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No i mamy wakacje... Stowarzy-
szenie „zarozumiale” stwierdza, ¿e
w pe³ni na nie zas³u¿y³o!!! 28 czerw-
ca 2004 odby³o siê Walne Zebra-
nie, które udzieli³o absolutorium
dotychczasowemu Zarz¹dowi, wy-
bieraj¹c go na kolejn¹ kadencjê.
Tak wiêc p. Andrzej Stankiewicz,
p. Maciej Jurasiñski i p. Zbigniew
Duchniak bêd¹ „rz¹dziæ” nadal...

13 lipca Stowarzyszenie zorga-
nizowa³o w ramach XXXVIII Dni
Pogórza Dynowskiego ciesz¹c¹ siê

du¿ym zainteresowaniem I Konferencjê Popularnonaukow¹
„Historia, etnografia i walory turystyczne Pogórza Dynowskie-

go”, któr¹ œmia³o mo¿na uznaæ za
sukces.

Wys³ano tak¿e ponad 60 li-
stów do naszych rodaków „rozsia-
nych” po Polsce i œwiecie z za-
chêt¹ do wst¹pienia w „nasze sze-
regi”. Pomog³a w tym Pani Ma-
rzena Kocaj, która zajmuje siê sprawami administracyjnymi
Towarzystwa.

Teraz Stowarzyszenie udaje siê na zas³u¿ony wypoczynek,
¿ycz¹c sobie i Pañstwu piêknej letniej pogody, wspania³ych
wakacyjnych przygód i skutecznego zregenerowania si³...

Z wakacyjnym podrowieniem -
Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Stankiewicz

Min¹³ ju¿ pó³metek wakacji. Lato tego roku
nas nie rozpieszcza, cieszmy siê wiêc ka¿dym s³o-
necznym dniem, a na niepogodê zapraszamy
do wakacyjnego numeru DYNOWINKI. Mamy
nadziejê, ze ka¿dy, „du¿y” i „ma³y” znajdzie w tym
numerze coœ dla siebie.

 I. Weselak, J. Bylicki
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Podstawowe prace analityczne i dia-
gnostyczne, a tak¿e dotycz¹ce konstruk-
cji dokumentu koñcowego Planu wy-
konali Eksperci Stowarzyszenia Inicja-
tyw Mened¿erskich, wspó³pracuj¹c œci-
œle z pracownikami Starostwa Powiato-
wego w Rzeszowie.

Wersja robocza Planu by³a przed-
miotem prac cz³onków Komisji DoraŸ-
nej ds. Opracowania Planu Rozwoju Lo-
kalnego. Wnioski Komisji zosta³y
uwzglêdnione w wersji ostatecznej do-
kumentu.

Od 1 maja 2004 roku Polska jest jed-
nym z pañstw cz³onkowskich UE. Jedn¹
z priorytetowych i równoczeœnie kluczo-
wych sfer dzia³alnoœci UE jest polityka
rozwoju regionalnego. Dziêki przyjêciu
i realizacji europejskich zasad polityki
regionalnej (koncentracji œrodków,
programowania, partnerstwa, dodawal-
noœci œrodków, komplementarnoœci,

Rada Powiatu Rzeszowskiego w dniu 5
czerwca 2004 r. w trakcie XV sesji przyjê³a
uchwa³ê w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Rzeszowskiego.

Tematem g³ównym XV sesji Rady Gminy
w Nozdrzcu, która odby³a siê w dniu 30 czerw-
ca 2004 roku by³o wprowadzenie zmian w bu-
d¿ecie gminy na rok 2004 oraz podjêcie
uchwa³ w innych, istotnych dla Gminy spra-
wach.

I tak, przyjête zosta³y uchwa³y w sprawie:
przyjêcia „Kierunków Strategicznych Rozwo-
ju Gminy” za Plan Rozwoju Regionalnego;
wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w gra-
nicach powszechnego korzystania z wód ;
okreœlenia szczegó³owych warunków przyzna-
wania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze
oraz szczegó³owe warunki czêœciowego lub
ca³kowitego zwolnienia od op³at jak równie¿
tryb ich pobierania, ustalenia sieci prowadzo-
nych przez gminê publicznych oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych;
nadania imienia Zespo³owi Szkó³ w Nozdrz-
cu; trybu postêpowania o udzielenie dotacji
z bud¿etu Gminy Nozdrzec podmiotom nie-
zaliczonym do sektora finansów publicznych
niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku na
realizacjê zadañ gminy, sposobu rozliczania
dotacji oraz kontroli wykonywania zadañ; przy-
jêcia Programu wspó³pracy Gminy Nozdrzec
z podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po-
¿ytku publicznego na rok 2004.

Wójt Gminy – Pan Antoni Gromala z³o¿y³
informacjê o realizacji uchwa³ i wniosków z
ostatniej sesji oraz o podejmowanych przez
siebie dzia³aniach i decyzjach w okresie miê-
dzysesyjnym.

We wtorek 29 czerwca podczas
centralnych uroczystoœci okazji Dnia
Dzia³acza Kultury w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie nagro-
dê Zarz¹du Województwa Podkar-
packiego z rak Marsza³ka Leszka
Deptu³y odebra³ dy-
nowski rzeŸbiarz Bo-
gus³aw Kêdzierski.
Nagrody za dzia³al-
noœæ w dziedzinie
twórczoœci artystycz-
nej oraz upowszech-
niania kultury z na-
szego regionu otrzymali: Jerzy Du-
nin – Brzeziñski z Przemyœla. Na-
grody indywidualne otrzymali:
Zygmunt Kubrak z Lubaczowa,
Barbara Thime z Lubaczowa, za
szczególne osi¹gniêcia uhonoro-
wano: Orkiestrê Dêt¹ OSP z Gaci
pow. Przeworsk, Chór ¯eñski „Na-
mysto” z Przemyœla, Kapelê Po-
dwórkow¹ „Beka” z Przeworska.

Dynowianie nagrodê osta³ za
realizowane credo swojego mistrza
Antoniego Kenara: „ Myœleæ to
wiêcej ni¿ wiedzieæ. To jest prze-
¿yæ, czuæ, rozumieæ, tworzyæ – to my-
œlenie nie bêdzie wam sprawia³o
przykroœci, bêdzie was wspiera³o”.
Dynowski artysta bez reszty podda-
je siê swojej pasji. D³uta prawie nie
wypuszcza z r¹k. Ostatnio organi-
zuje cykl wystaw pn: „Bogus³aw Kê-
dzierski. Mistrz d³uta z Pogórza Dy-
nowskiego”. Dziêki temu cyklowi

MARSZE£EK WOJEWÓDZTWA PRZYZNAJE NAGRODY

jego prace mo¿na ogl¹daæ na tere-
nie województwa i nie tylko, nieba-
wem jego prace zawitaj¹ do zaprzyjaŸ-
nionego z Dynowem Vranowa na S³o-
wacji.

Grzegorz Szajnik

koordynacji, kompatybilnoœci z innymi
politykami wspólnotowymi, spójnoœci z
polityk¹ makroekonomiczn¹ oraz mo-
nitorowania i oceny realizowanych pro-
gramów) œrodki przeznaczone na roz-
wój regionalny przynosz¹ znacz¹ce efek-
ty ekonomiczne. Stowarzyszenie i cz³on-
kostwo Polski w Unii Europejskiej jest
oczywist¹ przes³ank¹ okreœlania pol-
skiej polityki rozwoju regionalnego
zgodnej z rozwi¹zaniami stosowanymi w

tej organizacji.
W rozwa¿aniach spo³ecznych i go-

spodarczych podkreœla siê rosn¹ce zna-
czenie tzw. niematerialnych czynników
rozwoju, do których zalicza siê m.in.
kapita³ ludzki, mechanizmy spo³ecznej
interakcji oraz partycypacjê spo³eczn¹.
Doœwiadczenia ostatnich lat potwier-
dzaj¹, ¿e kraje, które umia³y wykorzystaæ
zasady spo³eczne, zaczê³y rozwijaæ siê
znacznie szybciej, ni¿ te pañstwa, gdzie
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koniecznym jest realizowanie inwesty-
cji, które bêd¹ s³u¿y³y poprawie sytuacji
spo³eczno – gospodarczej na danym
obszarze. Dlatego ka¿dy powiat, w tym
tak¿e powiat rzeszowski, analizuje sytu-
acjê panuj¹c¹ na jego obszarze, aby na
tej podstawie okreœliæ zadania, jakie
nale¿y wykonaæ w przysz³oœci i które przy-
czyniaj¹ siê do jego rozwoju. Dzia³ania
powiatu mo¿na podzieliæ na kilka ro-
dzajów wed³ug ich wp³ywu na poszcze-
gólne dziedziny ¿ycia spo³eczno – go-
spodarczego:

a) wp³ywaj¹ce na poprawê warun-
ków i jakoœci ¿ycia mieszkañców,

Jest to szeroki wachlarz dzia³añ, któ-
re mog¹ byæ realizowane przez powiat,
bardzo czêsto zadania te wi¹¿¹ siê bez-
poœrednio z dzia³aniami wp³ywaj¹cymi
na rozwój infrastruktury technicznej.
Powiat rzeszowski projektuj¹c zadania
na przysz³oœæ, stara siê przede wszystkim
braæ pod uwagê dobro spo³ecznoœci
zamieszkuj¹cej ten obszar. Dlatego suk-
cesywnie d¹¿y do pe³nego wyposa¿enia
gmin z terenu powiatu w infrastruktu-
rê techniczn¹, która poprawi³aby warun-
ki i jakoœæ ¿ycia mieszkañców powiatu,
a z drugiej strony przyczyni³aby siê do
poprawy atrakcyjnoœci tego terenu za-
równo pod wzglêdem inwestycyjnym
(przyci¹ganie nowych przedsiêbiorstw,
które da³yby mieszkañcom gmin wcho-
dz¹cych w sk³ad powiatu nowe miejsca
pracy), jak i turystycznym (mo¿liwoœæ
rozwijania m.in. agroturystyki na obsza-
rze gmin).

b) wp³ywaj¹ce na rozwój infra-
struktury technicznej,

Wszelkie dzia³ania zwi¹zane z infra-
struktur¹ techniczn¹ s¹ na ogó³ pod-
stawowym rodzajem dzia³añ realizowa-
nych przez powiat. Do tego typu dzia-
³añ nale¿¹ przede wszystkim: uzbroje-
nie terenów gmin (sieci kanalizacyjne,
wodoci¹gowe, gazownicze), budowa
(modernizacja oczyszczalni œcieków,
budowa) remonty dróg itp. Powiat jak
wspomniano wczeœniej zmierza do stwo-
rzenia pe³nej infrastruktury technicz-
nej na swoim obszarze. Powiat rzeszow-
ski stara siê stale podnosiæ jakoœæ dróg
na swoim terenie, dlatego wœród pla-
nowanych dzia³añ znalaz³y siê tak¿e
projekty przebudowy kilku odcinków
dróg, które maj¹ istotne znaczenie dla
systemu komunikacji na terenie powia-
tu.

c) wp³ywaj¹ce na poprawê œrodo-
wiska przyrodniczego,

Dzia³ania te maj¹ na celu poprawie-
nie stanu œrodowiska przyrodniczego
na terenie powiatu, m.in. poprawa sta-

nu wód, gleby, powietrza itp.
d) wp³ywaj¹ce na poprawê oto-

czenia kulturowego, turystycznego,
sportowego,

To wszelkiego rodzaju dzia³ania,
które pozwol¹ rozwin¹æ powiat pod
wzglêdem kulturowym (m.in. poprzez
organizacjê imprez o charakterze kul-
turowym), ale tak¿e przyczyniæ siê roz-
woju turystyki na tym obszarze oraz ak-
tywnych form wypoczynku, czy te¿ roz-
woju aktywnoœci sportowej w gminach
powiatu. Powiat rzeszowski stara siê roz-
wijaæ dzia³alnoœæ kulturow¹ i sportow¹
na swoim terenie.

W³adze powiatu zdaj¹ sobie sprawê
jak istotnym sektorem w gospodarce
jest coraz dynamiczniej rozwijaj¹ca siê
turystyka. W zwi¹zku z tym stara siê po-
dejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu
poprawianie atrakcyjnoœci gmin.

e) inne,
Poza wymienionymi wy¿ej dzia³ania-

mi powiat rzeszowski realizuje szereg
innych przedsiêwziêæ, m.in. maj¹cych
poprawiæ stan infrastruktury szkolnej na
swoim obszarze oraz jakoœæ i dostêpnoœæ
oœrodków zdrowia i opieki spo³ecznej.

Wdra¿anie Planu Rozwoju Lokalne-
go jest procesem otwartym, który na
ka¿dym etapie podlega weryfikacji i
aktualizacji. Opieraæ powinno siê to na
wy³onionych w ramach struktury orga-
nizacyjnej zespo³ach zadaniowych i kie-
rownictwie projektów. Pozwoli to na
koncentrowanie siê na konkretnym
przedsiêwziêciu, a tym samym zwiêkszy
jego efektywnoœæ.

Wdra¿anie Planu Rozwoju Lokal-
nego powiatu rzeszowskiego bêdzie
wspieraæ i kontynuowaæ realizacjê za-
pisów Strategii Rozwoju Powiatu na
lata 2000 – 2006, Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Podkarpackiego i Narodo-
wego Planu Rozwoju. W ca³ej rozpiê-
toœci odnosi siê to równie¿ do wszyst-
kich podstawowych priorytetów a w
szczególnoœci do: modernizacji infra-
struktury o znaczeniu ponadlokalnym,
restrukturyzacji bazy ekonomicznej
powiatu poprzez rozwój sektora ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw i sektora
turystycznego, rozwoju zasobów ludz-
kich poprzez wzmocnienie potencja-
³u edukacyjnego szkolnictwa œrednie-
go, wy¿szego oraz kszta³cenia ustawicz-
nego, a tak¿e do wspó³pracy miêdzy-
narodowej powiatu, w tym jego wspó³-
pracy transgranicznej.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

polityka rozwoju bazowa³a na tradycyj-
nych czynnikach wytwórczych.

