa Mieszczan, organi-
zując w dniu 12 lutego Benefis z udziałem wszystkich, 
którzy czuli, że słowo „DZIĘKUJĘ” należy Anecie po-
wiedzieć głośno, oficjalnie i uroczyście.

O tym jak było opowie Państwu fotoreportaż autor-
stwa Daniela Gąseckiego a nade wszystko piękny tekst 
Pani Małgorzaty Kaczorowskiej pod którym podpisują 
się wszyscy Przyjaciele Anety z Dynowa i okolic.

Kochana Aneto, Przyjaciele Anety, Drodzy Państwo
Niewypowiedziane historie uwierają przestrzeń społecz-

ną. Odbierają nam poczucie sprawczości, czynią nas aktora-
mi bez ról…Opowieść to próba poradzenia sobie ze światem: 
interpretacji tego, co się nam wydarzyło. To próba głębokiego 
zrozumienia historii i wysnucia z niej wniosków,wpasowania 
jej w kosmiczny porządek zdarzeń ustawicznie dziejących się 
w naszych życiowych przestrzeniach.

Dlatego niewypowiedziane historie czają się na strychach, 
klinują w kufrach pomiędzy ubraniami po dziadkach. Majaczą 
w starych studniach i szumią w zdziczałych jabłoniach. Jedna 
z takich historii wskoczyła mi do głowy dobrych kilka lat temu. 
Zapisałam ją na pożółkłych już dziś karteluszkach i włożyłam 
do szuflady. To bajka – historia krawca z małego galicyjskie-
go miasteczka, nazwanego przeze mnie Frankiem Pętelką. 
Franek był człowiekiem, który ma korzenie w drodze – przy-
był do miasteczka ze swoim krawieckim darem, maszyną do 
szycia i został… Dobrze mu się żyło z ludźmi. Obdarowywał 
ich swoim kunsztem – szył bowiem najlepsze garnitury w ca-
łej niemal Galicji. Pewnego dnia Franek stracił swoją radość 
z szycia. Całą radość tworzenia. Czasem coś się kończy, choć 
wcale tego nie chcemy. Czasem tak jest, że sprawy i rzeczy, 
które kochamy, gubią się. Musimy je zostawić. 

Dostrzegacie Państwo pewne podobieństwa?
Te 7 lat temu włożyłam historię Franka do szuflady po-

nieważ zupełnie nie znałam jej zakończenia. Jednak nie jest to 
opowieść z gatunku błahostek. Historia Franka Pętelki, kraw-
ca w kryzysie twórczym, stała się moją historią. Z całym impe-
tem urzeczywistniła się w moim życiu, być może właśnie po to, 
abym mogła do niej wrócić. Lecz kiedy moja opowieść dopie-
ro nabierała kształtów, tuż obok działa się siostrzana historia 
Anety. Tak zdumiewająco podobna. Tak niesłychanie trudna. 
Którą tak łatwo można sprowadzić do wspólnego mianownika. 

Na przełomie roku domyślałam więc losy Franka Pętel-
ki. Tkwiła we mnie ogromna potrzeba domknięcia tej historii. 
Mój bohater musi odzyskać swoją pasję, iść za głosem intuicji. 
Przecież Franek Pętelka przez cały ten czas,spędzony w ma-
łym miasteczku obdarował ludzi niezwykłością swojego two-
rzenia. Dał im coś więcej niż materię. Dał im siebie!

Czy dostrzegacie Państwo pewne podobieństwa?
Aneto, to, co nam dałaś, co zostawiłaś w tej dolinie Sanu 

jest niebywałe. Twoja energia, Twoje oddanie, pomysły, kre-
acje, ogrom wysiłku, łączenie tak wielu ludzi – tego wszyst-
kiego nie da się opisać w kilku zdaniach. Będąc wspaniałą or-
ganizatorką nie zatraciłaś radości tworzenia. Tworząc – da-
wałaś ogrom przestrzeni innym, pozwalając im realizować 
swoje pomysły. Kochałaś to wszystko i odczuwaliśmy to na 
każdym kroku. Twoją życzliwość do człowieka i do twórcze-
go, kreatywnego ziarna, które w nim kiełkuje. Twój projekt 
Ludzi z Pasją – to jak wystrzał kulturalnej supernowej. Tak 
cudnie łączący ludzi, z taką serdecznością i ciepłem pokazu-
jący, co jest największą wartością tej ziemi i potencjałem tego 
miasta – ludzie. Dziś wiem od Ciebie, że idea Ludzi z Pasją 
poszła w świat. Aneto, trzeba mieć w sobie ogrom życzliwo-
ści do świata i bardzo mocne poczucie misji, żeby dać innym 
z siebie tak dużo. 

Jest styczeń roku 22, i wpadam na pomysł, jak dokończyć 
moją bajkę. Franek musi wyjechać z miasta. Ale, pomyślałam 
wtedy, nie może wyjechać ot tak. Wymyślam więc, że mia-
steczko przyjdzie go pożegnać. I cały rynek zapełni się ludź-
mi w garniturach uszytych przez Franka Pętelkę. Będzie to 
dla mojego bohatera największy skarb – poczucie sensu. Za-
sób, który powstał z dawania siebie. Wdzięczność ludzi, która 
zamyka rozdział i pozwala wypełnić pełne smutku i niepew-
ności serce mojego krawca.

Więc kiedy Ewa Czyżowska zadzwoniła do mnie z zapro-
szeniem na Twój benefis, którego pomysł wyszedł z potrzeby 
serca ludzi, z którymi Anetko współpracowałaś, wierzcie lub 
nie, ścięło mnie z nóg. Bo dopiero wtedy w całej okazałości 
zdałam sobie sprawę z niesamowitości tych zdarzeń. Z tego, 
jak historia Franka Pętelki jest zbieżna z Twoją historią. Że 
wcale jej nie wymyśliłam: że ona po prostu do mnie przyszła, 
że mianowała mnie swoją opowiadaczką. 

„Czasem w biegu dziejów bywają szczególne chwile (..). 
kiedy zrządzeniem losu wszystkie rzeczy i istoty, aż do naj-
odleglejszych gwiazd w górze współdziałają w niepowtarzal-
ny sposób. Wtedy może zdarzyć się coś, co nie było by możli-
we ani wcześniej, ani później. Jeśli jest ktoś, kto rozpozna te 
godziny świetlne, na świecie dzieją się wielkie rzeczy” – na-
pisał Michael Ende. 
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Aneto, wszyscy jak tu jesteśmy, jesteśmy wła-
śnie takiej „godzinie świetlnej”, gdzie dzieją się rze-
czy niezwykłe. Jestem o tym przekonana. Najlepiej 
na świecie, z ogromną empatią, poczuciem wdzięcz-
ności i miłości do Ciebie Niezwykła Bohaterko za-
mykamy ten rozdział. Najczulej i najdelikatniej jak 
tylko można, bo przecież jesteś naszym skarbem 
i nikt nam tego nie zabierze. 

Aneto, jesteś opowieścią tego miasta. Tego miej-
sca. Wspaniałą opowieścią z dobrym zakończeniem. 

Gosia Kaczorowska

Podziękowania

Spotkanie odbyło się w Klubie La Loco – dzię-
ki hojnej uprzejmości właściciela, Pana Edwar-
da Hesa. 

Sponsorem okazałego tortu z podobizną Ane-
ty był Pan Robert Marszałek – sklep „Zielony Ko-
szyk” w Dynowie.

Kosz pięknych kwiatów ufundował Pan Woj-
ciech Szaruga – hurtownia „U Wojtka”.

Dziękujemy
Nieformalna Grupa Mieszczan

Niezwykła kobieta
Choć małe, w zieleni schowane,
Znalazła je kiedyś Aneta,
Ma szczęście miasteczko nad Sanem,
Bo to jest niezwykła kobieta!

Coś stworzyć i coś wyczarować
Jej chciało się, ludziom się chciało,
Nie dała się pasjom zmarnować
I działo się, działo, oj działo!

I nigdy spacerkiem, lecz w biegu,
Choć nogi bolały, marzł nosek,
Z pomysłem, wciąż w pierwszym szeregu
Po projekt! Po program! Po wniosek!

Tu z ziemi sięgało się nieba,
Nie było w tym żadnej herezji!
A Bocca na rynku jak trzeba
Uczyła Jagiełłę poezji.

Wołały sobota, niedziela,
Że teatr nad Sanem i kino,
Sobótki Dynowskie, wesela…
Więc bawił się chłopak z dziewczyną!

A młodzież bębniła aż miło
I było nie raz kolorowo,
Na stacji teatrem się żyło,
Gdy nas zachwycało De-novo!

Choć mały, w zieleni schowany,
Nie umknął on oczom Anety,
Miał szczęście ten Dynów nad Sanem,
Był w rękach niezwykłej kobiety!

MJ

fot. Daniel Gąsecki
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W październiku roku 2021, po dziesięciu latach miesz-
kania w Dynowie i sprawowania funkcji Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Kultury stanęłam z bagażami, dzieckiem 
na rękach i łzami w oczach przed drzwiami mieszkania mo-
jej mamy w Lublinie. Mama ze współczuciem zapytała: I po 
co Ci to było?

Wszystko skończyło się i jednocześnie zaczęło się 9 lip-
ca. Wtedy również zapłakana i roztrzęsiona zadzwoniłam do 
mamy. Ale potrafiłam tylko płakać do słuchawki. Nie wie-
działam gdzie jestem, nie wiedziałam jak mam wrócić. Zupeł-
nie nie miałam pojęcia, co się ze mną dzieje. Byłam ogrom-
nie przerażona. Po chwili zadzwoniłam do znajomej, a po-
nieważ mówiłam od rzeczy zaproponowała, że po mnie przy-
jedzie. Znalazła mnie nad Sanem w Dynowie. Zrozumiała, 
że pilnie potrzebuję pomocy i wsparcia. Wspólnie odebrały-
śmy mojego synka z przedszkola i pozostałam pod jej opieką. 

Pewnie będę już zawsze pamiętać tę datę. Wtedy dla 
mnie był to koniec świata. Dziś wiem, że wtedy właśnie – 
wielkim kryzysem – rozpoczął się mój półroczny okres zdro-
wienia. Nie zdawałam sobie sprawy, że mój organizm od daw-
na dawał mi do zrozumienia, że kolejne dawki stresu i prze-
męczenia fizycznego będą dla mnie poważnym zagrożeniem. 
Nie zdawałam sobie także sprawy z tego, przez co przechodzi-
łam przez ostatnie dziesięciolecie. W lipcu nie byłam w stanie 
wejść do budynku Urzędu Miasta w Dynowie, nie mogłam 
spacerować po ulicach miasta, przez miesiąc w ogóle nie po-
trafiłam nawet wyjść z domu. Nie mogłam nic nikomu wy-
jaśnić ponieważ na wszystko reagowa-
łam płaczem. To nie jest histeria, to nie 
jest babski humor czy przesada. To do-
legliwości psychofizyczne znane w psy-
chologii jako zaburzenie adaptacyjne. 

Dziś przestałam być pod wpływem 
stresu tak silnego i obezwładniającego, 
że trudno mi było podjąć najprostsze 
decyzje, zapamiętać błahe fakty. Trud-
no mi było obronić siebie samą. Jestem 
po półrocznym leczeniu, już mogę „głę-
boko oddychać”. 

Na łamach Dynowinki chcę Pań-
stwu opowiedzieć, dlaczego złożyłam wy-
powiedzenie o pracę. Uważam bowiem, 
że powinniście Państwo znać moją wer-
sję zdarzeń, powinniście wiedzieć, ja-
kie motywy mną kierowały, jak się czu-
łam i dlaczego sprawy przybrały tak fa-
talny obrót. 

W dniu 9 lipca złożyłam wypowie-
dzenie umowy o pracę. Towarzyszyło 
temu wiele emocji, ponieważ tego dnia 
przelała się szala mojej wytrzymałości 
na stres. W gabinecie burmistrza mia-
sta Dynowa nie czułam się jak partner 
do rozmowy na temat organizacji Dni Po-
górza, tylko jak osoba „przesłuchiwana”. 
Nowe zadania, który zostały mi narzu-
cone jako dyrektorce domu kultury wy-
kraczały poza możliwości ich realizacji 
przez zespół pracowników MOK, w po-
staci dwóch osób. 