Na podstawie tych przes³anek mo¿-
na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e to w³a-
œnie tworzenie oraz konsekwentne re-
alizowanie planów rozwoju regionalne-
go umo¿liwia szybki, skuteczny i
wszechstronny rozwój poszczególnych
gmin, powiatów i regionów oraz w kon-
sekwencji ca³ego kraju. Szczególni
istotn¹ rolê w realizacji tych planów
maj¹ powiaty, powsta³e g³ównie po to,
aby katalizowaæ ponadgminn¹ aktyw-
noœæ spo³eczn¹, uporz¹dkowaæ prze-
strzenne struktury samorz¹dowe oraz
doprowadziæ do powstania wspólnot
subregionalnych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e okres najbli¿-
szych kilkunastu lat (2004-2006 i 2007-
2013) bêdzie mia³ zasadnicze znacze-
nie nie tylko dla powodzenia reformy,
ale tak¿e ca³ego procesu integracji Pol-
ski z UE. W³aœnie w tym czasie Unia pla-
nuje alokacje w Polsce znacznych œrod-
ków finansowych w ramach Funduszy
Strukturalnych. W tym niew¹tpliwie
historycznym procesie, który zadecydu-
je na wiele lat o obliczu naszego kraju,
szczególnie wa¿na rola przypadnie w³a-
œnie powiatom. Dodatkowo nap³yw
znacznych œrodków zewnêtrznych da
powiatom szansê na realny wp³yw na
kszta³t oraz kierunki rozwoju lokalnych
spo³ecznoœci zgodnie z ich faktycznymi
potrzebami. Jednym z najwa¿niejszych
etapów na drodze do realizacji tych ce-
lów jest opracowanie przez samorz¹dy
Planów Rozwoju Lokalnego, jako pod-
stawy operacyjnej do wszelkich dzia³añ
rozwojowych.

Plan uwzglêdnia istniej¹ce uwarun-
kowania powiatu, województwa oraz ich
miejsce w terytorialnej organizacji pañ-
stwa i dostosowuje siê do istniej¹cej w
województwie podkarpackim sytuacji.
Rozwój powiatu jest bowiem w znacznym
stopniu uzale¿niony od decyzji oraz
œrodków finansowych skupionych na
poziomie województwa.

Celem Planu jest zapewnienie kon-
centracji œrodków na strategicznych
dzia³aniach samorz¹du. Œrodki finan-
sowe bêd¹ wydawane na wczeœniej za-
planowane inwestycje zaproponowane
do realizacji w Planie. Poza tym dzia³a-
nia zaplanowane do realizacji w Planie
Rozwoju Lokalnego, bêd¹ mog³y byæ
realizowane w d³u¿szej perspektywie
czasowej, co pozwoli na konsumpcjê
œrodków z Funduszy Strukturalnych
równie¿ w nastêpnym okresie progra-
mowania.

Dla poprawnego rozwoju powiatu
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Uczestnicz¹c kilkakrotnie w barw-
nych, ciekawych i na ogó³ uda-
nych imprezach Dni Pogórza,

mia³am okazjê spotkaæ siê z t³umnie zgro-
madzonymi mieszkañcami miasta. Dla wie-
lu z nich by³a to te¿ „okazja” do przekazy-
wania G³osowi Wolnemu krytycznych uwag,
spostrze¿eñ i pytañ, na które nie znajduj¹
odpowiedzi w oficjalnych komunikatach
w³adz. Jako G³os Wolny – wolnych Obywa-
teli czujê siê zobowi¹zana do zadania kilku
najwa¿niejszych pytañ DLA-
CZEGO?

A wiêc: Dlaczego nie ma w
tym roku ¿adnej kolonii letniej
dla dzieci z rodzin najubo¿-
szych, czêsto dotkniêtych dra-
matem alkoholizmu któregoœ z
cz³onków rodziny? Na co wy-
dawany jest Fundusz Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
(oko³o 50 tys. z³. z op³at od sprzedawców
alkoholu ), z którego dawniej finansowany
by³ 10 dniowy turnus profilaktyczno – te-
rapeutyczny dla 20-25 dzieci z rodzin do-
tkniêtych tym nieszczêœciem? Dlaczego
przesta³ dzia³aæ Punkt Konsultacyjno – Te-
rapeutyczny dla osób uzale¿nionych i ich
rodzin? Stanowi³ on cenn¹ pomoc dla
wszystkich zmagaj¹cych siê z problemem
alkoholizmu, wskazywa³ drogi wyjœcia, mo-
bilizowa³ do wspólnych wysi³ków. Dlacze-
go Przewodnicz¹cy Komisji widywany jest
czêsto w „ stanie wskazuj¹cym na spo¿y-
cie”? Taka postawa dzia³a demobilizuj¹co
na wszystkich wymagaj¹cych pomocy, od-
biera chêæ szukania tej pomocy, podwa¿a

zaufanie do Komisji i wiarê w to, ¿e z na³o-
giem mo¿na „wygraæ”. Dlaczego Burmistrz
Miasta toleruje taki stan rzeczy? Dlaczego
wiele spotkañ LKS-u koñczy siê przys³owio-
wym „oblewaniem” demoralizuj¹c spor-
towców i m³odzie¿? Ile prawdy jest w po-
g³osce o takim zad³u¿eniu LKS-u, ¿e na sta-
dion wkroczy³ komornik? Dlaczego zlikwi-
dowano m³odzie¿ow¹ œwietlicê przy OSP
Przedmieœcie? Je¿eli dzia³a³a Ÿle – nale¿a³o
wymusiæ poprawê, a nie zamykaæ jedyna

na przedmieœciu miejsce, gdzie m³odzie¿
mia³a szansê spêdziæ wspólnie czas pod da-
chem i pod okiem doros³ych graj¹c w pong-
ponga (przed 3-4 laty kupiono stó³ do gry),
s³uchaj¹c jakiejœ prelekcji, czy æwicz¹c grê
na instrumentach. Takie to gorzkie pyta-
nia stawiano w czasie imprez pogórzañ-
skich w malowniczym wianuszku bia³ych
parasoli z napisem „Tyskie”- lej¹cym siê
obficie pod parasolami, wokó³ rynku.
Mo¿e to wp³ynê³o na podejmowanie takiej
tematyki rozmów i krytycyzm zastrze¿eñ?
Innym tematem krytycznych utyskiwañ by³,
szczególnie odczuwany przy nap³ywie go-
œci, brak miejsc parkingowych i zastawia-
nie chodników samochodami. Ten horror
rozgrywa siê w mieœcie te¿ w ka¿dy czwar-

tek i jak dot¹d nie widaæ ¿adnych perspek-
tyw jego rozwi¹zania. Rada Miasta zda³a
siê ca³kowicie na P. Burmistrz i niczego
sama nie proponuje, nie inicjuje, nie zg³a-
sza ¿adnych potrzeb i pomys³ów. Pos³usz-
nie i milcz¹co g³osuje nad uchwa³ami
przedstawianymi przez P. Burmistrz i za-
dowolona, ¿e nikt od Niej niczego wiêcej
nie oczekuje- rozchodzi siê do domów.
Ostatnia sesja w dniu 23 lipca niczego w
dotychczasowym trybie Jej dzia³añ nie zmie-

ni³a. Has³o jawnoœci obrad sa-
morz¹du jest iluzoryczne,
gdy¿ obserwator nie zaopa-
trzony, jak wszyscy Radni, w
wydruki uchwa³, nie mo¿e zo-
rientowaæ siê w pe³ni w ich
treœci, skutkach i uwarunko-
waniach. Nie wiadomo nawet,
czy dla Radnych s¹ one jasne.

Ka¿dorazowe zaproszenie Przewodni-
cz¹cego do dyskusji, koñczy siê po minu-
cie g³uchej ciszy s³owami „ zamykam dysku-
sje – g³osujemy”. Taki styl pracy Rady wyda-
je mi siê ogromnie ubogi i wyprany z wszel-
kiej emocji i zaanga¿owania w sprawy mia-
sta. Przecie¿ to Rada ma byæ „Twórc¹” ca-
³ej koncepcji rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego, a Burmistrz „organem wykonaw-
czym”. Taka jest idea wiod¹ca demokra-
tycznego Samorz¹du, od której od ostat-
nich wyborów doœæ skutecznie i daleko od-
chodzimy. Tyle s³ów ku rozwadze.

Z powa¿aniem
G³os Wolny – Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy

Anna Baranowska-Bilska

Program uroczystoœci:
9 paŸdziernika – sobota

1000-1100 - Uroczysta Msza œw.
w koœciele œw. Wawrzyñca

1100-1130 - Przemarsz do Szko³y
1130-1400 - Uroczyste otwarcie Zjazdu w auli Szko³y

- Wyst¹pienie Absolwentów
i zaproszonych goœci

- Czêœæ artystyczna
w wykonaniu m³odzie¿y i Absolwentów

1400-1500 - Spotkania z wychowawcami
1500-1900 - Obiad

- Indywidualne spotkania
1900- do rana - Bal 60-lecia

10 paŸdziernika – niedziela
1100 - Po¿egnalne ognisko

Wp³aty w wysokoœci 80.00 z³ od osoby mo¿na dokonywaæ do dnia 31 sierpnia w Banku Spó³dzielczym w Dynowie
na konto: 30909300072001002067400001 z dopiskiem „Zjazd”.

Jednoczeœnie Komitet informuje, ¿e zaproszenia zosta³y przes³ane do wszystkich Absolwentów
na posiadane przez Szko³ê adresy.

Serdecznie przepraszamy tych, do których one nie dotar³y, mimo naszych starañ.
Liczymy na Pañstwa niezawodne przybycie.

Wiêcej informacji na stronie internetowej: lodynow.w.interia.pl
Komitet Organizacyjny



DYNOWINKANr 7/109 7

8 lipca Roku Pañskiego 2001, gdy pa-
pie¿em by³ Polak Jan Pawe³ II, prymasem
Polski Ks. Kard. Józef Glemp, nuncjuszem
apostolskim w naszym kraju Ks. Arcybiskup
Józef Kowalczyk, zaœ proboszczem parafii
pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski w Siedli-
skach Ks. Kazimierz Kawa – Metropolita
Przemyski J. E. Ks. Arcybiskup Józef Micha-
lik – Przewodnicz¹cy Konferencji Episko-
patu Polski, w obecnoœci kap³anów, przy-
by³ych goœci oraz zgromadzonych wiernych
parafii dokona³ poœwiêcenia i wmurowa-
nia kamienia wêgielnego pochodz¹cego z

Ziemi Œwiêtej pod budowê nowej œwi¹tyni.
Projekt architektoniczny wykonali w

2003 roku – pan mgr Wincenty Janowski i
pan mgr in¿. Maciej Farbisz z Sanoka. Ku-
ria Metropolitalna w Przemyœlu na podsta-
wie wniosku Komisji Artystyczno - Budow-
lanej zatwierdzi³a projekt koœcio³a. Staro-
stwo Powiatowe w Brzozowie wyda³o po-
zwolenie na budowê z dnia 03.10.2003
roku. Prace geodezyjne wykona³ pan Zyg-
munt Marsza³ek z Brzozowa.

Kierownictwa nad budow¹ podj¹³ siê
mgr in¿. Grzegorz Szabelski z Izdebek. Nad-

zór budowlany prowa-
dzi pan mgr in¿. Win-
centy Janowski. Ca³oœæ
prac budowlanych pro-
wadz¹ panowie: Jan

Chuchro, Józef Chuchro, Grzegorz Chu-
chro, Aleksander Gawe³ z Przewrotnego i
Józef S³oninka z D¹brówki Starzeñskiej.

Z ramienia Komitetu Budowy Koœcio-
³a wielk¹ troskê wykazuj¹ panowie: Tade-
usz Sycz, Aleksander Kociuba, Zygmunt Za-
wadzki, Jan Polewka, W³odzimierz Tymoæ
i Zbigniew Gerula.

24 kwietnia 2004 roku rozpoczêto pra-
ce ziemne, a na pocz¹tki maja zosta³y zala-
ne fundamenty, dziêki wielkiej przychylno-
œci pana Antoniego Gromala – Wójta Gmi-
ny Nozdrzec; pana Zdzis³awa Socha – w³a-
œciciela ¿wirowni i pana Franciszka Jurka –
prezesa firmy Trans—Bet; a w czerwcu
rozpoczêto murowanie œcian koœcio³a.

W uroczystoœci poœwiêcenia i wmuro-
wania kamienia wêgielnego uczestniczyli

równie¿; ks Pra³at Józef Bar – Kanclerz Kurii
Metropolitalnej w Przemyœlu, Wójt Gminy
Nozdrzec – Pan Antoni Gromala, Zastêp-
ca Wójta – Pan Romuald Duda, Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy w Nozdrzcu – Pan
Roman Wojtarowicz oraz ksiê¿a z Dekana-
tu Dynów – na czele z ks. Dziekanem Pra³a-
tem Stanis³awem Januszem.

Raz jeszcze serdeczne dziêkujê miesz-
kañcom Siedlisk, parafianom oraz tym
wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili siê do rozpoczêcia budowy œwi¹tyni
i przygotowania uroczystoœci.

Bóg zap³aæ

Ks. Kazimierz
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Wasza Eminencjo.

W imieniu w³adz miasta i jego miesz-
kañców, mam zaszczyt podziêkowaæ za
przybycie na Ziemiê Dynowsk¹, w dniu

odpustu Œw. Wawrzyñca, do piêknie od-
nowionego, sprzyjaj¹cego modlitwie i
bliskiemu obcowaniu z Bogiem Koœcio-
³a Parafialnego w Dynowie, koœcio³a,
którego historia liczy ponad piêæset lat,
a sam Dynów w 2006 r. obchodzi³ bê-
dzie 670 rocznicê nadania praw miej-
skich.

Obecnie miasto liczy oko³o 6.500
mieszkañców, jest centrum gospodar-
czym, turystycznym i kulturalnym Pogó-
rza Dynowskiego.

Mieszkañcy Dynowa to ludzie pra-
cowici, dobrzy, o sercach otwartych na
innych. Ich zaanga¿owanie na rzecz
Swojej Ma³ej Ojczyzny i Swojego Koœcio-
³a zosta³o ju¿ dwukrotnie szczególnie
nagrodzone.

W 1997 r. Dynów nawiedzi³a Matka
Boska Fatimska w Swojej Cudownej Fi-
gurze, a w 2003 r. prze¿ywaliœmy nawie-
dzenie parafii przez Matkê Bosk¹ Czê-

stochowsk¹, która obecnie goœci w do-
mach Dynowian.

Jestem g³êboko przekonana, ¿e wi-
zyta tak znakomitych goœci pozostanie
na d³ugo w pamiêci mieszkañców Dy-
nowa, którzy na pewno znajd¹ swoje
miejsce w sercach i modlitwach Waszych
Dostojnoœci.

Wasza Eminencjo, Wasza Ekscelen-
cjo, proszê pozwoliæ, ¿e w imieniu w³adz
i mieszkañców Dynowa i gminy Dynów,
ofiarujê Waszym Dostojnoœciom, rzeŸ-
by naszego wybitnego artysty Pana Bo-
gus³awa Kêdzierskiego – wizerunek
Matki Bo¿ej Dynowskiej i Figurê Chry-
stusa Frasobliwego.

Burmistrz Miasta Dynowa
Anna  Kowalska

Wyst¹pienie burmistrz miasta Dyno-
wa podczas mszy œw. odpustowej ce-
lebrowanej przez Kardyna³a Stani-
s³awa Nagy i Arcybiskupa Józefa Mi-
chalika.

Fot. J. Prokop
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9 czerwca Szko³a Podstawowa nr
2 im. Œwiêtej Jadwigi Królowej
Polski w Izdebkach obchodzi-

³a Œwiêto Patrona Szko³y. Swoj¹ obec-
noœci¹ zaszczycili nas: Starosta Powia-
tu Brzozowskiego Zygmunt B³a¿ ,

Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Groma-
la, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Mieczys³aw Baræ,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Noz-
drzec Roman Wojtarowicz, Przewod-
nicz¹ca Komisji Kulturalno - Oœwia-
towej i Sportu Gra¿yna G³adysz, pro-
boszcz parafii Izdebki ksi¹dz Józef
Kasperkiewicz, so³tys Izdebek Mie-
czys³aw Wojdanowski.

W³aœciwe uroczystoœci zwi¹zane ze
Œwiêtem Patronalnym Szko³y rozpo-
czê³a Msza œw. w intencji uczniów
koñcz¹cych naukê w naszej szkole,
nauczycieli, rodziców i wszystkich
goœci. Nastêpnie odby³a siê ceremo-
nia przekazania sztandaru szko³y
uczniom klasy V przez przedstawicie-
li klasy VI.

Uwieñczeniem uroczystoœci by³o
przeprowadzenie Powiatowego Kon-
kursu Wiedzy dla uczniów Szkó³ Pod-
stawowych,, Œwiêta Jadwiga Królowa
Polski”. Przygotowania do niego roz-
poczê³y siê znacznie wczeœniej. Wy-
szliœmy z t¹ propozycj¹ do wszystkich
szkó³ powiatu brzozowskiego, które
podobnie jak my za sw¹ patronkê
maj¹ królow¹ Jadwigê. Nasz pomys³
spotka³ siê z ¿ywym zainteresowa-
niem i swój udzia³ zg³osi³y szko³y
podstawowe z Dydni, Orzechówki

szczególny sposób zas³u¿y³y siê dla
naszej szko³y. W tym roku uhonoro-
wani zostali Starosta Powiatu Zyg-
munt B³a¿, Zastêpca Starosty Janusz
Dragu³a, Wójt Gminy Nozdrzec An-
toni Gromala, Zastêpca Wójta Gmi-

oraz Szko³a Podstawowa nr 1 z Hum-
nisk. Przedsiêwziêcie to wymaga³o
du¿ego zaanga¿owania i wk³adu pra-
cy z naszej strony.

Pierwszy etap konkursu odby³ siê
10 maja w szko³ach macierzystych.

Do dalszej czêœci zakwalifikowa³o siê
dwanaœcie osób. 9 czerwca w godzi-
nach przedpo³udniowych reprezen-
tanci ww. szkó³ zmagali siê w æwieræ-
finale i pó³finale. Poziom wiedzy
uczestników by³ bardzo wysoki i wy-
równany, wszyscy wykazali siê solid-
nym przygotowaniem, jednak do fi-
na³u mog³y wejœæ tylko trzy osoby, któ-
re walczy³y o zaszczytny tytu³ laure-
ata.  Przypad³ on Anecie Mikoœ ,
uczennicy naszej szko³y, miejsce dru-
gie zajê³a Joanna Szmyd z Orzechów-
ki, a trzecie Natalia Ku³ak z Dydni.
Nad prawid³owoœci¹ przebiegu kon-
kursu czuwa³a komisja, której prze-
wodniczy³ Wójt Gminy Nozdrzec An-
toni Gromala.

Cenne nagrody rzeczowe i okaza-
³e albumy ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe zwyciêzcom konkur-
su wrêczali starosta, wójt i dyrektor
naszej szko³y. Pozostali uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy, na-
grody ksi¹¿kowe i komplety d³ugo-
pisów, a opiekunowie specjalnie
przygotowane na tê okazjê podziêko-
wania.

Kolejnym punktem obchodów
Dnia Patrona by³o wrêczenie odzna-
ki „Przyjaciel Szko³y”. Wyró¿nienie
to przyznajemy osobom, które w

ny Nozdrzec Romuald Duda,, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Nozdrzec
Roman Wojtarowicz,. Na koniec wy-
ró¿nieni goœcie kolejno zabierali
g³os dziêkuj¹c za odznaczenie, a tym
samym za docenienie ich pracy.

Obchody œwiêta uœwietni³ wystêp
szkolnego Kó³ka Teatralnego przed-
stawiaj¹c legendê „Stopka Królowej
Jadwigi” przybli¿aj¹c¹ wszystkim po-
staæ patronki.

Na zakoñczenie uroczystoœci dy-
rektor szko³y Stanis³aw ¯elaznowski
z Rad¹ Rodziców zaprosili goœci na
poczêstunek. Dla dzieci zorganizo-
wana zosta³a zabawa dyskotekowa.

Serdecznie dziêkujemy goœciom
za udzia³ w naszej szkolnej uroczysto-
œci, Starostwu Powiatowemu za ufun-
dowanie nagród, Hurtowni Artyku-
³ów Spo¿ywczych Górecki Jan i Ma-
s³yk Tadeusz Sp. Jawna za wsparcie
imprezy, nauczycielom za przygoto-
wanie dzieci do konkursu oraz ro-
dzicom za pomoc w organizacji œwiê-
ta patronalnego.

Dyrektor Szko³y
Stanis³aw ¯elaznowski

Rada Pedagogiczna SP 2 Izdebki

Opracowa³y: Alicja Lubecka,
 Ma³gorzata Owsiana
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Urodzi³ siê w ma³ym drewnianym dom-
ku – s³u¿bówce woŸnego szko³y – w 1929
roku. Ojciec – Józef Kucel z Bachórza cza-
sowo mieszka³ w Dynowie pod Wa³em, a
na sta³e – przy Sz. P. nr 1 (zdjêcie nr 5).

Matka Karolina z Drelinkiewiczów –
urodzi³a trzech synów, trzech „Budrysów.”
Najm³odszy powêdrowa³ w œwiat, do Gdy-
ni, a starsi pozostali w Dynowie. Dla œred-
niego Staszka „miejscem na ziemi” pozo-
sta³ rodzinny Dynów. Tu powróci³ zaraz po
wojsku, bo czekali na niego rodzice, ale
przede wszystkim ukochana Danusia. Po
latach zgodnego ¿ycia, gdy Go opuœci³a
zbyt wczeœnie, dziesiêæ lat po Jej œmierci,
rozmawiaj¹ na cmentarzu i w ci¹gle po-
wracaj¹cych snach. „Musia³em wróciæ do
Dynowa” – kontynuuje wspomnienia z sze-
rokim uœmiechem, bo nawet wojsko œpie-
wa³o:

„Ach dziewczyno oczy Twe
widzê w nocy i w dnie...”

Od razu po powrocie gra³ w orkiestrze
dêtej OSP w Dynowie, która liczy³a wtedy
ponad 30 cz³onków, a prowadzi³ j¹ nieza-
pomniany dyrygent – Tadeusz Dymczak.

Mieszka³ z rodzicami „przy szkole’, a
mia³o to dobre i z³e strony. W m³odoœci
same dobre, bo wszêdzie by³o st¹d blisko,
w dzieciñstwie same – z³e. Nie tylko dlate-
go, ¿e jego ucieczki z klasy przez okno ka-
rali nauczyciele i sam Pan Kierownik, ale
najsurowiej karci³ ojciec: bo wstyd przyno-
si³ panu woŸnemu szko³y (takie by³o po-
czucie zawodowego honoru).

Inne z³e strony mieszkania „przy szko-
le” to ca³odobowy rytm pracy. A wszystko
przez te piece w liczbie 20, do których zim¹
trzeba by³o nanieœæ drzewa i wêgla, wynieœæ
popió³. Ile razy goni³ po schodach tam i z
powrotem, tam i z powrotem.... Pomaga³
ojcu, który przepracowa³ 35 lat, potem
mamie, która odesz³a na emeryturê w la-
tach szeœædziesi¹tych.

Stanis³aw nie od
razu kontynuowa³ ro-
dzinn¹ tradycjê. Ow-
szem pomaga³ rodzi-
com, ale zostaæ na sta³e
„przy szkole” – Nie! Inne
posady wydawa³y Mu siê
bardziej atrakcyjne. Za-
cz¹³ od pracy w Kopy-
ciarni, a po wojsku jako
bufetowy za kontuarem
restauracji „Pod k³o-
sem”. Potem pracowa³
w barze Spó³dzielni In-
walidów (tu¿ obok obec-
nego sklepu elektryczne-

go); w Spó³dzielni Wielobran¿owej produ-
kowa³ s³ynne dynowskie drewniaki. Dopie-
ro w 1961 roku wróci³ do szko³y i wytrwa³ w
tym „sympatycznym ulu” do emerytury.
Wszyscy uczniowie podstawówki wiedzieli,
¿e ten pan z w¹sami, który bardzo pilnuje
porz¹dku i naprawia to, co oni popsuj¹, to
Pan Kucel – WoŸny... i trzeba Go s³uchaæ!

Jakie to by³y czasy – wspomina i macha
rêk¹. Nikt dziœ nie uwierzy, ¿e zim¹ by na-

Józef i Karolina Kucelowie w 1955 r.Lata piêædziesi¹te – pierwszomajowy pochód

Z m³odzieñczych marzeñ o lataniu pozosta³y wspomnienia i pasjonuj¹ce zajêcie na
emeryturê – konstrukcje modeli samolotów – znacznie uproszczonych, ale lataj¹cych
tzn. krêc¹cych siê w podmuchach wiatru na ogrodowym poligonie. Stoi ich wokó³
domu chyba ze czterdzieœci: wiêksze i mniejsze, ka¿dy inny, chocia¿ podobne, bo z tych
samych elementów z³o¿one: kad³ub, œmig³o, ogon i deska sterownicza. Innowacje kon-
strukcyjne obejmuj¹ kszta³t i wielkoœæ œmig³a oraz ster. Œmig³a krêc¹ siê, furkocz¹, lekko
poœwistuj¹ w powietrzu czyni¹c ogród ¿ywym, dynamicznym a w³aœciwie aerodynamicz-
nym. Konstruktor zapytany o swoj¹ pasjê wyjaœnia: najwiêkszym moim ch³opiêcym ma-
rzeniem by³o latanie samolotem i gra w orkiestrze. Kiedy stawa³em przed komisj¹ pobo-
row¹ w 1940 roku, powtarza³em sobie: Dêblin tylko Dêblin, ale niestety sta³o siê: nie
jednostka lotnicza, ale XVI pu³k piechoty i nie Dêblin a Przemyœl, potem Jaros³aw i
Czêstochowa.

Na kornecie zacz¹³ siê uczyæ graæ w listopadzie 1946 roku, a ju¿ w marcu nastêpne-
go roku wyst¹pi³ w orkiestrze dêtej. W jednostce wojskowej zasila³ orkiestry, bo by³
dobry i pracowity. S³uch muzyczny ma bardzo dobry, nie chwali siê, ¿e absolutny, ale na
pewno – nieprzeciêtny.

Wszystkim dynowianom znany (tym którzy popularn¹ jedynkê koñczyli) wieloletni
woŸny SP nr 1, II kornecista orkiestry dêtej OSP w Dynowie.

Pan Stanis³aw Kucel Stanis³aw Kucel
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paliæ we wszystkich szkolnych piecach, trze-
ba by³o wstaæ o 4 rano, ¿e na przerwy lek-
cyjne dzwoni³o siê jak w koœciele rêcznym
dzwonkiem. Dopiero Dyr. W³. Bielawski za-
kupi³..., a¿ w Poznaniu dzwonki elektrycz-
ne, woŸny je zamontowa³ tak, ¿e w domu
bêd¹c móg³ zadzwoniæ na pocz¹tek lub
koniec przerwy lekcyjnej. Praca zawodo-
wa, budowa w³asnego domu, wychowanie
dwójki dzieci – wszystko przesz³o – jak je-
den dzieñ, a pozosta³o muzykowanie, gra
w orkiestrze i koncerty majowe na wie¿y
koœcielnej. Kto choæ raz s³ysza³, jak w majo-
wy wieczór ponad oknami domów, ponad
stuletnimi lipami przykoœcielnymi i przy-
szkolnymi kasztanami p³yn¹ melodie pie-

kiestra w pocho-
dzie pierwszomajo-
wym bo ochotnicy
musieli na wa¿nych
pañstwowych uro-
czystoœciach, to
czyœci kulê na
dzwonnicy – bez
zabezpieczenia, to
znowu gra na uro-
czystej procesji Bo-
¿ego Cia³a.

klarnecista; Tadeusz Krasnopolski – klar-
necista; Aleksander Kostur – klarnecista;
Adam Bajda – barytonista; Ignacy Wtkow-
ski – flecista i tenor; W³adys³aw Ryba – te-
nor; Leszek Krasnopolski – basista „S”; Mie-
czys³aw Ryba – puzonista; Jan Ryba – teno-
rzysta; Izydor Bajda – klarnecista; Stanis³aw
Bajda; Boles³aw Bajda - klarnecista;
Edward Kuœ - picolo.

Pan Staszek gra w orkiestrze z coraz to
m³odszymi, chêtnie dzieli siê wiedz¹, do-
œwiadczeniem i wspomnieniami.