Po raz kolejny postawiono przede 
mną zadanie niemożliwe do wykonania 
z groźbą rozliczeń i wyciągnięcia konse-

List do mieszkańców Dynowa
Aneta Pepaś-Skowron

kwencji z każdego potknięcia i zaniedbania. Czułam się za-
straszona utratą pracy, wstrzymaniem dodatkowych środ-
ków, brakiem nagród, kontrolą, agresją słowną, niechęcią 
okazywaną mi na każdym kroku. Byłam wyczerpana prze-
ciąganiem decyzji w czasie, ciągłym wzywaniem mnie „na 
dywanik”. Mimo wiedzy i doświadczenia nie czułam się jak 
partner do rozmowy ale jak osoba znieważana, z której zda-
niem nikt się nie liczy. Taka sytuacja miała właśnie miejsce 
9 lipca 2021 r. kiedy zostałam wezwana w związku z organi-
zacją koncertu zespołu „Boys” za 36 000 zł, na który nie było 
pieniędzy ani w Urzędzie, ani w MOK. Sytuacja i rozmowa 
tego dnia była ogromnie stresująca. Skutkiem tego nie po-
trafiłam nawet wyłączyć dzwoniącego do mnie telefonu. Spo-
tkanie zakończyło się tym, że Burmistrz wyprosił mnie z ga-
binetu mówiąc, że „nie potrzebny mu dyrektor, który nie po-
trafi wyłączyć telefonu”.

Chcę podkreślić, że zgodnie z prawem instytucja kultu-
ry, jaką jest MOK jest zupełnie niezależna decyzyjnie i fi-
nansowo od swojego organizatora (w tym przypadku od bur-
mistrza). Niestety, w praktyce jest zupełnie odwrotnie. Or-
gan finansujący czyli Burmistrz miasta Dynowa decydował 
co i jak należy zrobić. Jedyną niezależność dawały nam dzia-
łania, na które zdobywaliśmy środki z zewnątrz – projek-
ty finansowane z Ministerstwa Kultury, Narodowego Cen-
trum Kultury czy Instytutu Teatralnego. Na szczęście udało 
nam się zorganizować ich wiele i nie będę ich tutaj wymie-
niać. Świadomi mieszkańcy Dynowa doskonale wiedzą, że 

było ich tak, dużo, że nie starczyłoby ca-
łej Dynowinki, aby o nich opowiedzieć.

Dlaczego godziłam się na taki stan 
rzeczy? Ponieważ byłam zdetermino-
wana. Gnały mnie marzenia i ambi-
cje i to, aby nie stracić żadnej chwili. 
Aby nie pokazać, że czegoś już nie mam 
siły zrobić. Pomimo ciągłych upokorzeń 
i braku docenienia od władz samorzą-
dowych udawało się czasem zwięk-
szyć budżet MOK o 150% w ciągu roku 
i zrealizować kilka ciekawych projek-
tów finansowanych z zewnątrz, dają-
cych poczucie niezależności. Ogrom-
nemu zmęczeniu towarzyszyła ogrom-
na siła. Pojawiały się nowe, pasjonu-
jące projekty, a ja otrzymywałam co-
raz większe wsparcie od ludzi z Dy-
nowa i mojego zespołu pracowników. 
Staliśmy się rodziną i wspieraliśmy 
się nawzajem. To prawdziwy fenomen. 
Jestem wdzięczna Grażynie Malaw-
skiej, Basi Porzuczek a także św. pa-
mięci Staszkowi Karnasowi, że obda-
rzyli mnie przyjaźnią i zawsze udzie-
lali mi potrzebnego wsparcia. A póź-
niej w pracy pojawił się Janusz Kę-
dzierski i Łukasz Domin, z którymi 
mogłam zrealizować każdą inicjatywę. 
Pomimo wielkokrotnej krytyki ze stro-
ny burmistrza trzymaliśmy się razem. 
I dalej robiliśmy swoje. Można powie-
dzieć, że trudno było złamać naszego 
„ducha”. Mieliśmy poczucie, że robimy 
coś ważnego, że z ludźmi i dla ludzi. 

Kiedy zmarł Staszek Karnas, a na 
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emeryturę odeszła Grażyna Malawska, byłam załamana. 
Miałam wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, a tu nie 
było do kogo, do czego. Wtedy poczułam, że tracę siły, że mu-
szę coś zmienić. W lutym 2020 r. złożyłam pierwsze wypo-
wiedzenie z pracy. A po dwóch tygodniach zwolnienia lekar-
skiego wróciłam do pracy przedstawiając burmistrzowi plan 
rozwoju MOKu. Jeśli Burmistrz by go zaakceptował, mie-
libyśmy szansę współpracy. Jeśli nie, chciałam odejść. Nie-
stety pandemia wymusiła zmianę naszych planów. Kolejny 
rok mijał w coraz większym stresie. 

Dobrze mnie Państwo zrozumcie. Złożyłam wypowiedze-
nie z pracy ponieważ nie wytrzymałam uczucia poniżenia. 
Byłam u kresu sił. Uważam, że odpowiedzialność za zaist-
niałą sytuację ponosi burmistrz miasta Dynowa. Nie mogę 
pojąć, dlaczego Rada Miasta do tej pory nie zabrała głosu 
w tej sprawie. Czyżby nic się nie stało? Dlaczego nie nazy-
wamy rzeczy po imieniu? Dlaczego po 10 latach dyrektor 
domu kultury nagle składa wypowiedzenie?

Przykro mi z tego powodu. Znam tam wiele osób 

w Radzie Miasta i żadna z nich nie próbowała się bezpo-
średnio ze mną skontaktować i zapytać co się dzieje i jak 
się czuję. Jestem Waszą znajomą na facebooku, znamy się 
wiele lat, tak wiele dobrych rzeczy razem zrobiliśmy. Dziś 
Wy jesteście Radni a ja dyrektorem Domu Kultury, który 
odchodzi na własne życzenie i nikt go nie pyta co się stało. 

Dlatego chciałabym podziękować z całego serca przyja-
ciołom, którzy zorganizowali mi benefis. Kochani, wiem, że 
nie jestem sama, okazujecie mi duże wsparcie i życzliwość! 
Dziękuję z całego serca za docenienie mojej pracy i mnie 
jako „niezwykłej kobiety”. Mówię otwarcie o swoich prze-
życiach również po to, abyście świadomie wybierali władze 
w kolejnych wyborach samorządowych. Dynów jest wyjątko-
wym miejscem i zasługuje na dobrego i rozsądnego włodarza!

Dziś jestem silna i odważna. Teraz mogę więcej! A moja 
mama zrozumiała, że te dziesięć lat były mi bardzo potrzeb-
ne. Nie żałuję ani jednej chwili spędzonej w Dynowie, wręcz 
przeciwnie! Czuję się częścią tego miasta.

Z życzliwością, Aneta Pepaś-Skowron

Wiek minął od historycznego wydarzenia, jakim bez wąt-
pienia jest rejestracja Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie. Władysław Biega – Dy-
rektor szkoły, wzorowy pedagog, świetny organizator, przyja-
ciel młodzieży, jak podaje kronika szkoły, na tym stanowisku 
pracował w Dynowie w latach 1890-1924. Był też ofiarnym 
działaczem społecznym, inicjatorem budowy szkoły w Dyno-
wie, członkiem Komitetu Mickiewiczowskiego, kontrolerem 
w Urzędzie Miejskim, a także jednym z założycieli T.G. „So-
kół”. Już wówczas tradycje teatralne w mieście utrwaliły się, 
bo jak podaje „Słownik polskich teatrów niezawodowych Ga-
licja do roku 1918” Emila Orzechowskiego, pierwsze przed-
stawienia teatralne w Dynowie zaprezentowano publiczności 
jeszcze w 1894 roku.!!! Doceniwszy tę niezwykłą patriotycz-
ną aktywność kulturalną dynowian, dyrektor szkoły (przez 
2 lata także reżyser teatralny) w 1922 roku zarejestrował 
zespół przy stowarzyszeniu, które działało w środowisku od 
1905 roku. Gdy działaczom ubogiego przecież małomiastecz-
kowego środowiska z pomocą przyszedł dr Ferdynand Beno-
ni i zakupił dla „Sokoła” budynek, więc życie teatralne mogło 
rozwijać się pełniej. Zasługą zaś sędziego Lisowskiego stało 
się zorganizowanie w latach trzydziestych remontu budynku 
sfinansowanego ze składek obywatelskich.

Godny podziwu nas współczesnych jest fakt, że w okresie 
„biedy galicyjskiej” tak chętnie ukazywanej przez historyków 
okresu międzywojennego, stowarzyszenie posiadało budynek 
z salą widowiskową, bibliotekę, komplety strojów teatralnych, 
panoramy i scenografie. Wszystko to udokumentował na fo-
tografiach nieoceniony reżyser, malarz, aktor i działacz spo-
łeczny – Jan Węgrzyn.

Wysiłkiem wielu pokoleń ofiarnych działaczy, aktorów, 
dzięki wierności widzów, dynowski teatr trwa i przygotowu-
je kolejną premierę. 

100 LAT!

Gdzie jeszcze szukać podobnego przykładu wśród nieza-
wodowych teatrów poza „Fredreum” w Przemyślu? 

Dumni z tej patriotycznej tradycji, przekonani o potrze-
bie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu narodowej kultury 
przystępujemy w tych trudnych czasach do zorganizowania 
jubileuszowych obchodów. Liczymy na różnorodną pomoc 
Wszystkich Dynowian i naszych Czytelników (zbieramy sta-
re fotografie, wspomnienia, wycinki prasowe, afisze), by jak 
najpełniej zobrazować to, co świadczy o naszej tradycji, o do-
robku naszych poprzedników. Zarząd T.G. „Sokół” proponu-
je program obchodów 100-lecia, możliwy do realizacji przy 
udziale całej społeczności, o ile sytuacja w świecie na to po-
zwoli!! Wierząc, że tak się stanie, podajemy do wiadomości 
nasze propozycje repertuarowe i zapowiadamy cykl artyku-
łów obrazujących historię i teraźniejszość dynowskiego teatru.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół’’  Krystyna Dżuła – prezes.

Redakcja DYNOWINKI i Zarząd TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA 
dziękują za wsparcie finansowe następującym osobom i firmom:

JANUSZ JAROSZ, JAKUB KIEŁBASA - FIRMA "DREWEX", 
JAKUB SIRY - FIRMA "K&K BACKTECHNIK", IRENA I BOLESŁAW KOPACCY - "KARCZMA 

POD SEMAFOREM", ŁUKASZ DOMIN, FIRMA "TRANSPRZĘT"
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Pójdziemy bracia w drogę z wieczora
Wstąpimy naprzód do tego dwora
Będziemy śpiewali wszędzie
O tak wesołej kolędzie
Hej nam, kolęda, hej nam, kolęda

Trwając wciąż w radości Bożego Narodze-
nia do nowej siedziby dynowskiego Sokoła „przy-
bieżeli” licznie – zarówno członkowie towarzy-
stwa – jak i zaproszeni goście z Panem burmi-
strzem Zygmuntem Frańczakiem na czele. Go-
spodarz, a raczej Gospodyni noworocznego spo-
tkania – prezes Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół w Dynowie pani Krystyna Dżuła uroczy-
ście przywitała w ten styczniowy wieczór wszyst-
kich zgromadzonych. W rozświetlającym mrok 
blasku świec oraz choinki, jak nakazuje obyczaj 
ojców naszych, modląc się i przełamując święty 
opłatek, wymienialiśmy pełne radości spojrze-
nia i przekazaliśmy przy tym najszczersze ży-
czenia. Wśród nich nie zabrakło życzeń wiary, 
nadziei na lepsze jutro i powrót do jakże upragnionej przez 
wszystkich normalności. Nie milkły głosy o jedność, pokój, 
szacunek, serdeczność i braterstwo. Śpiew staropolskich ko-
lęd i pastorałek rozbrzmiewał radośnie i jednoczył nas przy 
wspólnym stole umilając wieczór jednocześnie wyrażając 
wdzięczność za dar Nowonarodzonego Dziecięcia. 

Przeto wszyscy oddawajmy temu Panu dary
Pan to dobry, wszystkim szczodry, przyjmie nas do chwały
Niech będzie, niech będzie Jezus pochwalony
Który jest, który jest w żłobie położony

Rozkoszując się aromatem kawy i herbaty oraz degu-
stując smakowite domowe wypieki wspominaliśmy zeszło-
roczne święta. Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych 
z wiadomych i znanych każdemu okoliczności, jednak nie 
brakuje chęci do zrealizowania kolejnych planów, w tym ju-
bileuszowym dla towarzystwa roku. Żywimy głęboką na-
dzieję, że pomimo różnych przeciwności losu, już niebawem 
ponownie wrócimy na deski sceny z nowym repertuarem 
dostarczając przy tym szerokiej publiczności licznych wra-
żeń. Jubileusz 100 – lecia pozwoli przywołać wspomnie-
nia a nawet wzruszenia z przeszłości i ludzi – twórców 
dynowskiego teatru. Liczymy także, że młodzi zasilą na-
sze szeregi by aktywnie kontynuować piękną tradycję  
i przekazać ją potomnym. Jesteśmy dobrej myśli, że, po-
mimo iż cały świat stanął na głowie uda się nam tchnąć 
w społeczeństwo nowego ducha wyrwać go z domowych pie-

Przyszliśmy tu po kolędzie…
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leszy i oderwać od negatywnych myśli. Swobodny i radosny 
nastrój spotkania stał się także impulsem do poruszenia róż-
nych, ważnych tematów. Dyskusja skupiła się głównie wokół 
instytucji kultury i rozbudowy naszego miasta. Wszyscy jed-
nogłośnie podkreślali wagę rozwoju Dynowa poprzez działa-
nia kultury i wyrażali gotowość do podjęcia starań na rzecz 
wspólnego dobra, naszej lokalnej społeczności.

Za kolędę dziękujemy, szczęścia, zdrowia 
winszujemy na ten Nowy Rok!
Nasz gospodarz wesół będzie 
Że nas przyjął po kolędzie 
w tym Nowym roku!
Więc mu za to dobre lato
Szczęścia, zdrowia Boże za to Hej kolęda!

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, życzliwe 
słowa i ofiarowane prezenty. Słowa podziękowania kieruje-
my także do wszystkich, którzy przyczynili się do zainicjowa-
nia i zorganizowania tego wyjątkowego spotkania. U progu 

I.  Informacja o obchodach rocznicowych:
1/ baner informujący o 100-leciu III-IV  2022
2/ artykuły w prasie lokalnej, radiu IV-X  2022

II.  Wystawa pamiątek, dokumentów historycznych – od 20. IV do 30. VI 2022

III. Spektakl teatralny „Człowiek, który nie pije” – 28, 29, 30 V 2022

IV. „Teatr na rynku” imprezy plenerowe – 10, 11 VI 2022
1/ wielki korowód postaci teatralnych – 10, 11,VI 2022 
2/ polonez na rynku z udziałem zespołów szkolnych, zaproszonych gości i aktorów dynowskiego teatru oraz 
   orkiestry i kapel – 10, 11, VI 2022

V.  Spotkanie ludzi dynowskiego teatru 
      – impreza finałowa (bal kostiumowy) – 24. IX 2022

VI. Wydanie drukiem albumu „Dynowscy społecznicy”, 
      pokaz filmowych dokumentów teatru, zakończenie imprez jubileuszowych – XI 2022

VII. Dynowska Jesień Teatralna (wg osobnego programu) – XI 2022
1/ Wieczór pieśni patriotycznych „Dynów jedną śpiewającą rodziną” – 11. XI 2022
2/ Spotkania grup teatralnych z gmin ościennych Dynowa – 19, 20 XI 2022

Ramowy program obchodów rocznicowych
„100-lecie Zespołu Teatralnego przy T.G. „Sokół”

nowego roku w imie-
niu całego Towarzy-
stwa Gimnastyczne-
go Sokół i jego przyja-
ciół pragniemy rów-
nież złożyć najser-
deczniejsze życze-
nia wszystkim czy-
telnikom i mieszkań-
com miasta. Niech 
radość Bożego Naro-
dzenia będzie dla nas 
wszystkich umocnie-
niem, da nadzieję 
i pokój, przynoszo-
ny ludziom przez 
małego Jezusa, jako 
najpiękniejszy dar! 
Niech blask Gwiaz-

dy Betlejemskiej i światło słowa Chrystusa rozjaśnia każdy 
mrok i prowadzą nas przez życie do szczęścia i wieczności! 
Niech Boża Dziecina, przepełni nasze serca miłością, przy-
niesie wytchnienie i zepchnie w kąt wszelkie zmartwienia 
i troski! Oby każdy z nas odnalazł w sobie siłę, wiarę, odwa-
gę do pokonywania codziennych trudności i przezwyciężania 
lęków, oby potrafił czerpać radość nawet z drobnych gestów 
bezinteresownej pomocy bliźniemu! Niech Nowo narodzo-
ny Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, 
co już martwe, ześle potrzebne łaski, spokój, radość i dosta-
tek wszelki, a Nowy Rok niech spełni najskrytsze marzenia!

Miej nas w swej obronie 
Przeciwko złej stronie
Paniąteczko nad Panny 
Dla nas z nieba zesłany.

Do bliskiego zobaczenia w teatrze…
Szymon Fara
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I wojna światowa i jej echa na terenie Harty i okolic.

Preludium do I wojny światowej był znany nam zamach 
na następcę tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Francisz-
ka Ferdynanda, dokonany 24 czerwca 1914 r. w Sarajewie.

Wydarzenie to zapoczątkowało sekwencję zdarzeń, 
w której poszczególne kraje wypowiedziały przeciwko sobie 
wojnę. Tak wydarzenia te opisuje w swoich wspomnieniach 
Kinga z Trzecieskich Moysowa: „[…] Pamiętam doskonale 
dzień 29 czerwca, dzień, w którym, moim zdaniem, skoń-
czyła się historia kilku ostatnich wieków (chyba od 1590 r.) 
i zaczęła się inna epoka historyczna. Siedzieliśmy we czwór-
kę, z mamą, przy stoliku w restauracji czekając na zamówio-
ną kolację. Sala była pełna eleganckiej publiczności, w tym 
wielu oficerów w austriackich mundurach. Kelner zbliżył się 
do naszego stolika ze słowami: „W tej chwili nadeszła tele-
graficzna wiadomość, że w Sarajewie, w Serbii, został za-
strzelony w samochodzie, strzałami z rewolweru, następca 
tonu austriackiego Ferdinand Franz i jego żona, Zofia Cho-
tek. Zamachowiec został złapany. Jest to Serb, nazywa się 
Princip.” Po chwili już cała sala była poinformowana, a na-
sza mama rzekła z całą stanowczością: „Z tego będzie woj-
na europejska”1. Na obszarze monarchii austro-węgierskiej 
ogłoszono powszechną mobilizację w dniu 31 sierpnia 1914 
r. Okazało się, że była ona pewnym zaskoczeniem dla miesz-
kańców, co możemy wyczytać w zachowanych materiałach 
z tamtego okresu. W kronice Sióstr Św. Dominika w Nozdrz-
cu zamieszczono następujący tekst. […] Dnia 31 lipca 1914 
r. było ogłoszenie mobilizacji, a 1 sierpnia została przepro-
wadzona mobilizacja w całej monarchii austriacko-węgier-
skiej. Był to widok okropny i przerażający, kiedy w nocy za-
dzwonili żandarmi w wielkie dzwony a wszyscy mężczyź-
ni od 18 do 52 lat zgromadzili się jak jeden mąż w świąty-
ni pańskiej, przystępując do Sakramentów świętych. Może 
nawet nie myślał nie jeden, że już ostatni raz jest w tym 
kościółku, okropny ból, przerażenie i rozpacz malowała 
się na twarzach tych biednych ludzi wyrwanych tak nagle 
z ich spokojnych ognisk domowych – tylko cichy jęk i wzdy-
chanie towarzyszyły im do końca. Z brzaskiem dnia zaczę-
li opuszczać swoje rodziny, ogromu rozpaczy nie da się opi-
sać – dzieci trzymały swoich Ojców za ręce, rzucając się im 
na szyję, nie chciały puścić, matki i żony mdlały i nie jedna 
przypłaciła życiem tę rozłąkę. We wsi pustki, zostali tylko 
starcy i niedołężni, kobiety i dzieci. Na drugi dzień rekwi-
zycja była bydła, koni, świń, drobiu, przeprowadzenie tych 
zwierząt przez prawie cały tydzień to widowisko okropne. 
(…) Następnie ewakuacja miast i wsi, napełnienie wioski 
naszej przybyłymi nieznanymi gośćmi. Rodziny z całym do-
bytkiem lokowali wójtowie po wsi. Już pierwsza potyczka 
wojenna była w naszej wiosce pod dworem Państwa Skrzyń-
skich – kiedy ewakuowani Rusini spod twierdzy Przemyśl 
dobrze podpici wszczęli bójkę, wykrzykując precz z Lacha-

1   www.witkowscy.net/ Pamiętnik Kingi z Trzecieskich Moysowej 
(mojej ciotecznej Babci) tom II lata 1907-1919, dostępne w internecie

mi! Z naszej ziemi, przyszliśmy rozdzielać ich pola pomię-
dzy nas – to nasza ojczyzna precz z panami, dworskie pola 
podzielili i robili wszystko, co im się żywnie podobało (…)2. 
Opisy podobnych wydarzeń odnajdujemy w kronice szko-
ły podstawowej w Warze3 i we wspominanym już pamiętni-
ku Kingi Moysowej, w którym tak zanotowała te wydarze-
nia „[…] Aż wreszcie nadszedł ów straszny dzień 1 sierpnia 
1914 roku, wybuch pierwszej wojny światowej! Ojciec, wró-
ciwszy z poczty, gdzie się z gazet o tym dowiedział, powie-
dział nam: „wojna austriacko-serbska wypowiedziana, po-
tem pójdą dalsze, wy panny, przygotujcie się na to że żadna 
za mąż nie pójdzie, bo wszystkich młodych mężczyzn wybiją 
na wojnie”.Powiało grozą. Nazajutrz ogłoszono powszechną 
mobilizację wszystkich mężczyzn, którzy służyli w wojsku 
od 24 do 40 roku życia. Była to niedziela i w kościele odbyła 
się uroczysta Msza św. na intencję powołanych do wojska. 
Kościół był pełen, przeważnie kobiet, których płacz pamię-
tam do dziś; nad całym tym tłumem wisiała groza, smutek, 
wołanie do Pana Boga o litość!!4. Należy wspomnieć, że echa 
wojny europejskiej, w tym wydarzeń z naszego terenu zosta-
ły zauważone w gazetach polonijnych w USA. W „Dzienni-
ku Chicagowskim” z października 1914 r., zamieszczona zo-
stała obszerna relacja z pożegnania i wymarszu drużyn so-
kolich z Dubiecka w dniu 21 sierpnia oraz Dynowa, w dniu 
23 sierpnia, które liczyły 60 osób (w tym 32 z Dynowa). Po-
łączone drużyny wyruszyły w kierunku Krakowa, aby tam 
zasilić powstające Legiony Polskie5. Należy przypuszczać, 
że wśród legionistów mogli być też mieszkańcy Harty, je-
żeli nie w tym wspomnianym zaciągu, to być może w kolej-
nych. Jak chociażby Ignacy Śliwa, który służył jako szere-
gowy w 1 kompanii 1 Batalionu 3 pułku piechoty Legionów 
Polskich6. Czy Tomasz Smyczyński, który po ukończeniu 
szkoły powszechnej w Harcie wyjechał do GruszowanaŚląsku 
Cieszyńskim. W trakcie wybuchu wojny przebywał jako 
członek Związku Strzeleckiego na Węgrzech, gdzie wcielony 
został do 7 kompanii 2 batalionu wspomnianego 3 pp LP.7 

2    Agata Duda, Działania wojenne na ziemi dynowsko-brzozowskiej 
na tle operacji zbrojnych w Galicji (wrzesień 1914r.-maj 1915r), 
w: Losy mieszkańców Gminy Nozdrzec w latach 1914-1921, Rze-
szów 2018, s. 7-8.

3    Kronika szkoły podstawowej w Warze, bns.
4   www.witkowscy.net/ Pamiętnik Kingi z Trzecieskich Moysowej…
5    „Dziennik Chicagowski”Extra!nr. 240,środa 7 października – 

(WEDNESDAY, OCTOBER 7) – 1914 ROKU, ROK XXV, s.5, 
dostępny w internecie

6    www.muzeumpilsudski.pl także: Centralne Archiwum Wojsko-
we, Akta Personalne Odznaczonych (dalej; CAW, APO), KN 
12.05.1931, także: Lista strat Legionów Polskich, T.I.; także Ja-
cek Cetnarowicz, Zbigniew Sobota, Sylwetki, notki biograficzne 
mieszkańców powiatu brzozowskiego, którzy brali udział w wal-
kach o niepodległość Polski w latach 1914-1921, w: Ks. Stani-
sław Nabywaniec, Jacek Cetnarowicz, Agata Duda, Krzysztof 
Hajduk, Zbigniew Sobota „Mieszkańcy powiatu brzozowskiego 
u progu niepodległości”, Brzozów 2018, s. 556.