Cieszy siê bardzo, ¿e od 3 lat w majo-
wych koncertach na wie¿y ma pomocnika
– Tomasza Tereszaka studenta, przysz³ego
nauczyciela muzyki, a ju¿ dziœ podporê
orkiestry dêtej. Gdyby tak wiêcej m³odych
ludzi garnê³o siê jak kiedyœ do orkiestry,
gdyby m³odzi mieli pracê w Dynowie i mo-
gli tu wracaæ „po wojsku”, po studiach...
Gdyby nie musieli „za chlebem” wyje¿d¿aæ
na ciê¿kie robo-
ty sezonowe do
N i e m i e c ,
W³och, Holan-
dii...wtedy or-
kiestra dêta
OSP znów liczy-
³aby 30 cz³on-
ków, i na pewno
tak piêknie jak
kiedyœ graliby
„ P o l o n e z a
Ogiñskiego”,
„Odg³osy ludo-
we”, „Moj¹ kró-
low¹...”

Pan Staszek wierzy, ¿e tak bêdzie
i drobnym truchcikiem
z klarnetem pod pach¹ biega
na próbê, ju¿ prawie 60 lat.

œni Maryjnych – nigdy tego nie zapomni!
Pan Kucel codzinnie w maju z tr¹bk¹ pod
pach¹ i zeszytem nutowym wdrapuje siê
po schodach na wysokoœæ 4 piêtra, otwie-
ra okno wie¿y i gra... Piêknie! Wszyscy to
s³ysz¹ i lubi¹. On wysoko nad ziemi¹ gra i
gra... Czasami marzy o lataniu, czasem pa-
miêæ podsuwa mu ró¿ne obrazy z przesz³o-
œci, gdzie tyle ludzi i zdarzeñ! Oto idzie or-

Pamiêæ przywo³uje te¿ smutne obrazy
– ostatnie po¿egnania kolegów z orkiestry.
Odeszli: Tadeusz Dymczak – dyrygent,
kompozytor, wspania³y cz³owiek, spo³ecz-
nik; Stanis³aw Kostur – aktor, sportowiec,
dzia³acz spo³eczny, dyrygent; Tadeusz Bucz-
kowski - klarnecista; Antoni £abêdzki - klar-
necista i œpiewak o niezwyk³ym g³osie, Fran-
ciszek Bajda – basista; Klemens Potoczny -

P. Danusia ukochana
¿ona P. Stanis³awa

 K. D¿u³a

List gratulacyjny od Papie¿a Jana Paw³a II

T. Krasnopolski, S. Kucel i K. Potoczny
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Omawiaj¹c historiê Dynowszczy-
zny nie mo¿na pomin¹æ histo-
rii rodziny Trzecieskich her-

bu Strzemiê, której 6 pokoleñ tu siê
rodzi³o, ¿y³o i zosta³o pochowanych na
dynowskim cmentarzu. To bardzo sta-
ry ród, o którym wspomina D³ugosz w
kronikach z roku 1460 w nastêpuj¹-
cych s³owach: „wieku owego by³y te
domy znaczne w tej famili (herbu Strze-
miê) jako naprzód dom Trzecieskich.
By³ wieku owego
Andrzej Trzecie-
ski, cz³owiek wiel-
kiej nauki, który
wiele ksi¹g pisa³
potrzebnych ku
ozdobie ojczyzny”.
Paprocki w swoim
herbarzu w roku
1508 opisa³ herb Strzemiê jako „¿ó³te
strzemiê w czerwonym polu, nad nim
korona szlachecka bez pa³ek. Nad ko-
ron¹ 5 pawich piór”. Herb ten zdobi
do dziœ stalle w prezbiterium koœcio³a
parafialnego w Dynowie i obelisk na-
grobkowy na starym dynowskim cmen-
tarzu. Pierwotn¹ siedzib¹ Trzecieskich
by³a Trzecie¿ w Ziemi Sandomierskiej
(D³ugosz). Maj¹tek ziemski w Dynowie
kupi³ Andrzej Trzecieski w 1740 roku,
ojciec Stanis³awa – uczestnika Konfe-
deracji Barskiej. Maj¹tek Stanis³awa
obejmowa³ Dynów, Igiozê, £ubno i Miej-
sce Piastowe. Stanis³aw mia³ 2 synów:
Jakuba, który odziedziczy³ Dynów, Igio-
zê i £ubno i Jana, który odziedziczy³ Miej-
sce Piastowe. Stanis³aw zbudowa³ oko-
³o roku 1755 klasycystyczny dwór w Dy-
nowie. Jakub zmar³ w 1842 (lub 1832)
i zosta³ pochowany w grobowcu rodzin-
nym pod obeliskiem z herbem „Strze-
miê”, który stoi do dziœ obok kaplicy
na starym cmentarzu dynowskim. Pa-
mi¹tk¹ po nim jest te¿ figurka œw. Jaku-
ba z roku 1820 przy drodze z Przed-
mieœcia do g³ównego tartaku – dziœ uli-
ca 1 Maja. Po Jakubie gospodarzyli w
Dynowie: jego syn Józef, a po nim syn
Józefa Zbigniew i syn Zbigniewa Ste-
fan urodzony w roku 1864. ¯on¹ Zbi-
gniewa by³a Ignacja Mi¹czyñska, córka
oficera armii napoleoñskiej i uczest-
nika powstania listopadowego, po któ-
rym straci³ ca³y maj¹tek. Jego dzieci wy-
chowa³a jego siostra – zamê¿na Konop-
czyna w swoim maj¹tku na Ukrainie.
Pani Ignacja mia³a 2 braci – Józefa, któ-
ry o¿eni³ siê z Bukowsk¹ z Izdebek i
Micha³a – starego kawalera, ostatnie
lata ¿ycia spêdzaj¹cego u siostry w dy-
nowskim dworze. On te¿ by³ inicjato-
rem i czêœciowym fundatorem budowy

nowego domu mieszkalnego, obok sta-
rego dworu. Zmar³ w 1904 r. nie docze-
kawszy koñca budowy. Dom stoi do dziœ
i od czasu zniszczenia w 1944 starego
dworu – b³êdnie nazywany jest „dwo-
rem”. Na podstawie darowizny Kingi
Trzecieskiej – zamê¿nej Moysowej,
przeszed³ on w roku 1988 w rêce Fun-
dacji Pomocy M³odzie¿y „Wzrastanie” i
dziœ s³u¿y jako Dom Dziecka. Trzecie-
scy z Miejsca Piastowego po Janie to

Tytus i jego brat Franciszek – in¿ynier
górnictwa naftowego i za³o¿yciel tzw.
„Florianki” tj. Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego od Ognia. Nastêpni to byli syn
Tytusa – Jan i syn Jana – Tytus. Maj¹tek
Trzecieskich z Miejsca Piastowego
znacznie przewy¿sza³ maj¹tek dynow-
ski.

Ostatnim w³aœcicielem dóbr dynow-
skich by³ Stefan – syn Zbigniewa i Igna-
cji z Mi¹czyñskich, urodzony w 1864,
który przej¹³ maj¹tek jeszcze za ¿ycia
ojca maj¹c lat 18-cie. Maj¹tek ten mia³
wówczas oko³o 560 morgów ziemi or-
nej, 30 morgów ³¹k, 600 morgów lasów
w £ubnie. Granicami posiad³oœci w
mieœcie by³ tzw. goœciniec cesarski, wa³
bêd¹cy resztk¹ dawnych fortyfikacji i
San. Do wybuchu pierwszej wojny œwia-
towej w 1914 roku uchodzi³ za jeden z
najlepiej zarz¹dzanych i uprawianych
maj¹tków ziemskich w ca³ej okolicy. W
1883 wybudowano wielki murowany
spichlerz, który przetrwa³ obie wojny
œwiatowe i zosta³ rozebrany kilka lat
temu przez obecnego prezesa Funda-
cji „Wzrastanie”, mimo wartoœci zabyt-
kowej i dobrego stanu ogólnego bu-
dowli. W 1895/96 odnowiono stary
dwór i 8-mio pokojowy dworek na Igio-
zie, w którym zamieszka³a matka i sio-
stra p. Stefana. W latach 1910-13 po-
stawiono m³yn wyposa¿ony w najnow-
sze maszyny niemieckie i uruchomio-
no cegielniê i dachówczarniê, nazywa-
j¹c zak³ady „Leonia” od skrótu imienia
Eleonory – ¿ony Stefana. ¯ona Stefana
Trzecieskiego z domu Jaxa- Chamiec
herbu „Gryf’, pochodzi³a z równie sta-
rej starej rodziny szlacheckiej. Przydo-
mek Chamiec, który póŸniej sta³ siê
czêœci¹ nazwiska, nadano jednemu z
Jaxów, za pomoc królowi Kazimierzowi

Wlk. w trosce o w³oœcian. Zapisan¹
wzmiankê o Jaxach herbu „Gryf”, zna-
leziono podczas renowacji kaplicy tzw.
Bo¿ogrobców w koœciele w Przeworsku.
Zapis ten dotyczy sprowadzenia do
Polski w roku 1160 Zakonu Stra¿ników
Grobu Pañskiego z Jerozolimy przez
Piotra Jaxê herbu „Gryf” i ufundowa-
nia im koœcio³a i klasztoru w Miecho-
wie. Ojciec Eleonory, Antoni Jaxa –
Chamiec urodzi³ siê na Polesiu oko³o

1836 r. Ukoñczy³
uniwersytet Kijow-
ski (matematyka i
astronomia) i wzi¹³
udzia³ w powsta-
niu styczniowym,
po którym poszu-
kiwany przez
carsk¹ policjê,

uciek³ do Austrii i osiad³ w Wiedniu.
W ówczesnym Wiedniu by³a doœæ du¿a
i znacz¹ca Polonia i Ko³o Polskie w par-
lamencie austriackim. Antoni, grun-
townie wykszta³cony, pochodz¹cy ze sta-
rego rodu, niebawem o¿eni³ siê i zo-
sta³ pos³em Ko³a Polskiego do parla-
mentu austriackiego. Dwie jego córki;
Eleonora i Gabriela urodzone we Wied-
niu, wychowa³y siê w atmosferze wiel-
kiego œwiata i dworu cesarskiego do 17
roku ¿ycia. W roku 1892 Antoni Jaxa –
Chamiec zosta³ mianowany Prezesem
Wydzia³u Krajowego w Galicji (forma
samorz¹du krajowego w zaborze au-
striackim) i rodzina przenios³a siê do
l Lwowa. Obie córki, mimo braku w
owym czasie szkó³ dla dziewcz¹t, otrzy-
ma³y bardzo staranne wykszta³cenie w
zakresie historii, sztuki, muzyki, litera-
tury i jêzyków obcych.

Stefan i Eleonora poznali siê we
Lwowie i tam te¿ zawarli ma³¿eñstwo w
roku 1895. Œlubu udzieli³ im arcybi-
skup Szczêsny Feliñski, niedawno zwol-
niony z 18 –letniego zes³ania na Sybir.
Obecny by³ tak¿e dynowski proboszcz
ks. Sa³ustowicz, wielki przyjaciel domu
Trzecieskich, kolatorów parafii dynow-
skiej. Ksi¹dz Sa³ustowicz by³ probosz-
czem dynowskim w latach 1890 do
1919. Emerytowany, zosta³ kapelanem
Sapiehów w Krasiczynie i tam zmar³ w
1932 r. Pochowano go jednak w Dyno-
wie, w grobowcu „pod Anio³em” na sta-
rym cmentarzu.

Ostatniemu dziedzicowi Dynowa
urodzi³o siê w latach 1896 do 1907
oœmioro dzieci, z których dwie dziew-
czynki zmar³y w dzieciñstwie. Wszyst-
kie dzieci otrzyma³y bardzo staranne,
katolickie i tradycyjne wykszta³cenie,
ucz¹c siê w domu i zdaj¹c zaliczenia po
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ka¿dym pó³roczu w szko³ach pañstwo-
wych we Lwowie. Synów –Antoniego i
Jakuba wys³ano w okresie miêdzywojen-
nym na studia zagraniczne i ¿aden nie
przygotowa³ siê do objêcia maj¹tku.
Obydwaj, z powodu wojny w roku 1939,
pozostali na sta³e poza Polsk¹. Córki
Kinga i Józefa wysz³y za m¹¿ za ziemian
z kresów wschodnich, Stefania za zawo-
dowego oficera Wojsk Polskich i opu-
œci³y dom rodzinny. Najm³odsza anna
pozosta³a w domu jako stara panna.
Maj¹tek zniszczony w czsie I wojny, w
okresie miêdzywojennym prowadzony
przez starzej¹cego siê dziedzica, przy
du¿ych wydatkach na kszta³cenie zagra-
niczne synów, utrzymywa³ siê w znacz-
nej czêœci ze sprzeda¿y ziemi mieszkañ-
com okolicznych wsi. W roku 1941 wró-
ci³y do domu rodzinnego dwie córki z
dzieæmi wypêdzone ju¿ w 1939 przez
wojska sowieckie z maj¹tków na wscho-
dzie, i ¿ona oficera, zaginionego w dzia-
³aniach wojennych. Dwór zape³ni³ siê
znów licznymi cz³onkami rodziny i in-
nymi uchodŸcami wojennymi otrzymu-
j¹cymi pomoc we dworze. 26 lipca 1944
roku cofaj¹c siê, wojska niemieckie zde-
tonowa³y ogromne magazyny amunicji
sk³adowanej we dworze i folwarku po-
woduj¹c ich zniszczenie. Zginê³o wte-
dy te¿ oko³o 300 starych drzew okalaj¹-
cych budynki. Przetrwa³ jedynie drugi
dom mieszkalny i spichlerz, do które-
go ktoœ zdo³a³ odci¹æ przewody deto-
nacyjne. Z tym wiêkszym wzruszeniem
wspominano dawne czasy –szczególnie
sprzed I wojny œwiatowej, czasy radosne-
go dzieciñstwa w 200 –letniej siedzi-
bie rodu. Zachowa³ siê nawet dok³ad-
ny opis dworu i folwarku z ówczesnego
czasu –dla „pamiêci nastêpnych poko-
leñ”. Wype³niaj¹c ten zamiar chcê prze-
kazaæ ten opis pamiêci wspó³czesnych
mieszkañców Dynowa, z których starsi
pamiêtaj¹ jeszcze powojennych miesz-
kañców dworu tj. Stefana Trzecieskie-
go zmar³ego w 1953 roku, Eleonorê
Trzeciesk¹ -zmar³¹ w 1946 roku, Kingê
Mysow¹ córkê Stefana – zmar³¹ w 1989
roku, Józefê Paygert -zmar³¹ w 1986
roku, ostatni¹ Annê Trzeciesk¹ –
zmar³¹ w 1993 roku. Córka Stefania z
dzieæmi wyjecha³a za granicê zaraz po
wojnie, do mê¿a, który odnalaz³ siê w
zachodnich si³ach zbrojnych. Dzieci po-
zosta³ych córek rozproszy³y siê po ca-
³ym œwiecie i resztka maj¹tku zosta³a
przekazana przez Kingê Mysow¹ na
cele charytatywne.