7    CAW, APO VM I. 482. I-28, także: J. Cetnarowicz, Z. Sobota, 

„WOLNOŚĆ JEST RZECZĄ BEZCENNĄ…”
Wkład mieszkańców Harty w budowanie 

niepodległej Polski 1914-1921
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Tym bardziej, że wspomniany artykuł mówi o rozpoczęciu 
nowego zaciągu w Dubiecku i Dynowie, do którego zgłasza-
li się mieszkańcy okolicznych miejscowości8. 

Zdecydowana większość mieszkańców powiatu brzo-
zowskiego, a więc i Harty służyła w jednostkach podpo-
rządkowanych X-Korpusowi przemyskiemu. Na obszarze 
Galicji stacjonowały 3 korpusy armii austro-węgierskiej: 
I Korpus-krakowski, wspomniany X Korpus-przemyski, 
XI Korpus-lwowski. Nasi przodkowie najczęściej powoły-
wani byli do jednostek piechoty – 10 Pułku Piechoty Armii 
Wspólnej, 18 Pułku Piechoty Obrony Krajowej oraz 18 Puł-
ku Piechoty Pospolitego Ruszenia. Powoływani mogli rów-
nież trafić do kawalerii, artylerii, oddziałów technicznych, 
sanitarnych bądź transportowych9. Trudno dzisiaj określić 
liczbę osób powołanych do wojska w 1914 r. z Harty. Część 
informacji można ustalić na podstawie tzw. austriackich 
listach strat dostępnych w internecie, na których umiesz-
czano nazwiska żołnierzy rannych, poległych i wziętych do 
niewoli. Na liście strat dla Harty widnieje 85 osób, z któ-
rych część nazwisk powtarza się. Na podstawie tych danych 
wiemy, że większość z nich trafiło do 10 Pułku Piechoty Ar-
mii Wspólnej i 18 pułku Piechoty Obrony Krajowej, służąc 
w formacji piechoty, w stopniu szeregowego.10 Wspomniany 
10 Pułk Piechoty z chwilą wybuchu wojny wszedł w skład 
24 Dywizji Piechoty, będącej częścią X Korpusu, podlega-
jącego 1 Armii Austro-Węgierskiej, pod dowództwem gen. 
Wiktora Dankla11. Analizując szlak bojowy 1 Armii, może-
my również odtworzyć historię wojenną naszych przodków, 
którzy służyli w 10 pp. Żołnierze ci zostali wysłani nad dol-
ny San, gdzie koncentrowała się 1 Armia, obsadzając lewe 
skrzydło wojsk austro-węgierskich pomiędzy Radomyślem 
a Tarnobrzegiem. Następnie 23 sierpnia 1914 r. rozpoczęła 
natarcie w kierunku na Lublin, na którym skoncentrowa-
na była 4 Armia Rosyjska. Celem natarcia było wyjście na 
tyły twierdzy Przemyśl. W tym starciu X Korpus – prze-
myski, nacierał razem z I Korpusem – krakowskim i V 
Korpusem – pożońskim. Natarcie rozwijało się w kierun-
ku na Biłgoraj, Frampol, Goraj12. Działania w pierwszych 
dniach wojny obrazuje mapa, na której zaznaczono sytuację 
na froncie galicyjskim 22 września 1914 r. W tym czasie, 
w „Kurierze Lwowskim” zamieszczona została następują-
ca informacja„(…) „Armtejskij Wiestnik” z 17. b. m. dono-
si, iż wojska austrjackie, wspomagane przez kilka niemiec-
kich korpusów, grupują się obecnie w czworoboku Przemy-
śl-Jarosław-Rzeszów-Dynów (…)”13. Fakt ten wskazuje, że 
działania wojenne objęły również obszar ziemi dynowskiej. 
Przez nasze tereny przemieszczały się oddziały 3 Armii au-
stro-węgierskiej, gen. Rudolfa von Brudermana, w składzie 
XI i XV Korpusu. Kierownik szkoły podstawowej w Warze 
zanotował „(…) Nauka odbywała się do 19 września. Póź-

Sylwetki…, s. 547
8    Ibidem.
9    Zbigniew Sobota, W armii Austro – Węgierskiej, w: Ks. Stani-

sław Nabywaniec, Jacek Cetnarowicz, Agata Duda, Krzysztof 
Hajduk, Zbigniew Sobota „Mieszkańcy powiatu brzozowskie-
go u progu niepodległości”, Brzozów 2018, s. 70,71

10  Informacje zamieszczone na stronach cyfrowej biblioteki Gór-
nej Austrii, dostępne w internecie, także: Agata Duda, Krzysz-
tof Hajduk, Listy strat, Wykaz nazwisk, żołnierzy pochodzą-
cych z terenu powiatu brzozowskiego, w: Ks. Stanisław Naby-
waniec, Jacek Cetnarowicz, Agata Duda, Krzysztof Hajduk, 
Zbigniew Sobota „Mieszkańcy powiatu brzozowskiego u progu 
niepodległości”, Brzozów 2018, s. 556.

11  Z. Sobota, op. cit., s.  74; także, A. Duda, op. cit, s. 8
12  Ibidem, s. 74-75
13  „Kurjer Lwowski”, Lwów, środa, dnia (10) 23. Września 1914. 
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niej zajęto budynki szkoły na kwatery wojskowe, a 22, 23 
było 50 oficerów, jenerał Schmidt i 200 ludzi. (…)”14. Praw-
dopodobnie była to część wspomnianej 3 Armii, która kiero-
wała się na Gródek Jagielloński. Natomiast inna część tej ar-
mii, konkretnie 27 pp., który z początkiem wojny został prze-
transportowany w okolice Stryja, w krótkim czasie pod na po-
rem Rosjan rozpoczął odwrót na zachód, w dniu 20 września 
przeprawił się przez most na rzece San w Warze, następnie 
skierował się do Nozdrzca, gdzie założony został obóz15. Ofen-
sywa austro-węgierska załamała się już w połowie września 
1914 r. X Korpus brał udział w październikowej ofensywie, 
której celem było opanowanie linii Wisła-San, żołnierze pro-
wadzili ciężkie walki w okolicach Dęblina, jednak pod na po-
rem Rosjan musieli się wycofać. W połowie listopada 1914 r. 
Korpus zajął pozycje w miejscowościach Jangrot i Skała, na 
północ od Krakowa. Skoordynowane działania wojsk austro-
węgierskich przyniosło upragniony sukces w postaci zatrzy-
mania ofensywy rosyjskiej w bitwach pod Krakowem i Lima-
nową, w dniach 2-12 grudnia16. Po tych zmaganiach dowódz-
two austriackie przerzuciło X Korpus, w okolice miejscowości 
Medzilaborce, w celu wzmocnienia 3 Armii, gdzie na przeło-
mie 194/1915 r. toczono ciężkie walki na tzw. Łuku Karpat17. 
W ten sposób mieszkańcy Harty, walczący w X Korpusie zna-
leźli się na terenie dzisiejszej wschodniej Słowacji. Walki na-
siliły się wiosną 1915 r., brali w niej udział również żołnie-
rze X Korpusu, uczestnicząc, m.in. w bitwie Gorlickiej, która 
rozpoczęła się 2 maja. Po udanej ofensywie i zdobyciu przez 
państwa centralne Twierdzy Przemyśl, X Korpus włączono 
do składu 4 Armii austro-węgierskiej18. W kolejnych latach 
żołnierze korpusu walczyli na Bukowinie, w Rumunii, nato-
miast w czerwcu 1917 r. trafili na front włoski, biorąc udział 
w wielu walkach. Działania wojenne Korpusu, a co za tym 
idzie 24 Dywizji Piechoty, zakończyły się 3 listopada 1917 r., 
wówczas podpisano zawieszenie broni. Dywizja ta w okoli-
cach miejscowości Pozuolopoddała się, natomiast część żołnie-
rzy 10 pułku piechoty udało się wycofać i uniknąć niewoli19. 
W ten sposób nasi rodacy, walczący w X Korpusie zakończy-
li wojenną tułaczkę, Dzisiaj trudno nam określić ilu tak do-
kładnie walczyło w szeregach Korpusu. Lista strat zapewne 
nie daje na pełnego obrazu, natomiast pozwala nam się do-
wiedzieć, że część rodaków dostała się do niewoli rosyjskiej 
i być może udało im się po latach wrócić w rodzinne strony. 
Na podstawie wspomnianej list strat możemy wskazać miej-
sca niewoli na obszarze cesarstwa rosyjskiego, do których zo-
stali zesłani nasi rodacy, możemy również ustalić liczbę osób, 
które zginęły w walkach. Wspomniałem wcześniej, że część 
mieszkańców Harty została wcielona do 18 Pułku Piecho-
ty Pospolitego Ruszenia. Pułk ten w sierpniu 1914 r. wszedł 
w skład 111 Brygady Piechoty Pospolitego Ruszenia i został 
przydzielony do obrony Twierdzy Przemyśl. Żołnierze ci wal-
czyli podczas pierwszego i drugiego jej oblężenia. Po kapitu-
lacji 23 marca 1915 r., cały pułk został wzięty do niewoli ro-
syjskiej i wywieziony w głąb Rosji. Nasi rodacy z Harty tra-
fili do miejscowości tj; Marińsk, Charków, Serachs, Tomsk, 
Tjumeń, Dorf, Spasskoje, Nikolsk – Ussurysk, Perejasław, 
Tschardschuj, Tomsk, Selo–Notschki, Orenburg20.

Ciąg dalszy nastąpi 

Autor: dr Krzysztof Hajduk

14   Kronika szkoły podstawowej w Warze, bns.
15   Kronika…., bns, także:  A. Duda, Działania wojenne…, s. 8-10. 
16   Z. Sobota, op. cit., s. 78.
17   Ibidem, s. 80
18   Ibidem, s. 81-83.
19  Ibidem, s. 88
20  Ibidem, s. 89
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Kilku mieszkańców Podkarpacia przebywało w gruzińskim Achalciche koło granicy tureckiej. Remontowali Medycz-
ne Centrum Rehabilitacyjne prowadzone przez zakon Ojców Kamilianów.

Jednym z wolontariuszy był Jacek Stochmal; zawodowo glazurnik, radny i społecznik z Harty. Wraz z kilkoma inny-
mi uczestnikami wyprawy prowadzili prace wykończeniowe przyszłego Medycznego Centrum Rehabilitacyjnego. Ekipa 
z Polski została wysłana poprzez fundację „Pro Spe” z Rzeszowa, która pomaga 
dzieciom, ubogim, chorym i niepełnosprawnym poprzez misjonarzy w różnych 
zakątkach świata, również w Gruzji.

 – Zaczynaliśmy pracę koło 9, potem był obiad i powrót do pracy, którą kon-
tynuowaliśmy do około 20 godziny. Chcieliśmy, aby ośrodek już od marca mógł 
ruszyć pełną parą i dołożyliśmy wszelkich starań – opowiada Jacek Stochmal. 
Dodaje także, że opieka medyczna jest tutaj na bardzo niskim poziomie. Ojco-
wie Kamilianie wykorzystują cała swoją wiedzę do ratowania chorych. Bardzo 
dużo ludności miejscowej się do nich zgłasza, sami też odwiedzają chorych w te-
renie i pomagają w rehabilitacji.

O randze wspar-
cia podkarpackich 
ochotników świad-
czy fakt, iż Zakon Po-
sługujących Chorym 
Ojców Kamilianów 
w Gruzji obsługuje 
ok. 7 tys. pacjentów 
rocznie, głównie oso-
by niepełnosprawne 
i żyjące poniżej pro-
gu socjalnego.

Ewa Hadam

Wolontariusze z Podkarpacia w Gruzji 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. 

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
zawiadamia z żalem, że w wieku 91 lat zmarł

JAN MAZUR

niezwykle szanowany i zasłużony
obywatel naszego miasta.

Łączymy się w bólu z Rodziną 

Pan JAN MAZUR, szlachetny, mądry, miły 
i uczynny… Mistrz rzemiosła! Jego zakład fryzjerski na-
przeciw kościoła, który określaliśmy prostym, ale jakże 
treściwym hasłem „u Jasia”, był miejscem niezwykłym 
i bardzo dynowskim. 

Można było tam również podziwiać najlepszych w re-
gionie szachistów, uczyć się historii naszego miastecz-
ka, wysłuchać anegdot o jego mieszkańcach, można było 
w mądrych słowach zatroszczyć się i o tę małą i o tę dużą 
Ojczyznę, bo patriotyzm w tym zakładzie nie był pustym 
hasłem!

Podziwialiśmy Go też za niezwykły hart ducha, wi-
dząc, jak nie poddając się wiekowi i chorobom, pokonu-
je rowerem górki na Jana Pawła i spaceruje z kijkami po 
Parku Trzecieskich…

Mam zaszczyt w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dy-
nowa i redakcji Dynowinki pożegnać dziś wielkiego przyja-
ciela i miłośnika naszego miasteczka, wzorowego i kocha-
jącego męża, ojca, dziadka i pradziadka, a nade wszyst-
ko dobrego człowieka!

Salwy Pana nie żegnają, ani żadne drętwe mowy,
Lecz żal, który z serca płynie 
i schylone w smutku głowy…
I to jest nieprawda, że dalej tak samo,
Na wiosnę i w lecie słońce się rozzłoci…
Świat jednak się zmieni po Pana odejściu,
Bo przecież znacząco ubędzie dobroci…

DO WIDZENIA PANIE JANIE!
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Marzenia się spełniają, a dla nas od samego począt-
ku największym była lokomotywownia, w której mogli-
byśmy remontować nasze kolejne eksponaty. Od 3 lat 

prowadziliśmy rozmowy na dwóch ko-
lejach wąskotorowych (Przeworskiej 

i Bieszczadzkiej Kolei Wąskotorowej). 
Dzięki przychylności Starosty Prze-
worskiego Bogusława Urbana oraz 
Powiatowego Zarządu Dróg w Prze-
worsku naszym nowym i mamy na-

dzieję, że docelowym miejscem stała 
się stacja w Dynowie wraz z lokomoty-

wownią. W przyszłości chcielibyśmy, aby na-
sze lokomotywy i wagony stały się dodatkowym uzupeł-
nieniem oferty przewozowej Przeworskiej Kolei Dojaz-
dowej, ale w tym momencie najważniejszy jest remont 
lokomotywowni w Dynowie. 

W pierwszym transporcie na sta-
cje Hadle Szklarskie trafiły 2 wagony 
platformy z Kopalni Węgla Kamien-
nego Kazimierz-Juliusz. W niedłu-
gim czasie będą one wykorzystywa-
ne między innymi do transportu pod-
kładów przy remoncie linii po powo-
dzi. W najbliższej przyszłości dojedzie 
jeszcze druga Lokomotywa 2WLs50 
oraz wagony do przewozu kamienia. 
Docelowo chcielibyśmy o ile będzie 
taka możliwość, aby stworzyć stałą 
bazę dla pojazdów technicznych na 
stacji w Hadlach. 

 W drugim transporcie na sta-
cję w Dynowie przyjechała lokomoty-
wa 2WLs50-2308 „Pszczółka”, wagon 
osobowy Pafawag 3Aw z 1959 oraz 
Drezyna Wmc. Drezyna oraz wagon 
niestety wymagają remontu, ale bez 
obaw. Remont drezyny już rozpoczę-
liśmy i mamy nadzieję, że uda się za-
kończyć go w pierwszej połowie tego 

Wieści z Galicyjskiej Fundacji Dróg Żelaznych
roku. Gorzej jest z wagonem 3Aw, który wymaga skompliko-
wanej naprawy blacharskiej, wymiany obręczy kół, ale przede 
wszystkim uzgodnień konserwatorskich, ponieważ jest wpisa-
ny do rejestru zabytków. 

Wagony osobowy marki Pafawag 3Aw pochodzi z 1959 
roku. Jego numer fabryczny to 567, a oznaczenie z czasów 
służby w strukturach PKP to Bxhpi 00-380024 411-7. Nie 
znamy całej jego historii, lecz na pewno do 2008 roku stacjo-
nował on na Piotrkowskiej Kolei Wąskotorowej postawionej 
w stan likwidacji w 2004 roku (aktualnie z trudem można doj-
rzeć ślady po tej kolei). Następnie został sprzedany i trafił na 
stację Krośniewickiej Kolei Dojazdowej (była to cześć dawniej 
olbrzymiego systemu Kujawskich Kolei Dojazdowych) i stąd 
trafił do Dynowa. 

Następny transport już nie będzie tak spektakularny, 
bo do Dynowa przyjedzie pudło przyszłego wagonu letniego, 

do którego wózki już są w Dynowie. 
W przyszłości pozwoli nam to urucho-
mić wraz z Powiatem Przeworskim 
dodatkowe pociągi na linii.

Drugi transport nie byłby moż-
liwy gdyby nie wiele fantastycznych 
osób i organizacji które pomogły:

– Krośniewicka Kolej Wąskotoro-
wa, a dokładniej Konrad Brzeski oraz 
Prezes Stowarzyszenia Rafał Miłkow-
ski (odkrzaczenie torowiska, pomoc 
w załadunku i organizacji transportu)

– Mała Armia Grupa Śląsk, a do-
kładniej Piotr Widuchowski, Maciej 
„Bosman” Widuchowski oraz Wikto-
ria Mrozek (załadunek i bezpieczny 
transport wagony 3Aw).

Chętnie przyjmiemy pomoc 
wszystkich chętnych do współpra-
cy. Będziemy wdzięczni także za 
udostępnienie wszelkich zdjęć oraz 
przedmiotów związanych z kolejką. 
W przyszłości zamierzamy utworzyć 
wystawę historyczną. 

Piotr Kruk Młodzian 

Koleżanki i Koledzy z klasy 
rocznik 1969-1976 

składają wyrazy głębokiego współczucia 

Pani Marcie Ostafińskiej 
z powodu śmierci

Mamy ŚP MARII MATUSIAK. 

Niech spoczywa w pokoju!

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
i Redakcja „Dynowinki” informują, 

że w wieku 81 lat 
odeszła od nas oddana 

Wychowawczyni 
i zasłużona Dyrektorka Przedszkola 

Miejskiego w Dynowie 
ŚP JANINA KUCABIŃSKA

Łączymy się w bólu z Rodziną
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No i udało się również w Dynowie wesprzeć Orkiestrę, która grała już po raz 
trzydziesty! 

Podczas licytacji zebraliśmy 2060 zł, pieniądze te zostały przekazane do puszki 
Oliwii Borsuk ze Sztabu WOŚP w Warze. 

Dziękujemy Artystom (i ich rodzinom) za wszelkie dary przekazane na licyta-
cję: Marii Kędzierskiej, Róży Kędzierskiej-Góźdź, Dawidowi Denverowi Kędzierskie-
mu, Pracowni Wierzbinowe Cuda i Ewie Czyżowskiej, Dagny i Mateuszowi Miko-
siom, Danielowi Gąseckiemu.

Dziękujemy licytującym: Barbarze i Marcinowi Błotnickim, Elżbiecie i Roma-
nowi Mryczkom, Monice Mączyńskiej, Ewie Hadam, Grażynie Malawskiej, Piotro-
wi Mulowi, Ronaldowi Toczkowi, Piotrowi Krupie, Magdalenie Łobaczewskiej i Da-
widowi Wolańskiemu, Renacie i Maciejowi Jurasińskim.

Dziękujemy Radnej Powiatu Rzeszowskiego Ewie Hadam oraz Radnym Rady 
Miasta Dynowa: Andrzejowi Polewce, Piotrowi Krupie i Rafałowi Bilskiemu, który 
wsparli nas swoją obecnością podczas licytacji oraz Paniom z Koła Gospodyń Bart-
kówka, które częstowały pysznym, gorącym barszczykiem!

Dziękujemy Danielowi Gąseckiemu za zdjęcia!
Mimo paskudnej aury, deszczu, zimnego, porywistego wiatru udało się nam za-

chować pogodę ducha i przede wszystkim BYĆ RAZEM wspierając WOŚP! 
Do zobaczenia za rok!

WOŚP zagrała w Dynowie!
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6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym 
w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tra-
dycję. Od samego rana dzieci z każdej strony krę-
ciły się po korytarzu i w klasach ubrane w pięk-
nych mikołajkowych czapkach czekając na upra-
gnionego gościa… 

I przybył… po długim oczekiwaniu dzieci do-
czekały się wizyty Mikołaja. Podczas spotkania 
integracyjnego na sali gimnastycznej, gdy śpie-
waniu i tańcom towarzyszył miły nastrój, usły-
szeliśmy dzwonek i pojawił się nasz „miły gość”. 
Na szczęście dotarł, gdy jeszcze byliśmy w szkole. 
A dzieci na powitanie Mikołaja zaprezentowały 
piosenki, a także obiecały, że będą grzeczne i po-
starają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom, 
ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj 
przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci 
miłymi upominkami, przyjmowanymi z wypieka-
mi na twarzach i z nieskrywaną radością. Na za-
kończenie wizyty Mikołaj poproszony do kółeczka 

Z kRoniki sZkolnej w laskówce

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia, ustanowiony w 2002 r., w setną rocznicę powstania ma-
skotki. Wszystko zaczęło się od polowania w Stanach Zjednoczo-
nych, kiedy postrzelono małego niedźwiadka, a ówczesny prezy-
dent Teodor Roosvelt kazał go wypuścić wolno. Na pamiątkę tego 
wydarzenia powstał komiks. Od tamtej pory wzór maskotki ciągle 
ewoluował i zmienia się do dziś. Znamy wiele słynnych misiów, 
występujących głównie w literaturze i bajkach dla dzieci: Kubuś 
Puchatek, Miś Coralgol, Miś Uszatek czy Paddington.

W naszym szkole również obchodziliśmy ten wyjątkowy dzień. 
Dzieci przyniosły własne, ulubione maskotki, z którymi spędzały 
miło czas. Uczniowie wykonały prace plastyczne i pyszne kanap-
ki na wzór głowy misia, a także brały udział w wielu zabawach 
z udziałem pluszaków. Dzień ten sprawił dzieciom dużo radości.

Oprac. M. Bury

Dzień pluszowego misia

zatańczył z wszystkimi. I pożegnał się… mówiąc, że czekają na nie-
go jeszcze w wielu miejscach, więc musi się spieszyć, żeby wszędzie 
zdążyć. A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!

M. Bury

6 grudnia 2021
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W dniu 1 marca 2022 uczniowie Szkoły Podstawowej im. kpt. 
Gracjana Fróga w Laskówce obchodzili Dzień Żołnierzy Niezłom-
nych – Wyklętych kwiaty pod obeliskiem złożyli uczniowie i na-
uczyciele szkoły. Odsłonięta tablica jest wyrazem naszego hołdu 
dla kpt .Gracjana Fróga oraz przywołuje pamięć o żołnierzach 3. 
Wileńskiej Brygady Krajowej. Gracjan Fróg był ofiarą niemieckich 
represji. Pomimo udanej ucieczki z obozu NKW został schwytany 
przez oprawców z Urzędu Bezpieczeństwa, fałszywie oskarżony 
o zdradę i tu w więzieniu mokotowskim stracony. W wolnej Pol-
sce naszym obowiązkiem jest pamiętać o bohaterach, takich jak 
kpt. Gracjan Fróg. Od trzech lat jest on patronem Szkoły Podsta-
wowej w Laskówce, jego żołnierska postawa jest wzorem dla ko-
lejnych pokoleń żołnierzy Wojska Polskiego.

Świat jest pełen symboli zapomnianych. Przez szacunek wspo-
minamy polskich żołnierzy, którzy na przestrzeni dziejów walczy-
li o wolność i niepodległość ojczyzny. To na przykładzie dokonań 
Żołnierzy Wyklętych, ich umiłowania ojczyzny, bohaterskiej i nie-
złomnej walki budujemy naszą tożsamość ,bohater należał do grona 
najzdolniejszych dowódców Wileńskiej Armii Krajowej. Jego oso-
ba reprezentuje najlepsze cechy oficera wojska polskiego. W tych 
trudnych czasach pod lufami niemieckiego okupanta potrafił swo-

Naszym obowiązkiem jest pamiętać o bohaterach, 
takich jak płk Gracjan Fróg 

ich żołnierzy wyszkolić, uzbroić, umundurować oraz po-
prowadzić do szeregu zwycięstw” – wyliczył. Mimo nie-
zwykle brutalnego śledztwa nie przyznał się do fałszy-
wych oskarżeń o kolaborowanie z Niemcami. Na sali 
rozpraw wskazał, że zeznania świadków są niepraw-
dziwe. Pomimo tego został skazany na karę śmierci.(...)

M. Bury

Dnia 13.10.2021 r. w Szkole Podstawowej im. kpt. Gracjana Fró-
ga w Laskówce odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierw-
szych. Pierwszym punktem wydarzenia było zaprezentowanie przez 
dzieci swoich umiejętności, aby zostać przyjętym do grona szkolne-
go. Uczniowie wspólnie recytowali wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto 
ty jesteś? Polak mały”.Następnie podczas ceremonii pierwszokla-
siści ślubowali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a poprzez 
swoje zachowanie oraz naukę być przykładem dla innych. Po złoże-
niu ślubowania Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia. 
Pod koniec uroczystości przyszedł czas na życzenia i prezenty 
dla pierwszoklasistów. Przedstawiciele klas pierwszych otrzy-
mali z rąk Pani Dyrektor symboliczne ołówki ze słodyczami.. 
Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce i jak 
najlepszych ocen w szkole.

oprac. M. Bury

Pasowanie na ucznia

Rocznica odzyskania niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego 
doniosłego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości 
Szkoły Podstawowej im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce. W naszej szkole w przed-
dzień narodowego święta odbyła się akademia upamiętniająca 103 rocznicę odzy-
skania niepodległości.