Cdn.

Anna Baranowska-Bilska

Zak³adaj¹c, ¿e sierpniowa pogoda
wynagrodzi nam upa³ami lipcowe, sza-
re od deszczu dni, polecam lekturê
lekk¹ i optymistyczn¹ – romans Ericha
Segala pt. „OSTATNI AKORD”. Ksi¹¿-
ka pe³na ciep³a, altruizmu i szlachet-
nych uczuæ wielkiej mi³oœci dwojga m³o-
dych lekarzy. Mi³oœæ zwi¹za³a ich pod-
czas wspólnej pracy na charytatywnej
placówce Medicine Internatiolane w
Etiopii, ogarniêtej wojn¹ domow¹. Pry-
mitywne warunki, ca³kowita izolacja od
wszystkich spraw, pozostawionego za
sob¹ œwiata, nieustaj¹cy nap³yw pracy, w
którym doœwiadczaj¹ wzajemnej lojalno-
œci i przyjaŸni – stanowi¹ fundament tej
mi³oœci. Oboje przepe³nia pasja s³u¿e-
nia tym najubo¿szym z ubogich, choru-
j¹cym na niezwyk³e, tropikalne choro-
by, wyniszczonym g³odem i nêdz¹, dla
których tu przyjechali. Na swoje w³asne
uczucia maj¹ bardzo niewiele czasu co
sprzyja niezwyk³ej ich intensywnoœci, a
ukochanie muzyki i wra¿liwoœci na piêk-
no przyrody pog³êbia ich prze¿ywania.
Dramat rozgrywa siê nagle i niespodzie-
wanie, rozdzielaj¹c kochanków na d³u-
gie 18 lat. W ci¹gu tych lat œledzimy losy
tylko jego. Pogr¹¿ony w rozpaczy i têsk-
nocie, znajduje ukojenie w ca³kowitym
poœwiêceniu siê medycynie i pasji na-
ukowej. Staje siê jedynym z najs³awniej-
szych specjalistów w dziedzinie lecze-
nia nowotworów. Ukochanie muzyki,
g³êboka dobroæ i szlachetnoœæ zbli¿a go
wreszcie do wiolonczelistki równie ciê¿-
ko doœwiadczonej przez ¿ycie. Zawiera
ma³¿eñstwo i wtedy nagle zjawia siê tam-
ta pierwsza mi³oœæ. Spotkanie jest
wstrz¹saj¹ce. Z jej wyznañ poznajemy 18
lat jej ¿ycia „po Etiopii”. Poznajemy te¿
g³êbie tej mi³oœci i wiernoœæ jej bohate-
rów wymaganiom moralnym i poczuciu
odpowiedzialnoœci cz³owieka za drugie-
go cz³owieka, opowiedziane pe³nym
ciep³a jêzykiem.

Zakoñczenia nie zdradzê. Trzeba po
prostu przeczytaæ „Ostatni akord”, a¿ do
epilogu, a czyta siê wspaniale, niemal
„jednym tchem” i ¿a³uje, ¿e ju¿ siê skoñ-
czy³o. Pisarz ten jest literaturoznawc¹ i
wyk³adowc¹ na uniwersytetach Har-
ward, Yale i Princeton. Opublikowa³ te¿
„Love Story”, „Doktorzy”, Akty wiary”,
„Nagrody” i „Bez senzymentów” – do-
skona³e lektury na lato.

„OSTATNI AKORD” jest w posia-
daniu Biblioteki Miejskiej w Dynowie.

Miejska Biblioteka Publiczna proponuje
ciekawe pozycje ksi¹¿kowe do poczytania:

Grochola K. Nigdy w ¿yciu
Serce na temblaku
Ja wam poka¿ê

Menzel I. Zatañczyæ czeczotkê
Tyszkiewicz B. Nie wszystko na sprzeda¿
Pierre La Mure Mi³oœæ nie jedno ma imiê
Stone I. Pasja ¿ycia
Coelno P. Pielgrzym

Alchemik
Demon
Weronika postanawia
umrzeæ
Na brzegu rzeki usiad³am
i p³aka³am

Terakowska D Ono
Poczwarka
Samotnoœæ bogów

Wharton W. SpóŸnieni kochankowie
Nigdy, nigdy mnie
nie z³apiecie

Krantz I. Córka Mistrala
Rowling I. 5 tomów Harrego Potera
Segal E. Akty wiary

Nagrody
Martin M. Królowa serc
Puzo M. Rodzina Borgiów
Masterton G. Dwa tygodnie strachu

Œmiertelne sny
Zwierciad³o piekie³

Allende I. Dom duchów
Umberto E. Imiê ró¿y

Biblioteka posiada równie¿ bogaty wybór
tytu³ów ksi¹¿ek Danielle Steel.

Dlaczego?

Dlaczego ci¹gle p³acê nazbyt drogo
Za dni pogodne, za brzaski, za œwity
Za ka¿dy oddech, spacer pust¹ drog¹
Za szare niego, czasem za b³êkity.

Czas bezlitoœnie zap³atê pobiera
Zrywaj¹c co dnia kartki z kalendarza
Co by³o piêkne, dzisiaj ju¿ umiera
Nie ma repliki, nic siê nie powtarza.

Tylko nie gaœcie mi œwiat³a nadziei
Ona iœæ ka¿e z podniesion¹ g³ow¹
Wœród przeciwnoœci, wœród losów kolei
Wierzyæ, ¿e spe³ni Bóg dane nam s³owo.

Wara, lipiec 2004 r.
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Jest rok 1809... piêkna, ciep³a, majowa
noc, bit¹ drogê rozœwietla œwiat³o ksiê¿yca.
Szesnastoletni m³odzieniec jedzie do miej-
sca, w którym zosta³y wszystkie jego dzie-
cinne marzenia, do magicznego, drewnia-
nego dworu swego dziadka w Nienadowej.
Pragnie tam spotkaæ wuja Antoniego, daw-
nego ¿o³nierza. „... ruszyliœmy (...) do Nie-
nadowej, do brata pana Wojciecha, pana
Antoniego Dembiñskiego, by³ego oficera
z koœciuszkowskich czasów. W Nienado-
wej, majêtnoœci ojca mojej matki,
mieszkali niegdyœ rodzice
moi. Tam pamiêæ moja
b³¹dzi w mg³ach dzieciñ-
stwa.”/ „Trzy po trzy”/

Po trudach podró¿y
z Przemyœla umêczone
konie skrêcaj¹ wreszcie
z „wêgierskiego goœciñ-
ca” w lipow¹ alejê. Na jej
koñcu znajduje siê du¿y,

W ten piêkny wakacyjny czas zapraszamy
Pañstwa w niezwyk³¹, sentymentaln¹ i nieco
wyimaginowan¹ podró¿ oraz na spotkanie z
ludŸmi, których œlady lub ¿ywa obecnoœæ od-
cisnê³a niezatarte piêtno na naszej podkar-
packiej ziemi. Pomys³ takiej wêdrówki zrodzi³
siê w czasie b³ogiego, letniego lenistwa kiedy
le¿¹c „... pod grusz¹ na dowolnie wybranym
boku...” szukaliœmy „... wiatru w polu, zapomnianych s³ów, œladu ³ez w k¹kolu, przedwczorajszych
bzów...”. Któ¿ z nas patrz¹c na „pomarszczone, przygarbione okoliczne dwory” nie chcia³by
dowiedzieæ siê jak wygl¹da³y w chwili œwietnoœci, kiedy koncentrowa³o siê w nich ¿ycie kultu-
ralne i towarzyskie naszego regionu.

Ideowym przewodnikiem uczynimy przedstawianego ju¿ na ³amach naszego pisma
romansowego rudzielca, mistrza pióra, hra-
biego Aleksandra Fredrê. Nie bêdzie to jed-
nak kolejna lekcja historii ale raczej próba
poznania XIX – wiecznych klimatów i at-
mosfery szlacheckich dworów dynowszczy-
zny. Spróbujemy wykazaæ, ¿e nie by³o przy-
padku w tym, i¿ tu na naszej ziemi zrodzi³a
siê prawdziwa literacka indywidualnoœæ.
Wska¿emy ludzi, którzy byæ mo¿e nawet nie
bezpoœrednio ale przez sw¹ „duchow¹
obecnoœæ”, wczeœniejsz¹ dzia³alnoœæ wp³y-
nêli na osobowoœæ póŸniejszego komedio-
pisarza, a tak¿e i tych, których jego obec-
noœæ czy pisarstwo zainspirowa³o do aktyw-
noœci. Odwiedzimy miejsca stanowi¹ce oko-
lice „naszego Dynowa” i zobaczymy je jak-
by na nowo, przez „okulary dziewiêtnasto-
wiecznego turysty”.

Wyruszmy razem w tê sentymentaln¹,
wakacyjn¹ wêdrówkê. Przenieœmy siê do lat
m³odzieñczych Aleksandra Fredry. Rys. Magdalena Hadam

Za³o¿ony zosta³ na planie prostok¹ta. Fron-
ton stanowi³y cztery kolumny. Wewn¹trz
znajdowa³y siê dwa korytarze, z których
jeden prowadzi³ do pe³nej tajemnic biblio-
teki, ukochanego miejsca pobytu ch³opca
a drugi do skarbca i oficyn. Aleksander

dom ten wspomina³ z du¿ym rozrzewnie-
niem jako œwiadek jego dziecinnych psot,
tym bardziej, ¿e sam by³ obserwatorem nie-
ustannie dokonywanych tam zmian – „Nie
by³o ju¿ wprawdzie murowanego mostu
przed bram¹ na szuwarem zaroœniêtej fo-
sie – nie by³o na œrodku dziedziñca kom-
pasu, który mi siê nieraz zdawa³ spoczy-
waæ na wielkiej kolumnie – nie by³o w ko³o
niego ostrzy¿onego agrestu, ani te¿ w gra-
bowym szpalerze kamiennego Kupidynka
z urn¹ pod pach¹, któr¹ zawsze nape³nia-
liœmy gorliwie...” /”Trzy po trzy”/ Obok
dworu Aleksander zobaczy³ jak zawsze
dwie osiemnastowieczne parterowe oficy-
ny kryte g³adkim dachem gontowym. Go-
spodarze ju¿ po³o¿yli siê na odpoczynek
tote¿ domostwo tonê³o w mroku, nieœmia-
³o rozœwietlanym poœwiat¹ ksiê¿yca. Mimo
póŸnej pory goœci od razu powita³ zatrud-
niony przez Dembiñskich energiczny gu-
werner – Francuz a s³u¿ba zaprowadzi³a
do pokoi. Prócz dworu i dwóch oficyn
Aleksandra ucieszy³ jeszcze znajomy cieñ
ma³ej kapliczki domowej i starych drzew
rosn¹cych obok zabudowañ dworskich.

Jak ka¿dy bogaty dwór i ten otoczony
by³ przez sady owocowe, pasieki, stawy ryb-
ne i ogrody warzywne. Nieod³¹cznym ele-
mentem dope³niaj¹cym kompozycjê prze-
strzenn¹ za³o¿enia dworskiego by³ park.
Najczêœciej zak³adano go z chwil¹ wzno-
szenia samego dworu ale poniewa¿ upodo-
bania gospodarzy czêsto siê zmienia³y i na
miejscu starych domostw budowano nowe,
drzewostan najczêœciej stawa³ siê niemym
œwiadkiem domowej historii. Dziœ po tym
pe³nym tajemnic parku biegaj¹ hultaje wu-
jostwa Dembiñskich: Konstanty, Eustachy i
najm³odszy nieledwie dwuletni Gustaw, pu-
pilek gospodarzy, o piêknych jasnoniebie-
skich oczach i jasnoz³otych, faluj¹cych w³o-
sach. Byli to niezrównani towarzysze m³o-
dzieñczych zabaw, wakacyjnych psot i nie-
zapomnianych przygód. Aleksander jad¹c
tutaj ju¿ uk³ada³ plany zabawnych psiku-
sów, które wspólnie p³atali najchêtniej do-
brodusznej ale pozbawionej fantazji wu-
jence Eleonorze. By³a to oczytana kobie-
ta, wychowanica ksiê¿nej Izabeli Czartory-