W uroczystym apelu, który rozpoczął się od odśpiewania hymnu narodowego, 
w ramach akcji „Szkoły do hymnu”, wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce Szkoły. 

Uczniowie klas I-III przedstawili program artystyczny o charakterze patrio-
tycznym.

Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów lekcją patriotyzmu. 
Następnie udaliśmy się pod obelisk upamiętniający kpt. Gracjana Klaudiusza Fró-
ga żołnierza walczącego o wolność Polski.

Rocznica odzyskania niepodległości
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Dnia 15.12. 2021 r. odbył się konkurs na naj-
piękniejszą szopkę Bożonarodzeniową w Szkole Pod-
stawowej w Łubnie. Celem konkursu było zaintere-
sowanie uczniów w tematyką świąteczną i tradycje 
związane ze świętami Bożego Narodzenia. Ze Szko-
ły Podstawowej w Laskówce wzięły udział: A. Kufel 
i A. Gaudyn – wszystkie prace zostały nagrodzone.

Szopki konkurs

Dzień świętego Walentego, popularnie zwany walentyn-
kami, wpisał się w harmonogram naszych szkolnych imprez 
i uroczystości. Co roku staramy się, aby ten dzień był wy-
jątkowy. Nie traktujemy go w kategoriach typowego Świę-
ta Zakochanych, ale przede wszystkim jako okazję do oka-
zania sobie serdeczności, życzliwości, ciepła. Każde dziecko 
otrzymało również słodką niespodziankę w postaci lizaka 
w kształcie serca.

Walentynki

W dniu 10.02.2022 r. w naszej szkole odbył się bal karna-
wałowy. Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbudziła u naj-
młodszych uczniów naszej szkoły wiele radości. Odświętnie 
udekorowana sala gimnastyczna stworzyła inspirujący do 
uciechy klimat. Wśród uczestników trudno było rozpoznać 
uczniów. Rodzice zadbali o wspaniałe stroje i przebrania, 
które umożliwiały wcielania się w ulubione postaci. Dostar-
czały emocji, budziły zaskoczenie i zachwyt.

Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach 
różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Były 
pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Humor do-
pisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom.

Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opusz-

Zabawa karnawałowa klas I-III
czały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom 
spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przy-
niosła wiele radości.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć i miłych 
wrażeń, zresztą – zobaczcie sami!

Kolejny bal karnawałowy już za rok.
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
Wyzwanie przyjęte!

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udzia-
łu w 5. edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego Trady-
cyjny Sad. Projekt ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat sta-
rych odmian drzew owocowych, naturalnych sposobów ich pielęgna-
cji oraz zwiększenie różnorodności biologicznej w naszym kraju. To 
wyjątkowe przedsięwzięcie pozwoli na wzbogacenie okolic 
szkoły o sad z tradycyjnymi odmia-
nami wiśni. W ramach projektu zosta-
ło posadzonych już ponad 2600 jabłoni, 
grusz, śliw i czereśni. 

Nasza szkoła po raz kolejny sta-
je przed wyzwaniem. 

Projekt został objęty patronatem ho-
norowym Ministra Edukacji i Nauki, Mi-
nistra Klimatu i Środowiska oraz Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sponsorem konkursu jest Funda-
cja Banku Ochrony Środowiska z daro-
wizny przekazanej przez Bank Ochrony 
Środowiska.

Celem konkursu jest:
• Upowszechnienie wiedzy na temat 

starych odmian drzew owocowych 
oraz sposobu ich pielęgnacji ograni-
czający negatywny wpływ upraw na 
środowisko;

• Zwiększenie zasobów genetycznych 
starych odmian drzew owocowych, 
a w szczególności wiśni, a tym sa-
mym zwiększenie różnorodności bio-
logicznej na ziemiach polskich.
Zgłosiliśmy swój udział w 5 edycji 

i bierzemy się do pracy. Wymaga to duże-
go zaangażowania, ale cel jaki towarzy-
szy projektowi jest tego wart. Owoce z sa-
dów pielęgnowanych w sposób natural-
ny, bez środków chemicznych, nie mają 
negatywnego wpływu na nasze zdrowie 
w przeciwieństwie do opryskiwanych na-
wet do 20 razy w sezonie wegetacyjnym.

Nasz, już istniejący przy szkole, piękny sad chcemy 
wzbogacić o kolejne drzewka, tym razem wiśnie. 

Na apelu szkolnym została przedstawiona ulotka infor-
macyjna o projekcie i jego celach. Zostały także przedsta-
wione zasady udziału uczniów w konkursie. 

Utworzona grupa „Wisienki Harta2” pod okiem opie-
kuna przystąpiła do działania. Uczniowie wykonali logo roz-
poznawcze, szukali informacji w różnych źródłach na temat 
starych odmian wiśni oraz pielęgnacji sadów w sposób na-
turalny, bez środków chemicznych. Zapoznali się z poradni-
kiem „Od laika do ekosadownika”, na którym to będą się 
opierać podczas sadzenia drzewek i pielęgnacji sadu. Krok 
po kroku wykonujemy zadania konkursowe.

Zachęcamy wszystkich do sadzenia drzewek owo-
cowych starych odmian.
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Tegoroczna edycja XIV Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne święta – 
twórcze święta” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Dynowie przebiegała pod hasłem „Choinka i niebo rozbłysną 
tysiącami gwiazd/ Pod obrusem sianko, za oknem śnieg i cisza/ Znów mróz przy-
ozdobi nam okna/ Już niedługo będzie wigilia”. Celem konkursu było pobudze-
nie aktywności twórczej i rozwijanie zainteresowań tradycją Świąt Bożego Naro-
dzenia uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W tym roku 
uczestnicy mieli możliwość pokazania swoich uzdolnień tylko w kategorii plastycz-
nej, gdyż quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu ze względów epidemicznych nie odbył 
się. Konkurs objęty został Patronatem Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, na-
tomiast Patronat Medialny sprawowało Radio Fara. Mimo iż konkurs odbywał się 
w jednej kategorii, do szkoły wpłynęło wiele pięknych prac. Uczniowie przygoto-
wali choinki, wykazując się pomysłowością w wykorzystaniu materiałów, orygi-
nalnością i estetyką. Jury konkursowe w składzie: p. Ewa Czyżowska, p. Monika 
Wardęga oraz p. Ewa Hadam miało twardy orzech do zgryzienia. W efekcie uda-
ło się przyznać nagrody. Wśród zwycięzców znaleźli się:

SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce – Aleksandra Niedzielska uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
II miejsce – Patryk Kopacz uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żo-

hatynie
III miejsce – Julia Potoczna uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców 

Niepodległej Polski w Dynowie
wyróżnienie:
Patrycja Mikoś uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żohatynie
Edyta Wojdanowska uczennica Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Kró-

lowej Polski w Izdebkach
Fabian Wiśniowski uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dubiecku

SZKOŁY ŚREDNIE
I miejsce – Nikola Wiśniowska uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Ko-

misji Edukacji Narodowej w Dynowie
I miejsce – Weronika Zielińska uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce – Adrian Hus uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Eduka-

cji Narodowej w Dynowie
III miejsce – Aleksandra Gierula uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce – Justyna Ferenc uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Komi-

sji Edukacji Narodowej w Dynowie
wyróżnienie:
Klaudia Kulig uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Na-

rodowej w Dynowie
Natalia Gierlach uczennica Zespołu Szkół Za-

wodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie

Patryk Trzyna uczeń Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie

Marcelina Juras  uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im Komisji 
Edukacji Narodowej w Dynowie.

Wszystkim nagrodzonym oraz ich opieku-
nom gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy za duże zaintere-
sowanie konkursem, który na stałe wpisał się 
do kalendarza wydarzeń organizowanych przez 
Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dyno-
wie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez 
przeszkód uda się zorganizować XV już edycję 
konkursu i zaprosić Państwa na piękną galę 
rozdania nagród. 

Katarzyna Kłyż

„Radosne święta – twórcze święta”
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Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów 
zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”, 
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest 
do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowa-
dzących kształcenie ogólne, którzy znajdują się w nie-
korzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wy-
niki w nauce.

W tym roku aż 23 uczniów naszej szkoły otrzyma-
ło takie stypendia. W gronie stypendystów znaleźli się: 
• Maksymilan Krawiec 

(klasa: 1ad, opiekun: Monika Rząsa), 
• Zuzanna Tarnawska 

(klasa: 1ad, opiekun: Monika Rząsa), 
• Piotr Gałajda 

(klasa: 1b, opiekun: Joanna Duda), 
• Klaudia Kudła

(klasa: 1b, opiekun: Joanna Duda), 
• Kamila Kijowska 

(klasa: 1ad, opiekun: Monika Rząsa), 
• Martyna Niemiec 

(klasa: 1b, opiekun: Joanna Duda), 
• Izabela Wrotniak

(klasa: 3cs, opiekun: Iwona Sarnicka), 
• Kacper Wandas 

(klasa: 3as, opiekun: Katarzyna Kłyż), 
• Joanna Kocaj 

(klasa: 3cs, opiekun: Iwona Sarnicka), 
• Aneta Wandas 

(klasa: 3bds, opiekun: Katarzyna Grot), 
• Grzegorz Baran 

(klasa: 3cs, opiekun: Iwona Sarnicka), 
• Laura Lech 

(klasa: 3bds, opiekun: Katarzyna Grot), 
• Michalina Wandas 

(klasa: 2ad, opiekun: Renata Drążek), 
• Monika Jędrysek

(klasa: 3bds, opiekun: Katarzyna Grot), 
• Natalia Błażejowska 

(klasa: 3bn, opiekun: Małgorzata Pelc-Chochrek), 
• Miłosz Podwyszyński 

(klasa: 2ad, opiekun: Renata Drążek), 
• Kamila Taras 

(klasa: 2ad, opiekun: Renata Drążek), 
• Wiktoria Tarnawska 

(klasa: 2b, opiekun: Magdalena Ruchlewicz), 
• Martyna Potoczna 

(klasa: 2b, opiekun: Magdalena Ruchlewicz), 
• Maciej Niedzielski 

(klasa: 3as, opiekun: Katarzyna Kłyż),
• Aleksandra Gaweł 

(klasa: 3adn, opiekun: Zbigniew Tesznar),
• Aleksandra Skałuba 

(kl.asa: 3bn, opiekun: Małgorzata Pelc-Chochrek)
• Oliwia Kocaj 

(klasa: 2b, opiekun: Magdalena Ruchlewicz). 
Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom 

oraz opiekunom dydaktycznym i liczymy na to, że 
uzyskane środki finansowe pozwolą im realizować 
swoje pasje i osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

Autor: Monika Rząsa

Stypendyści Liceum Ogólnokształcącego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie 

z programu stypendialnego dla uczniów zdolnych 
Województwa Podkarpackiego
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ZAPROSZENIE do udziału w XXII. edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Podkarpacka Tęcza pod hasłem: 

 

PEJZAŻE PODKARPACIA
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie 

informuje, że w dniu 07 kwietnia 2022 r., organizuje XXII. edycję Wojewódzkiego Konkursu 
Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Pejzaże Podkarpacia”. 

Szczegóły w regulaminie konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net lub za pośrednictwem 

sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb,
p. Beata Irzyk – telefonicznie 16 652 10 45 albo mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl 

Terminarz
Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opie-

kun/ucznia należy przesłać lub podać organizatorom do 17.03.2022 r. (czwartek) 
– liczy się data stempla pocztowego. 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net .

Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, 
odbędzie się 07.04.2022 r. – czwartek (o ile pozwoli sytuacja sanitarna) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz. 10.00.
Jeżeli oficjalna gala nie dojdzie do skutku, 

nagrody dla laureatów, dyplomy dla opiekunów zostaną przekazane do szkół. 

II Edycja konkursu plastycznego
„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński  

w oczach dzieci i młodzieży”
Uroczyste podsumowanie II edycji konkursu pla-

stycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński 
w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu 
Dynowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami II edycji 
konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wy-
szyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekana-
tu Dynowskiego pod honorowym patronatem Starosty Rze-
szowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Proboszcza Parafii 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, Księdza Pra-
łata dra. Norberta Podhoreckiego. Natomiast patronat me-
dialny sprawowało Radio „FARA”– Rozgłośnia Archidiece-
zji Przemyskiej. 