T¹ alej¹ Aleksander Fredro jeŸdzi³ do swych dziadków Dem-
biñskich

drewniany dwór, zbudowany zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi w tym czasie zasadami.
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skiej. Wujenka pochodzi³a z wielodzietnej
rodziny genera³a pruskiego Barteleben.
Czartoryska bêd¹c na dworze króla pru-
skiego Fryderyka II Wielkiego przypadko-
wo spotka³a panienkê Eleonorê i zauro-
czona jej wdziêkiem uprosi³a rodziców
dziewczynki, by oddali j¹ na wychowanie.
Za zgod¹ Berlebenów przyjecha³a z ni¹ do
Polski i nieustannie zabiega³a o jej wykszta³-
cenie i wychowanie. Eleonora wyznawa³a
wiarê luterañsk¹ i dopiero wiele lat póŸ-
niej, u schy³ku ¿ycia przesz³a na katolicyzm.
Czartoryscy traktowali j¹ jak córkê tote¿
kiedy starania o rêkê dziewczyny rozpocz¹³
szanowany powszechnie, bywaj¹cy czêsto
w Pu³awach Antoni Dembiñski przyjêli go
z radoœci¹ i obdarowali wychowanicê 5000
dukatów. Ma³¿eñstwo to by³o bardzo uda-
ne. Antoni okaza³ siê wiernym, troskliwym
mê¿em i dobrym ojcem a Eleonora, znana
ze swego praktycyzmu i chorobliwego
wprost ukochania porz¹dku cechowa³a siê
troskliwoœci¹ i sprawiedliwoœci¹. Pozosta-
j¹c od dzieciñstwa w Polsce ani razu nawet
nie odwiedzi³a swej rodziny w
Prusach ani nie utrzymywa³a z
ni¹ ¿adnych stosunków – nie
wiadomo czy mia³a ¿al do ro-
dziców, którzy tak chêtnie siê
jej wyrzekli, czy powodem tego
by³a wrodzona niechêæ do
podró¿y. Wiele cech tej kobie-
ty bliskich by³o jednak naturze
niemieckiej – pracowitoœæ, ste-
rylna czystoœæ, ascetyczny po-
rz¹dek, chorobliwa regular-
noœæ i zdyscyplinowanie. Z z³o-
œliwymi uœmiechami s³u¿ba
przekazywa³a sobie opowieœci
o pani domu, która raz zastaw-
szy ustawione w domu meble
nie pozwoli³a ju¿ nigdy zmieniæ ich po³o¿e-
nia choæby o kilka ledwie centymetrów.
Aleksander zapamiêta³ j¹ jako szczup³¹,
zadban¹ kobietê, zawsze otoczon¹ gro-
mad¹ ukochanych piesków pokojowych i
poch³oniêt¹ jak¹œ robótk¹ rêczn¹. Najchêt-
niej przesiadywa³a w parkowej altance lub
przed domem pod kolumnami i wykony-
wa³a piêkne hafty, siatki lub poñczochy.
By³a bardzo goœcinna tote¿ z serdeczno-
œci¹ przyjê³a wiadomoœæ, ¿e mi³y urwis, sio-
strzeniec jej mê¿a znów odwiedzi³ ich pro-
gi. Na swój sposób okazywa³a mu aproba-
tê. Ta m³oda jeszcze, 35 – letnia kobieta
by³a powœci¹gliwa w uczuciach ale mia³a
s³aboœæ dla jego trzpiotowatej natury.
Mimo i¿ swych ch³opców kaza³a budziæ ju¿
dawno, sprawdzi³a ich czystoœæ i odpyta³a z
przygotowanych z guwernerem lekcji a te-
raz w³aœnie dopilnowywa³a by zjedli po-
¿ywn¹ przecie¿ leguminê, Aleksandrowi
pozwoli³a siê wyspaæ i odreagowaæ trudy
podró¿y. On zawsze mi³ym s³owem, udat-
nym pochlebstwem i wdziêcznym ¿artem
potrafi³ j¹ udobruchaæ. Umia³ tak¿e na-

mówiæ swego wuja na historyjkê wojenn¹
lub opowieœæ o niezwyk³oœciach tego
domu. Wszak dawniej a¿ têtni³o tu praw-
dziwe kulturalne ¿ycie.

Wœród domowników ¿ywa by³a pamiêæ
goœci, literatów odwiedzaj¹cych dwór. Wuj
Antoni, cz³owiek o wielkim sercu i otwar-
tej g³owie, w cieniu parku, przy szumie
sztucznych kaskad wodnych wielokrotnie
opowiada³ Aleksandrowi i ch³opcom o
koligacjach rodzinnych...

 Jan Nepomucen Dembiñski by³ miê-
dzy innymi dziedzicem Nienadowej. Uwa-
¿ano go za osobê ustosunkowan¹, choæby
dlatego, ¿e utrzymywa³ bliskie stosunki z
rodzin¹ Czartoryskich. W jego domu by-
wa³a s³awna poetka – Izabela Czartoryska.
Jan Nepomucen by³ od 1760 roku szambe-
lanem królewskim, a od 1765 roku czeœni-
kiem krakowskim. W 1763 roku zawar³ zwi¹-
zek ma³¿eñski z Krystyn¹ Wiesio³owsk¹,
³owczank¹ Wieluñsk¹, wnuczk¹ znanej
poetki z czasów saskich El¿biety Dru¿bac-
kiej. Dziadkowie Aleksandra Fredry (ze stro-

ny matki) Krystyna i Jan Nepomucen Dem-
biñscy w 1784 roku otrzymali od cesarza
Józefa II tytu³ hrabiowski. Byli to ludzie
wykszta³ceni i zadbali o to, by córka ich
Marianna odebra³a staranne wykszta³cenie.
Marianna z Dembiñskich w 1782 roku wy-
sz³a za m¹¿ za Jacka Fredrê...

 Tê historiê swoich rodziców zna ju¿
Aleksander doskonale – matka wielokrot-
nie j¹ opowiada³a. Marianna i Jacek po-
cz¹tkowo mieszkali w Nienadowej a póŸ-
niej przenieœli siê do Beñkowej Wiszni. Ma³y
Aleksander urodzi³ siê 20 czerwca 1791
roku i by³ jednym z dziewiêciorga rodzeñ-
stwa. Wszyscy bardzo kochali matkê, wszak
to dla nich siê poœwiêci³a. Zmar³a trzy lata
temu (w 1806 roku) a Aleksander wci¹¿
nie mo¿e pogodziæ siê z jej strat¹. Sama
zna³a jêzyk francuski i dlatego wci¹¿ zabie-
ga³a, aby dzieci uczy³y siê jêzyków obcych,
a nawet wymaga³a, aby prowadzi³y z ni¹
korespondencje wy³¹cznie po francusku.
Matka by³a pod silnym urokiem kultury
oœwieceniowej. Jej wra¿liwoœæ, zami³owania
estetyczne i upodobania kszta³towane tak-

¿e pod wp³ywem kontaktów z Izabel¹ Czar-
torysk¹ zaowocowa³y kolekcjonerstwem i
mi³oœci¹ do kwiatów. To matce zawdziêcza
Aleksander wra¿liwoœæ i niegasn¹c¹ pasjê
poznania œwiata. Có¿, odesz³a a on miesz-
ka teraz z ojcem we Lwowie. Ta podró¿ do
Nienadowej to jakby mo¿liwoœæ ponowne-
go z ni¹ spotkania, wszak chodzi³a tu tymi
cienistymi alejami prowadz¹cymi na brzeg
Sanu. Przesiadywa³a w parkowej altance
ton¹c w lekturze sentymentalnych opowie-
œci i klasycystycznych poematów.

Aleksander, który marzy w³aœnie o ka-
rierze wojskowej korzysta z ka¿dej okazji
by bawiæ siê ze starszym kuzynem Konstan-
tym w ¿o³nierzy, uczestniczyæ z nim w wy-
imaginowanych walkach i dzia³aniach
obronnych. Teraz w³aœnie przesiaduje z
nim i wujem Antonim w bibliotece. Ten
oficer koœciuszkowski jest dla ch³opców
niedoœcig³ym wzorem mêstwa. Wuj Antoni
w czasie majowej wizyty opowiada³ Alek-
sandrowi nie tylko o swych przygodach
wojskowych, czym aktualnie bardzo pasjo-

nowa³ siê ch³opiec, ale tak¿e o pla-
nach przebudowy maj¹tku. Gospo-
darz musia³ ju¿ kontaktowaæ siê z
architektem Ch. Aignerem skoro
w³aœnie w tym 1809 roku prowadzo-
ne bêd¹ prace budowlane. Stary
dwór zostanie rozburzony i na jego
miejscu wzniesiony zostanie nowy,
murowany.

Ciekawe czy zmiany te ucieszy³y
Aleksandra?

Co prawda zabytkowe urz¹dze-
nie domu, przewa¿nie w stylu Ludwi-
ka XVI i empire zosta³o skrupulatnie
pod okiem wujenki Eleonory prze-
niesione, lecz maj¹tek ten powoli
ubo¿a³. Po 1920 r. zosta³o jedynie wy-

posa¿enie jadalni, oraz meble z salonów.
Ocala³y jeszcze dwie pozytywki graj¹ce pie-
œni patriotyczne z czasów Koœciuszki. Te me-
lodie wielokrotnie wys³uchiwane przez
ch³opców sta³y siê dla nich symbolem od-
wagi i braterstwa. Ile razy nakrêcali ich sprê-
¿yny by znów powróciæ w ten niedoœcig³y
jeszcze œwiat doros³oœci? Najcenniejszym
meblem pamiêtaj¹cym naszego Aleksandra
by³o wspania³e empirowe ³o¿e, z czarnymi,
hebanowymi intarsjami. Mia³o ono wygiête
w dwie strony oparcia, zakoñczone piêkny-
mi ³abêdzimi g³owami, nogi zaœ w postaci
lwich ³ap. Kto wie, mo¿e le¿¹c na nim ma³y
Aleksander snu³ swe niezwyk³e czasem ma-
rzenia, w których œwiat ludzi miesza³ siê nie-
kiedy z niezwyk³ym i tajemniczym œwiatem
przyrody. Mo¿e ju¿ wtedy przychodzi³y mu
pomys³y póŸniejszych bajek?

Pewnie z ¿alem przyj¹³by wiadomoœæ, ¿e
140 lat póŸniej nie bêdzie ju¿ bogatej kolekcji
obrazów, która zdobi³a wnêtrza domostwa
dziadków a maj¹tek rodowy jego matki tak
podupadnie. Nie sta³o siê to przecie¿ od razu...

AJM

Rys. Daniel Chudzikiewicz
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„Szekspir w Dynowie, pisz¹ „Nowiny
Rzeszowskie” w pi¹tkowym numerze gaze-
ty z 23-25 lipca 2004 roku.

Warto przypomnieæ, ¿e kilkanaœcie lat
temu krakowski tygodnik „¯ycie literackie”
pisa³: „Mro¿ek w Dynowie”. Podobieñstwo
wydarzeñ dziwi³o wówczas i dziwi dziœ, ¿e
Dynów, niewielkie miasto, a tak ambitnie
sobie poczyna.

 Ówczesny Teatr Amatorski w Dynowie
wystawi³ „Czarown¹ noc” S³awomira Mro¿-
ka i tym zas³u¿y³ sobie na rozg³os.

 Obecnie, za spraw¹ pani Madzi Mi-
klasz, studentki Wydzia³u Lalkarskiego i Re-
¿yserii Szko³y Teatralnej w Bia³ymstoku, wy-
stawiono w Dynowie „Sen nocy letniej” Wi-
liama Szekspira.

Wychowana w Krakowie, z Dynowem
zwi¹za³a siê z powodu rodziny, która w³a-
œnie w tym miasteczku,ma swoje korzenie i
– przynale¿y niejako – do znanej z wielkie-
go przywi¹zania do miejsca rodzinnego –
rodziny Pysiów.

Zaczê³a od rozmów z ludŸmi, którzy
zwi¹zani s¹ z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ œro-
dowiska i przekona³a do tego przedsiêwziê-

cia swoich przyjació³ z Krakowa, Wroc³a-
wia, Bia³egostoku oraz miejscowych Dyno-
wian.

 Sztuka zosta³a wystawiona w plenerze.
Po oglêdzinach ró¿nych miejsc wybrano
niewielki park przed Domem Spokojnej
Staroœci i w sposób maksymalny wykorzy-
stano teren, zw³aszcza, ¿e w jego g³êbi jest
po³o¿ona niewielka skarpa, która pos³u¿y-
³a za naturaln¹ scenografiê. Pozosta³¹ czêœæ
wystroju sceny pe³ni³y drzewa i krzewy ro-
sn¹ce wokó³.

Napisa³ wczeœniej Cyprian Kamil Nor-
wid, polski poeta romantyczny, ¿e Szekspir
rozegra³ sw¹ komediê na tle „dekoracji z
liœci rosami mokrych uwit¹, rzutami pstre-
go œwiat³a oz³ocon¹”.

Kto widzia³ re¿yserskie „dzie³o” pani
Madzi, musi przyznaæ, ¿e ona te¿ tak w³a-
œnie tê scenografiê zaprogramowa³a.

 Ca³oœæ zosta³a odegrana w konwencji
lekkiej zabawy, w czarownej aurze, z pod-
kreœleniem ca³ej wirtuozerii jêzyka szekspi-
rowskiego, której by³ i jest mistrzem.

Utwór jest w³aœciwie mi³osn¹ histori¹
perypetii trzech par, które w koñcu po-

Stare rêce kró-
la zaczê³y siê trz¹œæ.
Ja te¿ nie próbowa-
³am nawet udawaæ

bohatera. Mia³am ochotê schowaæ siê za
starca i wyjœæ, gdy niebezpieczeñstwo mi-
nie, gdy bêdê ju¿ w domu…. Niestety nie
by³o to mo¿liwe. Jeœli powiem teraz, ¿e od-
wa¿nie stanê³am przed Tawiskurusem, sk³a-
miê. W³adca sam wypowiedziawszy moje
imiê, przywo³a³ mnie. Ton jego g³osu nie
wskazywa³ na zbli¿anie siê burzowych
chmur, ale to by³a zmy³ka. Gdy podesz³am,
zaczê³o grzmieæ. Tawiskurus wybuchn¹³
gniewem. Jest ma³o s³ów, które mogê przy-
toczyæ z jego wypowiedzi. Jedyna rzecz, z
której siê wówczas cieszy³am, to brak czy-
nów. W³adca mówi³ i mówi³, lecz by³y to
puste s³owa. Mia³ chyba nadziejê, ¿e prze-

wyrz¹dzi³, bym mog³a, a raczej, bym chcia-
³a mu pomóc… Korzystaj¹c z okazji wypu-
œci³am starego króla, który poszed³ szukaæ
innych w³adców. Ja zosta³am, by uœpiæ uwa-
gê Tawiskurusa. Stara³am siê nie s³uchaæ
jego s³ów, ale wypowiada³ je z takim smut-
kiem, ¿e bez pamiêci ws³ucha³am siê w ich
pogrzebow¹ melodiê. Jednak coœ by³o nie
tak. W³adca odwróci³ siê do mnie i w jed-
nej chwili zmieni³ ton. No tak, mog³am siê
tego spodziewaæ. W zwart¹ ca³oœæ drama-
tycznej historii wplót³ zaklêcie, które mia-
³o mnie zaczarowaæ. Ale nie tym razem.
Nie mniej jednak nie zdradzi³am siê. Cze-
ka³am spokojnie a¿ „W³adca Wszechœwia-
ta” ujawni mi ca³¹ prawdê o sobie. Wie-
dzia³am o nim ju¿ du¿o – mo¿e nawet za
du¿o. Nie spodziewa³am siê wiêc gorszych
nowin. Jednak i tym razem zosta³am total-
nie zaskoczona. Ponur¹ sceneriê jaskini
rozjaœni³o dziwnie znajome œwiat³o. Nie! –
pomyœla³am, tylko nie to.