W dniu 18 listopada 2021 r. w auli Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło 
się uroczyste podsumowanie konkursu. Został on przepro-
wadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I-III 

szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV-VI szkoły podstawo-
wej, grupa III – klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szko-
ły ponadpodstawowe. 

Uczestnicy konkursu 94 osoby z 13 szkół z Dekanatu Dy-
nowskiego wykonali pod opieką 34 nauczycieli przepiękne 
prace plastyczne nawiązujące do hasła konkursu. Galę kon-
kursową rozpoczął szkolny zespół muzyczny utworem „Bło-
gosławieni miłosierni”. Natomiast uroczystego otwarcia kon-
kursu dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która 
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• Kinga Krowiak – Szkoła Podstawowa w Łubnie 
II miejsce
• Szymon Sierant – Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. 
Bronisława Markiewicza w Harcie
• Milena Łazor – Szkoła Podstawowa w Łubnie 
III miejsce 
• Piotr Knap i Maksymilian Solarz – Szkoła Podsta-
wowa w Siedliskach
Wyróżnienia
• Dawid Sobolak i Franciszek Kijowski – Szkoła Pod-
stawowa w Siedliskach 
• Amelia Galej – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra 
Fredry w Nozdrzcu
• Nikodem Potoczny – Szkoła Podstawowa w Łubnie 

• Nadia Gdyra – Naumowicz – Szkoła Podstawowa w Ba-
chórzu

Nagrody w tej kategorii wręczyli: ks. Prałat dr Norbert 
Podhorecki – Dziekan Dekanatu Dynowskiego i Pani Joan-
na Nieroda – Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Techno-
logicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. 

Kategoria II – SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI

I miejsce 
• Aleksandra Zabój – Szkoła Podstawowa im. św. Jana 

Pawła II w Warze
• Dina Taslaq – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
II miejsce 

• Julia Słaby – Szkoła Podstawowa w Bachórzu
• Aleksander Myćka – Szkoła Podstawowa w Łubnie

III miejsce 
• Zuzanna Zajchowska i Gabriela Sieńko – Szkoła Pod-

stawowa w Łubnie
Wyróżnienia

• Malwina Galej – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra 
Fredry w Nozdrzcu

• Gabriela Koszelnik – Szkoła Podstawowa w Bachórzu
Nagrody w tej kategorii wręczyli: Pani Grażyna Paź-

dziorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dy-
nowie i Pan Jan Kądziołka – Kierownik Biura Handlowego 
i Zastępca Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie 
Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” 
w Rzeszowie.

Kategoria III – SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII 
– VIII – SZKOŁY PONAPODSTAWOWE

I miejsce 
• Kamila Sokolik i Natalia Wandas – Zespół Szkół Za-

wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

powitała zaproszonych gości: ks. Prałata dra. Norberta Pod-
horeckiego – Dziekana Dekanatu Dynowskiego, Panią Joan-
nę Nierodę – Dyrektora Wydziału Parku Naukowo – Tech-
nologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie, ks. Roberta Rybę z Radia „Fara” – Rozgłośni Archidie-
cezji Przemyskiej, Panią Grażynę Paździorny – Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pana Jana Ką-
dziołkę – Kierownika Biura Handlowego i Zastępcę Dy-
rektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Produkcji 
Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rze-
szowie, Panią Ewę Trzynę – Przewodniczącą Rady Ro-
dziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie, Pana Stanisława Tymowi-
cza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie, ks. Henryka Eugeniusza Szpi-
lę – Proboszcza Parafii pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża w Warze, ks. Patryka Szałaja – Wikariusza Pa-
rafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie.

Jury konkursowe w składzie: 
Pani Katarzyna Płodzień – Błażej ze Starostwa Po-
wiatowego w Rzeszowie
Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Dynowie
ks. Prałat Marek Wojnarowski – Dyrektor Mu-
zeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra w Przemyślu, Diecezjalny Konserwator Zabytków, wykła-
dowca WSD w Przemyślu. 
Pan Jan Kądziołka – Kierownik Biura Handlowego i Za-
stępca Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Pro-
dukcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” 
w Rzeszowie w poszczególnych kategoriach konkursowych 
wyłoniła zwycięzców. 

Kategoria I – SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III

I miejsce 
• Wiktoria Wrotniak – Szkoła Podstawowa w Siedliskach 
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• Katarzyna Gibała – Liceum Ogólnokształcące im. 
KEN w Dynowie
II miejsce

• Natalia Gierlach – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

• Izabela Wrotniak – Liceum Ogólnokształcące im. KEN 
w Dynowie
III miejsce  

• Franciszek Mikoś – Zespół Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

• Marcelina Juras – Liceum Ogólnokształcące im. KEN 
w Dynowie
Wyróżnienia

• Karol Kufel i Aleksandra Gierula – Zespół Szkół Zawo-
dowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

• Jagoda Martowicz – Szkoła Podstawowa w Dylągo-
wej i Natalia Gierula – Szkoła Podstawowa w Łubnie

• Joanna Szczepan – Szkoła Podstawowa w Ulanicy
• Kinga Kmiotek – Liceum Ogólnokształcące im. KEN 

w Dynowie.

Nagrody w tej kategorii wręczyli: Pani Ewa Trzyna – 
Przewodnicząca Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i ks. Ro-
bert Ryba z Radia „Fara” – Rozgłośni Archidiecezji Przemy-
skiej, który także przeprowadził wywiady z uczestnikami 
i organizatorami II edycji konkursu plastycznego „Jan Pa-
weł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i mło-
dzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego. Koń-
cowa część konkursu to podziękowania za jego 
organizację, a przekazali je organizatorom: ks. 
Prałat dr Norbert Podhorecki – Dziekan Deka-
natu Dynowskiego, Pani Joanna Nieroda – Dy-
rektor Wydziału Parku Naukowo – Technolo-
gicznego i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Rzeszowie w imieniu Pana Józefa Jodłowskie-
go – Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sita-
rza Wicestarosty Rzeszowskiego, Pani Grażyna 
Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Dynowie i Pan Jan Kądziołka – Kie-
rownik Biura Handlowego i Zastępca Dyrek-
tora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Pro-
dukcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kru-
szgeo SA” w Rzeszowie. Scenariusz i reżyserię 
gali konkursowej przygotowali: Pani Karolina 
Prokop i ks. Dominik Majchrowicz.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cy-
gan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim 
przybyłym gościom, sponsorom, uczestnikom 
oraz serdecznie pogratulowała laureatom, opie-
kunom i rodzicom. Słowa podziękowań zostały 
także skierowane do nauczycieli i pracowników 
szkoły. Galę konkursową zakończył szkolny ze-
spół muzyczny ukochanym utworem św. Jana 
Pawła II „Barka”, w śpiew którego włączyli się 
wszyscy uczestnicy spotkania. 

Fundatorami nagród dla laureatów kon-
kursu byli: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług 
Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, Rada Rodziców Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dynowie, Powiatowy Urząd Pra-
cy w Rzeszowie. 

Wszystkim laureatom i opiekunom serdecz-
nie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję. 

Ks. Dominik Majchrowicz
Ks. Patryk Szałaj 

 

❖ MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

❖ SPRZEDAWCA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W DYNOWIE 

Dynów ul. Polna 3, tel.(16) 65-21- 045 
www.zsz-dynow.net, dynowzsz@poczta.onet.pl,  

zsz1dynow@poczta.onet.pl 
 

 TECHNIKUM  BRANŻOWA SZKOŁA  
I  stopnia 

 
  

➢ TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

➢ TECHNIK HANDLOWIEC 
➢ TECHNIK LOGISTYK 
➢ TECHNIK INFORMATYK 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY: 16.05.2022 R.– 24.06.2022R. 

❖ KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH  
❖ PRAWO JAZDY KAT.B 
❖ SPAWANIE MIG-MAG 
❖ KURS KAS FISKALNYCH 
❖ KURS OBRABIAREK CNC 

 DODATKOWE UPRAWNIENIA  

STAŻE ZAGRANICZNE   
w 100% finansowane  
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
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W dniu 10 lutego 2022 r. Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był 
organizatorem XII edycji Szkolnego Konkursu pod ha-
słem: „Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem or-
ganizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań mo-
toryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ru-
chu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom moż-
liwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, bada-
nie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryza-

XII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem:
 „Samochodem w dorosłe życie”

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

cji. Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rze-
szowski Pan Józef Jodłowski, Dyrektor Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie Pan Ja-
nusz Stachowicz, Komendant Miejski Policji w Rze-
szowie Inspektor Bogusław Kania, Prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie Pan Stanisław Tymowicz, Właściciel Firmy SZiK 
z Tyczyna Pan Henryk Szydełko. 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina 
Cygan Dyrektor szkoły i Pan Stanisław Ty-
mowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie. W kon-
kursie wzięło udział 61 uczniów z klas branży sa-
mochodowej (4-letnie i 5-letnie Technikum w zawo-
dzie technik pojazdów samochodowych oraz 3 – let-
nia Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych). Podczas konkur-
su jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test 
składający się z zadań otwartych i zamkniętych. 

Finał konkursu w dniu 10 lutego 2022 r. 
otworzyła Pani Halina Cygan Dyrektor szko-
ły, a przybyli na niego, m.in. młodszy inspektor 
Wacław Sudoł Zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Rzeszowie, Pan Janusz Sta-
chowicz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Rzeszowie, aspirant 
sztabowy Mariusz Pilszak Komendant Ko-
misariatu Policji w Dynowie, starszy aspi-
rant Tomasz Surowiak z Wydziału Prewen-
cji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, 

młodszy aspirant Małgorzata Dencikowska z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego, Pan Henryk Szydełko Właści-
ciel Firmy SZiK z Tyczyna, Pan Stanisław Tymowicz 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie.

Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kała-
mucki – kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna 
Fara, Pan Tomasz Chrapek, Pan Piotr Cygan i Pan 
Paweł Łukasiewicz – nauczyciele nauki jazdy oraz przed-
miotów zawodowych dokonała oceny wszystkich prac i wy-
łoniła zwycięzców: 

I miejsce – Grzegorz Kozłowski – kl. 3a, II miej-
sce – Bartosz Kmiecik – kl.4TPS, III miejsce – Łukasz 
Tymowicz – kl. 3TPSa, wyróżnienia: Jerzy Góralewicz 
– kl. 4TPS, Krzysztof Krzywiński – kl. 3TPSa, Arkadiusz 
Kuna – kl. 3a, Dominik Kośmider – kl. 3TPSb, Jakub Ko-
pacz – kl. 3TPSb, Karol Słaby – kl. 3TPSb, Wiktor Czar-
nik – kl. 3TPSb, Łukasz Cymbalista – kl. 3TPSb, Piotr 
Zawadzki – kl. 4TPS.

Nagrody laureatom wręczyli: młodszy inspektor Wa-
cław Sudoł Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
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w Rzeszowie, Pan Janusz Stachowicz Dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszo-
wie, Pan Henryk Szydełko – Właściciel Firmy SziK 
z Tyczyna. 

Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego w Rzeszowie, Firmę SziK z Tyczy-
na, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie. 

Gratulacje dla organizatorów i laureatów konkursu 
przekazali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski 
i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, młod-
szy inspektor Wacław Sudoł Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Rzeszowie, Pan Ja-
nusz Stachowicz Dyrektor Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszo-
wie, Pan Henryk Szydełko Właściciel Fir-
my SziK z Tyczyna, Pan Stanisław Tymo-
wicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Na podsumowanie konkursu młodszy 
aspirant Małgorzata Dencikowska z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Rzeszowie przedstawiła in-
formacje związane z zagrożeniami w ruchu 
drogowym – były to bardzo praktyczne pora-
dy dla młodych kierowców.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy 
wszystkim za udział, oraz zapraszamy za rok 
na XIII edycję konkursu.