Tu¿ nade mn¹ pojawi³a siê Miretka -
jedyna przyjazna mi osoba okaza³a siê byæ
mi³oœci¹ Tawiskurusa. Nie wiedzia³am co
powiedzieæ. Po policzkach sp³ynê³y mi po-
œpiesznie strumienie ³ez. Mia³am ochotê siê
zabiæ, zabiæ ich, zniszczyæ ten ca³y okrutny
œwiat. Staliœmy jak marmurowe pos¹gi. Za-
mknê³am oczy, licz¹c na to, ¿e gdy je otwo-
rzê, wszystko zniknie. Wraz z ostatni¹ ³z¹
zrodzi³ siê pewien pomys³. Nie ma na co

³¹cz¹ siê szczêœli-
wie, ale wcze-
œniej bêd¹ pod-
dane ró¿nym

„sztuczkom”, które zgotowa³ im król elfów
Oberon z ¿on¹ Tytani¹ i Pukiem ( Puck).

Odtwórczyni Puka stworzy³a postaæ do
zapamiêtania przez sw¹ gracjê, fizyczn¹
sprawnoœæ i dystans do roli, której siê pod-
jê³a.

Wszyscy zreszt¹ zagrali profesjonalnie,
z trosk¹ o s³owo, gest sceniczny i ruch, tak
wa¿ny w komediach Szekspira.

 Dynowianie, zgromadzeni zadziwiaj¹-
co licznie, nie ¿a³owali porzuconych tele-
wizorów, komputerów, internetów.

Z satysfakcj¹ trzeba przyznaæ, i¿ prze-
gra³y one ze s³owem ¿ywym i sprytnie wyko-
rzystanymi, przyrod¹, œwiat³ami, muzyk¹ i
tañcem.

Podziw ogólny budzi³y tañcz¹ce dzieci
oddaj¹ce z podziwem bajkowy œwiat elfów.

Ze wszech miar udane to widowisko
wzmocni zapewne zapa³ wszystkich „akto-
rów” Dynowskiego Teatru Amatorskiego i
zachêci do podobnych dzia³añ „Goœci” zza
Dynowa zw³aszcza ¿e na „strza³y mi³oœci”
chêtnie ka¿dy siê wystawia.

Widz – entuzjasta
 Janina Jurasiñska

FANTASTYKA

straszy mnie ostroœci¹ swego jêzy-
ka, z czym te¿ bym siê k³óci³a…Ze-
brawszy w sobie ca³¹ energiê,
wrzasnê³am:

- Doœæ! Z nas dwojga to ja po-
winnam mieæ ¿al, nie uwa¿asz?!

Tawiskurus na chwilê zamilk³.

Zamiast jednak pokornie wys³uchaæ mo-
ich uwag, jeszcze g³oœniej krzycza³:

- Licz siê ze s³owami! Ja tu rz¹dzê, wiêc
ja ustalam zasady.

- To maj¹ byæ twoje zasady? – odpar-
³am z gniewem. No odpowiedz, czy krzyw-
dzenie niewinnych ludzi, odbieranie im
dachu nad g³ow¹ i oddzielanie od swoich
rodzin, to twoje zasady?! Czy ty rzeczywi-
œcie nie masz uczuæ?

- Nie obra¿aj mnie! Nic o mnie nie
wiesz! Jedynym uczuciem jakie teraz posia-
dam jest chêæ zemsty. Tak, chcê zemœciæ
siê za wszystkie krzywdy jakich dozna³em w
m³odoœci.

Tawiskurus odwróci³ siê do zimnej, ka-
miennej œciany po czym zacz¹³ opowiadaæ
historiê swojej nieszczêœliwej mi³oœci. Po-
winno mi siê zrobiæ go ¿al, ale za wiele z³a
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czekaæ – pomyœla³am i szybko uda³am siê w
stronê wyjœcia. Na korytarzu panowa³ jak
zwykle pó³mrok. W dali dostrzeg³am zgro-
madzonych w³adców, czekaj¹cych na mnie.
By³o ich na prawdê wielu. Bez chwili zw³o-
ki udaliœmy siê w stronê wyjœcia. Biegliœmy
co tchu, ³udz¹c siê, ¿e nie zostaniemy z³a-
pani.

- Zaczekajcie!- krzyknê³am. Nie mo¿e-
my tak po prostu uciec. Musimy coœ z nimi
zrobiæ, musimy ich powstrzymaæ, bo nigdy
nie przestan¹ krzywdziæ innych.

- Masz racjê – powiedzia³ najstarszy ze
zgromadzonych. Ale co my mo¿emy uczy-
niæ. My widzieliœmy zbyt wiele zim, ty za
ma³o. Nie mo¿emy walczyæ z Tawiskuru-
sem. Z tej pozycji jesteœmy skazani na klê-
skê.

Grobow¹ ciszê przerwa³ ¿ywy g³os jed-
nego z królów.

- Poczekajcie! – zatrzyma³ odchodz¹-
cych. Przecie¿ mo¿emy zniszczyæ ten œwiat.
W piwnicach znajduje siê kwiat, który za-
sia³ ojciec Tawiskurusa, widz¹c, ¿e jego syn
wkroczy³ na z³¹ œcie¿kê. Wystarczy go ze-
rwaæ, by ca³e z³o znik³o.

- Oszala³eœ – wzburzy³ siê t³um. To by
znaczy³o, ¿e musimy zgin¹æ.

Jak dot¹d szlachetni starcy okazali siê
byæ tchórzami. Musia³am wzi¹æ sprawy w
swoje rêce. Zaprowadzi³am w³adców do
pojazdu Miretki i rozkaza³am, choæ nie

wypada rozkazywaæ królom, odlecieæ im
do swych domów. ̄ egnaj¹c ich, powiedzia-
³am:

- Moja misja siê jeszcze nie skoñczy³a,
wasza tak. Teraz musicie odbudowaæ swo-
je królestwa. Ja muszê wyrównaæ rachunki
z pewn¹ par¹.

Zamknê³am drzwi statku i bezzw³ocz-
nie uda³am siê do piwnic zamku. Myœlicie
pewnie, ¿e bez problemu wyrwa³am kwiat i
wróci³am szczêœliwie do domu. Nic bar-
dziej mylnego. Roœlina bowiem nie by³a
ma³ym kwiatuszkiem, a korzenie rozros³y
siê g³êboko. ̄ aden opis nie poka¿e, jakich
sposobów u¿ywa³am, by wyrwaæ to zielsko.
Straciwszy wszystkie si³y, pad³am na ziemiê.
Z moich oczu wyp³ynê³y ³zy bezsilnoœci. Jed-
na po drugiej kapa³y na l¹d, mocz¹c go. I
nie zgadniecie… roœlina pad³a. Woda, któ-
ra daje ¿ycie wszystkim organizmom, jej to
¿ycie odebra³a. Ucieszy³am siê niezmiernie,
¿e wszystko, co z³e, znik³o, gdy nagle zamek
zacz¹³ siê waliæ.

Wiêc taki jest koniec mojej misji. Mo-
g³am przewidzieæ, ¿e owa misja bêdzie siê
domaga³a mojej œmierci. ̄ egnajcie zatem.
Do zobaczenia w lepszym œwiecie. Œwiecie,
w którym swobodnie bêdziemy mogli po-
wiedzieæ, ¿e jesteœmy szczêœliwi i…wolni!

Ewa Pielak
Kl. II d LO

L
ipiec i sierpieñ, lato, wyjazdy w góry,
do lasu, nad rzekê czy morze – te
wszystkie s³owa nieod³¹cznie ko-

jarz¹ siê nam z wakacjami. Znowu mo¿na
wyci¹gn¹æ g³êboko schowany w szafie ple-
cak, spakowaæ go i bez przejmowania siê
szko³¹ czy prac¹ wykorzystywaæ wakacyjny
urlop, wypoczywaj¹c na ³onie natury czy
zwiedzaæ zabytkowe miasta. Przynajmniej na
kilka dni w ci¹gu wakacji mo¿na oderwaæ
siê od codziennych obowi¹z-
ków i wyjechaæ w bardzo
znane miejsce, by podziwiaæ
razem z innymi turystami s³yn-
ne zabytki. Mo¿na te¿ zaba-
wiæ siê w odkrywcê i spróbo-
waæ odnaleŸæ bardzo urokliwe miejsce, cho-
cia¿ zupe³nie nieznane, gdzie w ciszy i spo-
koju spêdzimy czas wolny. Chyba coraz mod-
niejsze staj¹ siê wyjazdy za granicê. Bynaj-
mniej ich nie negujê, ale teraz postaram siê
zachêciæ Czytelników do spêdzenia waka-
cyjnych miesiêcy w Polsce i podziwiania piêk-
na ojczystego kraju.

Zapraszam w Gorce, ale nie na po-
wszechnie znany, pe³en gwaru i turystów
Turbacz, tylko do cichej doliny Kamienicy
i na otaczaj¹ce j¹ pasma: Jaworzyny Ka-
mienickiej i Kud³onia. Jak tam dotrzeæ?
Mo¿na jechaæ poci¹giem z Rzeszowa do

Krakowa, a w Krakowie przesi¹œæ siê w au-
tobus jad¹cy w kierunku Szczawnicy. Pod-
ró¿ koñczymy na jednym z przystanków
Lubomierza, sk¹d id¹ szlaki turystyczne w
Gorce. W samym Lubomierzu mo¿emy
podziwiaæ budownictwo góralskie.

Wzd³u¿ Kamienicy wiedzie szlak tury-
styczny. Wêdruj¹c nim podziwiamy p³yn¹-
cy obok drogi potok, który wije siê wœród
za³omów skalnych i ze stromych progów

spada wodospadami. Brzegi Kamienicy
zdobi¹ olbrzymie liœcie lepiê¿ników, rosn¹
tu tak¿e olsze szare. Wzd³u¿ potoku prze-
latuj¹ p³oszone przez nas pluszcze – czar-
ne ptaki z bia³ym podbródkiem i ¿ó³tobrzu-
che pliszki górskie. Poruszamy siê w górê
Kamienicy. Szlak turystyczny jest poprzeci-
nany strumieniami. Z czasem œcie¿ka wcho-
dzi na stok i potok pozostaje w dole, a nas
zaczynaj¹ otaczaæ lasy jod³owo-bukowe.
Zbli¿aj¹c siê do Prze³êczy Borek spotyka-
my ju¿ prawie wy³¹cznie same œwierczyny.
Potok Kamienica rozmywa tutaj nasz szlak
i dalej poruszamy siê przeskakuj¹c po ka-

mieniach.
Z Prze³êczy Borek mo¿na wejœæ na Ku-

d³oñ lub Turbacz. Proponujê udaæ siê na
Kud³oñ i dalej iœæ szlakiem turystycznym wio-
d¹cym szczytami tego pasma. Z ods³oniête-
go szczytu Pustaka czy Gorca Troszackiego
mo¿na podziwiaæ panoramê Gorców, a przy
dobrej pogodzie nawet Tatr. Na polanach
kwitn¹ górskie kwiaty, a w lasach wystêpuj¹
m.in. dwa najrzadsze w Polsce dziêcio³y:

dziêcio³ trójpalczasty i dziêcio³ bia³ogrzbie-
ty. Tu te¿ mo¿na obserwowaæ krzy¿odzioby
œwierkowe. Jeœli bêdziemy mieæ szczêœcie to
mo¿e uda siê nam zobaczyæ równie¿ prze-
mykaj¹ce w poprzek naszego szlaku jelenie
lub wilki. Z Gorca Troszackiego szlak bie-
gnie polanami, na których stoj¹ jeszcze gó-
ralskie sza³asy pasterskie – jedne odremon-
towane, inne w totalnej rozsypce.

Wspania³a jest gorczañska przyroda:
bory œwierkowe, lasy jod³owo-bukowe z
rzadkimi roœlinami, ³¹ki ze storczykami, po-
lany z borówkami, itd. – mo¿na by wymie-
niaæ bez koñca. Tu da siê us³yszeæ wieczo-
rem pogwizdywania sóweczki – naszej naj-
mniejszej sowy, a w nocy g³oœne pohukiwa-
nia puszczyka uralskiego i zwyczajnego.
Szumi¹ œwierki i górskie potoki, a wœród
nich Kamienica.

W dolinie Kamienicy turystów nie spo-
tyka siê zbyt wielu. Panuje cisza i spokój.
Zdarza siê, ¿e spaceruj¹c w wakacje jed-
nym z kamienickich szlaków nie spotkamy
ani jednego turysty. Wiêc po có¿ staæ w
kolejce, by wejœæ na jeden z tatrzañskich
szczytów. Lepiej jechaæ w Gorce i spacero-
waæ w ciszy i spokoju dolin¹ Kamienicy.

Gorce maj¹ swój urok nie tylko latem,
ale o ka¿dej porze roku. Wczesn¹ wiosn¹
kwitn¹ na polanach krokusy, zazieleniaj¹
siê buki, topniej¹ ostatnie œniegi. Jesieni¹
miêdzy górami snuj¹ siê poranne mg³y, z
których s³ychaæ odg³osy rykowiska. Niezwy-
k³e s¹ widoki zim¹. Bia³e lasy, polany i gó-
ralskie sza³asy czerwieni¹ siê od promieni
zachodz¹cego lub wschodz¹cego w³aœnie
s³oñca. Zima jednak bywa w Gorcach nie-
bezpieczna i trudna, nie tylko dla zwierzy-
ny ale i dla turystów, gdy nadmierne opady
œniegu uniemo¿liwiaj¹ poruszanie siê nie-
którymi szlakami doliny Kamienicy i ota-
czaj¹cych j¹ pasm.

Myœlê, ¿e dolina Kamienicy przez to, ¿e
jest niejako zapomniana przez turystów ma
w sobie wiele tajemniczoœci i urokliwoœci.
Jest miejscem, gdzie wiele jeszcze mo¿na
odkryæ, do czego zachêcam czytelników
Dynowinki.