Nauczyciele ZSzZ w Dynowie
Krystian Serwatka, Tomasz Chrapek

        
       „U stóp  krzyża klękam  

           tutaj się nie boję, o nic się nie lękam 
 mocno się tulę do nóg Twoich Panie                                                                                                                                                                                                                                                                    

i czekam, czekam  
                                                                                                                                                 na Zmartwychwstanie...” 
                                    Szanowni  Państwo .                                                               Marek Szarek   

           „Czuwanie” 
                                
                Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w moc Chrystusa 
 i drugiego człowieka.  
         Życzę, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosły Wszystkim radość oraz 
wzajemną    życzliwość   dla    każdego   człowieka,   szczególnie   tego samotnego,  chorego 
 i opuszczonego. Niech Zmartwychwstały Chrystus stanie się dla Wszystkich, źródłem 
zdrowia oraz wzmocnienia Naszej wiary i nadziei na lepsze jutro.  
    Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, niech napełni Wszystkich  wiarą, 
nadzieją oraz pokojem, i da siły do pokonywania trudności dnia codziennego. Niech Światło 
Zmartwychwstałego Chrystusa, opromienia ścieżki naszego życia i sprawi, że podobnie jak 

Jego uczniowie, będziemy mogli zawołać radosne „Pan prawdziwie Zmartwychwstał”!!! 
                                                                                                                        Z radosnym ALLELUJA  

 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                        Halina Cygan                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               Dyrektor ZSzZ  

   im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie 
                              

Wielkanoc 2022 

Szanowni Państwo 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania 
się wiary w moc Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

przyniosły Wszystkim radość oraz wzajemną 
życzliwość dla każdego człowieka, szczególnie tego 

samotnego, chorego
i opuszczonego. Niech Zmartwychwstały Chrystus 
stanie się dla Wszystkich, źródłem zdrowia oraz 

wzmocnienia Naszej wiary i nadziei na lepsze jutro.
Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, niech 
napełni Wszystkich wiarą, nadzieją oraz pokojem, 

i da siły do pokonywania trudności dnia codziennego. 
Niech Światło Zmartwychwstałego Chrystusa, 

opromienia ścieżki naszego życia i sprawi, że podobnie 
jak Jego uczniowie, będziemy mogli zawołać radosne 

„Pan prawdziwie Zmartwychwstał”!!!
Z radosnym ALLELUJA

Halina Cygan - Dyrektor ZSzZ
im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Wielkanoc 2022

„U stóp krzyża klękam
tutaj się nie boję, o nic się nie lękam
mocno się tulę do nóg Twoich Panie 

i czekam, czekam
na Zmartwychwstanie...”

Marek Szarek
„Czuwanie”
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19 marca w Dynowie odbyła się druga edycja biegu tra-
ilowego na dystansie 22 km – Szczodruszka Zimowe Przesi-
lenie. Bieg „zimowy” był tylko z nazwy, ponieważ tego dnia 
biegacze musieli mierzyć się z mocno padającym deszczem 
i błotem, którego na trasie nie sposób było ominąć. Zawod-
nicy rywalizujący w tych ciężkich warunkach, przemoknię-
ci oraz mocno umorusani wracali jednak na metę z uśmie-
chem na twarzy i chętnie dzielili się przygodami na „błot-
nistej” trasie.  

Najlepiej z warunkami oraz rywalami poradził sobie Ja-
cek Wójcik z Gwoźnicy Górnej, który na metę dotarł z czasem 
1.47.35. Drugi na mecie zameldował się Piotr Mazan z Kro-
sna uzyskując wynik 1.49.34. Podium uzupełnił Robert Wró-
blewski z Lublina przekraczając linię mety z czasem 1.54.02.

Wśród Pań najlepsza okazała się Elżbieta Telesz z Ba-
ryczki, uzyskując czas 2.14.34. Drugie miejsce zajęła Iwo-
na Furtek z Krakowa, przekraczając linię mety z czasem 
2.15.33, a trzecie miejsce wywalczyła Magdalena Bieszczad 
z Jasła uzyskując wynik 2.27.49.

W biegu wystartowali również zawodnicy reprezentują-
cy klub Aktywny Dynów oraz miasto Dynów w sile 24 osób. 
Wśród Panów najlepszy był Dariusz Niedzielski, z czasem 
2.10.08.Wśród Pań najlepsza okazał się Karolina Hadam 
z czasem 2.57.21.

Łącznie bieg ukończyło 174 osoby. 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Ak-
tywny Dynów”, partnerami Miasto Dynów oraz Nadleśnic-
two Dynów, a sponsorami wydarzenia firma ButyJana.pl 
oraz AUTPOMOC Ewa Hadam.

fot.: Daniel Gąsecki, Kacper Porada

„Błotna rywalizacja 
na Zimowym Przesileniu”
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Rozeta 
Prawoskrętnie: SYNONIM, ANDRZEJ, 
WIGILIA, BEHEMOT, DZWONKI, GE-
NESIS, MESJASZ, STARZEC, lewoskręt-
nie: STAJNIA, CYTRUSY, ANIOŁEK, 
PIERNIK, RENIFER, DZIECIĘ, HERO-
DOT, PEREŁKO

Krzyżówka z wężem 
WIENIEC ADWENTOWY

Pantropa 
POKOJOWA NAGRODA NOBLA

Krzyżówka-szyfr 
MARTIN LUTHER KING

Krzyżówka mozaikowa 
Poziomo: BARWNIK, UCHWYT, KOC-
MOŁUCH, FUKSJA, KUSZA, PRZYGO-
DA, PARMEZAN, pionowo: BANGKOK, 
NIEDOŁĘGA, CIUCH, IRYTACJA, KSIĘ-
GOWY, SZTURM, SOPRAN

Ciężki czas nastał… Pandemia, wojna… Wydawało się niedawno, że to 
tylko historia, że uczyliśmy się o tym w szkole i nigdy bezpośrednio nas to nie 
dotknie… 

Wiosna jednak nadciąga mimo wszystko… Wiosną, wraz z powiewem cie-
plejszego powietrza, możemy obudzić w sobie nadzieję na lepsze jutro. Spójrzmy 
więc na świat z optymizmem i wkrocz-
my radosnym krokiem w ten wiosenny 
czas…. Nie traćmy nadziei i dzielmy się 
nią z innymi!

Bolesław Leśmian tak pięknie pisze 
o wiośnie w jednym ze swoich wierszy…

Młode jeszcze gałęzie tężą się pokrótce
W zielonej, pniom dla znaku przydanej 
obwódce
Kwiaty, kształt swój półsennie zgadu-
jąc zawczasu,
Nikłym pąkiem wkraczają w nieznaną 
głąb lasu…

Krzyżówka mozaikowa

5
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Krzyżówka mozaikowa
Litery należy wpisywać do kolejnych trójkątnych pól przylegających do siebie bokami. 

W polach z kropką powstanie rozwiązanie końcowe. 

17) odmiana jabłek.

Pionowo:

5) Ludwik Jerzy, poeta i satyryk. 
7) minerał, krzemian wapnia z domieszką uranu

19) żona króla Władysława Jagiełły. 

12) kłopoty, opresja.

22) dokumenty sprawy.

3) w powiedzeniu mądry po szkodzie.

16) powtórny egzamin.

20) głowa rodziny.

1) mierzona w watach.
2) dynastia. 

4) najsłynniejszy to Niagara. 

23) instrument smyczkowy, altówka miłosna.

Poziomo:
3) ślimak, szkodnik roślin warzywnych.
5) pień zrąbanego drzewa.
6) wymarły ptak z wyspy Mauritius.
8) wytwarza energię jądrową.
10) gatunek, rodzaj

14) rodzaj izolacji przewodu elektrycznego.

21) palindromowy proszek do prania.
22) jednostka powierzchni.

18) giętka gałązka, rózga.
15) znak zodiaku.

11) zgoda, akceptacja. 

    (anagram wyrażenia (TY+TOR).
9) stolica Kanady.

13) łuk wsparty na dwóch podporach.

Poziomo:
3)  ślimak, szkodnik roślin warzywnych.
5)  pień zrąbanego drzewa.
6)  wymarły ptak z wyspy Mauritius.
8)  wytwarza energię jądrową.
10) gatunek, rodzaj
12) kłopoty, opresja.
16) powtórny egzamin.
17) odmiana jabłek.
19) żona króla Władysława Jagiełły.
20) głowa rodziny.
22) dokumenty sprawy.
23) instrument smyczkowy, altówka miłosna.
Pionowo:
1)  mierzona w watach.
2)  dynastia.
3)  w powiedzeniu mądry po szkodzie.
4)  najsłynniejszy to Niagara.
5)  Ludwik Jerzy, poeta i satyryk.
7)  minerał, krzemian wapnia z domieszką uranu
 (anagram wyrażenia (TY+TOR).
9)  stolica Kanady.
11) zgoda, akceptacja.
13) łuk wsparty na dwóch podporach.
14) rodzaj izolacji przewodu elektrycznego.
15) znak zodiaku.
18) giętka gałązka, rózga.
21) palindromowy proszek do prania.
22) jednostka powierzchni.

Pan Bogdan Witek przygotował dla Państwa na poprawę nastroju i już na Święta kilka ciekawych zadań. Są to: 
Krzyżówka z wężykiem, Krzyżówka-szyfr i Krzyżówka mozaikowa w kształcie pisanki.

Miłego rozwiązywania i pogodnych Świąt RJ

Litery należy wpisywać do kolej-
nych trójkątnych pól przylegają-
cych do siebie bokami. W polach 
z kropką powstanie rozwiązanie 
końcowe. Bogdan Witek
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Krzyżówka – szyfr

Krzyżówka z wężykiem Litery w diagramie krzyżówki, odczytane wzdłuż strzałki, utwo-
rzą rozwiązanie. Bogdan Witek

Poziomo:
1)  miejsce zakwaterowania.
7)  ...obsługi, dołączana do zakupionego
      urządzenia.
8)  kwiaty letnie nazywane także, maciejkami.
12) zawierane w punktach bukmacherskich.
14) malaria.
16) burza morska.
17) komórka układu nerwowego.
18) kto ..., ten lepszy.
20) korzysta z zebry na jezdni.
21) wystąpienie na konferencji naukowej.
22) w piaskownicy, na dyskotece.
23) po zażyciu tabaki.

Pionowo:
1)  parowóz.
2)  spożycie.
3)  oręż rycerza.
4)  w jednej rodzinie z wronami i gawronami.
5)  niedoskonałość na diamencie.
6)  państwo w Ameryce Południowej.
9)  ...Ford, gwiazdor z serii filmów Star Wars.
10) duże miasto australijskie 
      z charakterystycznym budynkiem opery. 
11) usuwa lakier z paznokci.
13) dawne naczynie na trunki.
15) akcja usuwania niechcianych osób 
      z organizacji.
19) odrodzenie lub renesans.

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20

21

22 23

Wszystkie litery krzyżówki, odczytane kolejno zgodnie z numeracją od 1 do 20, 
utworzą rozwiązanie końcowe. Bogdan Witek

Poziomo:
2)  polski pistolet, używany podczas 
    II wojny światowej.
19) zagłębienie w murze.
11) japońska odmiana buddyzmu.
14) „... ciemności” powieść Conrada.

Pionowo: 
17) opinia.
2)  ozdobne naczynie na kwiaty.
5)  drzemka.

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20

21

22 23

Krzy|ówka z w�|ykiem

Krzy|ówka - szyfr

Litery w diagramie krzy|ówki, odczytane wzdBu| strzaBki, utworz ̆rozwiz̆anie.

Wszystkie litery krzy|ówki, odczytane kolejno zgodnie z numeracj ̆od 1 do  20, utworz˘
rozwiz̆anie koDcowe.

Poziom o:
2)polski pistolet, u|ywany podczas II wojny [wiatowej.
19)zagB�bienie w murze.
11)japoDska odmiana buddyzmu.
14)€34... ciemno[ci€35 powie[� Conrada.
Pionowo:
17)opinia.
2)ozdobne naczynie na kwiaty.
5)drzemka.

Poziom o:
1)miejsce zakwaterowania.
7)... obsBugi, doBc̆zana do zakupionego

urzd̆zenia.
8)kwiaty letnie nazywane tak|e, maciejkami.
12)zawierane w punktach bukmacherskich.
14)malaria.
16)burza morska.
17)komórka ukBadu nerwowego.
18)kto ..., ten lepszy.
20)korzysta z zebry na jezdni.
21)wystp̆ienie na konferencji naukowej.
22)w piaskownicy, na dyskotece.
23)po za|yciu tabaki.

Pionowo:
1)parowóz.
2)spo|ycie.
3)or�| rycerza.
4)w jednej rodzinie z wronami i gawronami.
5)niedoskonaBo[� na diamencie.
6)paDstwo wAmeryce PoBudniowej.
9)...Ford, gwiazdor  z serii filmów Star Wars.
10)du|e miasto australijskie

z charakterystycznym budynkiem opery.
11)usuwa lakier z paznokci.
13)dawne naczynie na trunki.
15)akcja usuwania niechcianych osób

z organizacji.
19)odrodzenie lub renesans.

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

141

15

16

17

1819

20
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Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Krakowie
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym
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Benefis Anety Pepaś-Skowron
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