Marta Bylicka
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S¹
w Polsce i na œwiecie niezwyk³e
miejsca emanuj¹ce swoistym
piêknem, urokiem i si³¹. Mo¿-

na zaliczyæ do nich Zakopane – miastecz-
ko po³o¿one w górskiej kotlinie Tatr. Ju¿
sama nazwa budzi w niejednym sercu tury-
sty mi³e wspomnienia i radosne skojarze-
nia. Nie zabrak³o tych wra¿eñ uczniom klas
IV – VI Szko³y Podstawowej w D¹brówce
Starzeñskiej, którzy wraz z opiekunami
Agat¹ Domaradzk¹ i Le-
s³awem Iwañskim pod-
czas trzydniowej wyciecz-
ki trwaj¹cej od 30 maja
do 1 czerwca 2004r. po-
znali stolice polskich Tatr
– Zakopane. Uczestni-
kom wycieczki towarzy-
szy³ kierowca pan Wac³aw
Hadam.

Przygoda rozpoczê³a
siê 30 maja o godz 6.00.
W³aœnie wtedy wyruszyli-
œmy, ka¿dy z uœmiechem
na ustach, z sercem go-
towym na przyjêcie przy-
gody i plecakiem pe³nym
domowych smako³yków.
Pogoda dopisywa³a nowy
i nieznany œwiat, widzia-
ny spoza szyb autokaru
kusi³ i nêci³... Od oœnie-
¿onych szczytów Tatr
wprost nie mo¿na by³o
oderwaæ oczu. Wszyscy
byliœmy oczarowani. Za-
trzymaliœmy siê w Niedzi-
cy i zwiedziliœmy gotycki
zamek z XV wieku: po-
nure lochy, w których
wiêziono Janosika, salê
³owieck¹, komnatê pa-
miêci, gdzie znajdowa³y
siê portrety i herby ko-
lejnych w³aœcicieli zam-
ku, a tak¿e dziedziniec
ze studni¹ Brunhildy. Tê
nieszczêsn¹ kobietê zdenerwowany m¹¿
ksi¹¿ê Boles³aw, podczas k³ótni ma³¿eñ-
skiej, popchn¹³ z wie¿y tak gwa³townie, ¿e
pechowa ma³¿onka runê³a w dó³ i utopi³a
siê w studni. Ksiêcia drêczy³y wyrzuty su-
mienia, wiêc co wieczór przychodzi³ na
dziedziniec i wo³a³ g³osem pe³nym skru-
chy i rozpaczy: „Przebacz mi Brunhildo”.
Którejœ nocy us³ysza³: ”Przebaczam ci Bo-
les³awie £ysy”. Zdziwienie ogarnê³o ksiê-
cia, gdy¿ mia³ piêkne w³osy. Jeszcze wiêk-
sze zdumienie i przera¿enie sta³y siê jego
udzia³em nazajutrz rano, gdy zobaczy³ siê
w lustrze. By³ ³ysy. Od tej pory, je¿eli jakiœ
mê¿czyzna skrzywdzi³ jak¹œ kobietê i chce
jej przebaczenia, wystarczy, ¿eby krzykn¹³
w g³¹b studni w Niedzicy: „Przebacz
mi....(imiê skrzywdzonej)” i je¿eli nazajutrz

obudzi siê ³ysy, jest to znak, ¿e jego winy s¹
darowane.

Z Niedzicy do Zakopanego krótka dro-
ga. Pokonaliœmy j¹ szybko i ju¿ witaliœmy
Zakopane. Podziwianie Tatrzañskiego Par-
ku Narodowego rozpoczêliœmy od Doliny
Str¹¿yskiej. Wêdrówka zosta³a uwieñczona
dojœciem do wodospadu Siklawica. Id¹c
podziwialiœmy Giewont, który kszta³tem
przypomina³ œpi¹cego rycerza. G³odni i

zmêczeni marzyliœmy o odpoczynku i po-
¿ywnym posi³ku. Po¿egnaliœmy wiêc urocz¹
dolinê i pojechaliœmy do pensjonatu pro-
wadzonego przez siostry zakonne im. Ka-
rola Boromeusza, gdzie mieliœmy zarezer-
wowane noclegi. Zostaliœmy bardzo ser-
decznie i goœcinnie przyjêci. Rozpakowali-
œmy siê i rozgoœcili, ka¿dy w swoim pokoju.
Pomieszczenia by³y czyste, pachn¹ce i przy-
tulne. Po spóŸnionym, niedzielnym obie-
dzie udaliœmy siê do koœcio³a przy ulicy
Krupówki i uczestniczyliœmy we Mszy Œwiê-
tej. Po powrocie do pensjonatu utrudzeni
i pe³ni wra¿eñ usnêliœmy kamiennym snem.

Obudzi³o nas górskie, rzeœkie powietrze i
b³êkitne niebo rozœwietlone s³oñcem. Po su-
tym œniadaniu pe³ni zapa³u wyruszyliœmy zdo-
bywaæ Kasprowy Wierch. Na szczyt wyjecha-

liœmy kolejk¹ linow¹, która porusza³a siê bar-
dzo powoli. Z góry widzieliœmy wierzcho³ki
niebosiê¿nych œwierków i strome ska³y, na
które nigdy nie odwa¿ylibyœmy siê wspi¹æ. By³y
momenty takiego zachwytu i skupienia, ¿e
wra¿enie zapiera³o dech w piersi.

Z Kasprowego Wierchu schodziliœmy
pieszo i to równie¿ by³o niezapomniane
prze¿ycie, poniewa¿ szlak by³ oœnie¿ony, a
promienie s³oneczne mocno przygrzewa-

³y. Zboczyliœmy z wczeœniej za-
planowanej trasy i poszliœmy
nad Czarny Staw G¹sienicowy.
Woda w stawie by³a jeszcze za-
marzniêta. Po chwili odpo-
czynku, podczas którego po-
dziwialiœmy odkryte szczyty Ko-
œcielca i Zawratu, ruszyliœmy
dalej. Zatrzymaliœmy siê w
schronisku „Murowaniec” na
Hali G¹sienicowej, sk¹d wys³a-
liœmy kartki pocztowe do ro-
dziny i przyjació³. Dalej Dolin¹
Jaworzynki szczêœliwi i utrudze-
ni zeszliœmy do KuŸnic, a na-
stêpnie busami zjechaliœmy do
pensjonatu, gdzie czeka³ ju¿ na
nas gor¹cy i smaczny obiad.

Po posi³ku pojechaliœmy do
koœcio³a pod wezwaniem Mat-
ki Boskiej Fatimskiej na Krzep-
tówkach, wybudowanego
przez górali w podziêkowaniu
Maryi za ocalenie papie¿a od
kuli zamachowca. PóŸnym po-
po³udniem by³ spacer po s³yn-
nym zakopiañskim deptaku –
Krupówki i kupowanie pami¹-
tek. W ciszy letniego wieczoru
w ogrodzie u sióstr zapaliliœmy
tatrzañsk¹ watrê. By³y pyszne
pieczone kie³baski i przypieka-
ny na ognisku chlebuœ. Pra-
gnienie ugasiliœmy owocow¹
herbat¹, przygotowan¹ przez
zakonnice. Tak min¹³ wyciecz-
ki dzieñ drugi.

Nastêpnego dnia, gdy szliœmy Dolin¹
Koœcielisk¹ do Jaskini MroŸnej, w mgnie-
niu oka (co jest typowe dla klimatu Tatr)
zmieni³a siê pogoda, zacz¹³ padaæ ulewny
deszcz i grad wielkoœci rodzynek. Zd¹¿yli-
œmy uciec przed burz¹, ale i tak przemokli-
œmy do przys³owiowej suchej nitki. Wrócili-
œmy do pensjonatu, ¿eby siê przebraæ i zjeœæ
obiad.

Pomimo deszczowej pogody wyjecha-
liœmy kolejk¹ linowo-torow¹ na szczyt Gu-
ba³ówki. Widok na panoramê gór nie by³
imponuj¹cy, poniewa¿ opady atmosferycz-
ne zmniejsza³y widocznoœæ. Z ¿alem i smut-
kiem patrzyliœmy na otaczaj¹cy nas urokli-
wy krajobraz. Zdawaliœmy sobie sprawê z
szybko up³ywaj¹cego czasu. Ju¿ za chwilê
mieliœmy po¿egnaæ Zakopane i Tatry. Trze-
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ba by³o wracaæ do domu. Jeszcze tylko spa-
cer nasz¹ ulubion¹ ulic¹ Krupówki, ostat-
nie zakupy i wyjazd do D¹brówki Starzen-
skiej

W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê
w LudŸmierzu, gdzie zwiedziliœmy koœció³ z
cudown¹ figurk¹ Matki Boskiej LudŸmier-
skiej. Podczas jednego z odpustów, gdy prze-
noszono figurkê, ber³o wypad³o z r¹k Ma-
ryi. Pochwyci³ je znajduj¹cy siê w pobli¿u
Karol Wojty³a. Sytuacja ta zosta³a odczyta-
na przez ojców koœcio³a jako znak przeka-
zania najwy¿szej w³adzy przez Najœwiêtsz¹
Pannê przysz³emu papie¿owi. Przepowied-
nia ta siê spe³ni³a, a ówczesny metropolita
krakowski ju¿ jako Jan Pawe³ II podczas
swoich pielgrzymek do Polski odwiedzi³ to
sanktuarium.

Koœció³ jest otoczony rozleg³ym i piêk-
nie usytuowanym ogrodem ró¿añcowym,
gdzie wierni pielgrzymi mog¹ w ciszy i spo-
koju oddawaæ siê modlitwie.

Do domu wróciliœmy 1 lipca o godz. 24
00. Wycieczka siê uda³a, by³a to wspania³a i
fascynuj¹ca przygoda, o której nigdy nie

odby³ siê w dniach 13-16 lipiec 2004 r. Sp³yw
odby³ siê na odcinku Sanok – Krasiczyn i
podzielony by³ na cztery etapy: Sanok –
Temeszów, Temeszów – Dynów, Dynów –
Zawada, Zawada – Krasiczyn. Sp³yw zosta³
otwarty w dniu 13 lipca w Sanoku przez
Burmistrza Miasta Sanoka – Wojciecha
Blecharczyka, Andrzeja Stañskiego z Fun-
dacji Szansa i przedstawicieli Zwi¹zku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego. W
sp³ywie wziê³o udzia³ 44 osoby z ró¿nych
stron Podkarpacia i Polski. Celem sp³ywu
by³o sprz¹tanie rzeki oraz jej nabrze¿y ze
sta³ych odpadów komunalnych (œmiecie

opakowaniowe).
Efektem tego
sprz¹tania by³o
zebranie oko³o 1
tony drobnych

œmieci opakowaniowych (butelki szklane,
plastykowe, puszki metalowe). Podczas sp³y-
wu prowadzono jednoczeœnie monitoring
zanieczyszczeñ i stanu brzegów rzeki San.
Obserwacje te wykaza³y ¿e San i jego brze-
gi s¹ zaœmiecane równie¿ œmieciami wiel-
kogabarytowymi tj. zu¿ytymi pralkami, lo-
dówkami, beczkami po ró¿nego typu che-
mikaliach, zu¿ytym ogumieniem samocho-
dowym. Zaobserwowano równie¿ dewasta-
cjê brzegów rzeki poprzez wycinanie zaro-
œli i zaorywanie brzegów do samej wody. W
okresie letnim nad brzegami rzeki San po-
wstaj¹ obozy Campingowe z których w za-

sadzie wszystkie œmieci i fekalie trafiaj¹ do
rzeki.

Akcja cieszy³a siê du¿ym zaintereso-
waniem w³adz samorz¹dowych gmin po-
³o¿onych na tym odcinku. Sp³yw uda³o
siê zorganizowaæ dziêki wsparciu przez
Urz¹d Miejski w Sanoku, Starostwom Po-
wiatowym Sanok i Brzozów, Dyrekcji La-
sów Pañstwowych z Krosna, w tym tak¿e
Nadleœnictwom: Brzozów, Dynów, Kañ-
czuga, Bircza, Krasiczyn. Nie wykaza³y za-
interesowania akcj¹ Starostwa Przemy-
skie i Rzeszowskie podobno z braku œrod-
ków finansowych. W akcjê w³¹czy³ siê
równie¿ Pan Stanis³aw ̄ yglewicz z firmy
EKO-STAN z Sanoka. Organizatorami
sp³ywu byli Warszawska Fundacja Szansa
oraz Zwi¹zek Gmin Turystycznych Pogó-
rza Dynowskiego.

I-szy Sp³yw kajakowy po rzece San
pod nazw¹ „Leon Czyœciciel”

zapomnimy.
Dlatego z ca³ego serca dziêkujemy tym,

którzy swoim wk³adem przyczynili siê do
jej realizacji:

Wójtowi Urzêdu Gminy Dynów za bez-
p³atny wynajem autokaru,

Bankowi Spó³dzielczemu w Dynowie za
dofinansowanie wycieczki,

Komitetowi Rodzicielskiemu przy SP w
D¹brówce Starzeñskiej za pomoc finan-
sow¹.

Dziêkujemy za wasz¹ hojnoœæ, bezinte-
resownoœæ i szlachetnoœæ, za to, ¿e czynicie
dobro i (parafrazuj¹c s³owa poety Tadeusza
Ró¿ewicza) „jedn¹, ma³¹ iskierk¹ mi³oœci
rozpraszacie straszliwe ciemnoœci nagroma-
dzone nad œwiatem przez z³ych ludzi”.

Agata Domaradzka
Les³aw Iwañski
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Co to jest makrofauna?

Makrofauna bezkrêgowa (makrobez-
krêgowce denne, bentos) to zgrupowanie
zwierz¹t bezkrêgowych zasiedlaj¹ce dno
ró¿nego rodzaju zbiorników wodnych, w
tym wód p³yn¹cych. Zaliczamy tu zarówno
zwierzêta ¿yj¹ce na powierzchni dna,
(przedmioty na dnie, roœliny wodne, sztucz-
ne pod³o¿a itp.), jak równie¿ w osadach
dennych ró¿nego typu. S¹ to organizmy
widoczne makroskopowo, których d³ugoœæ
cia³a wynosi co najmniej 2-4 mm, a œredni-
ca 0.5-1 mm. Do makrofauny zaliczamy sze-
reg grup systematycznych: Turbellaria-wir-
ki; Annelida-pierœcienice (Oligochaeta-ska-
poszczety, Hirudinea-pijawki); Crustacea-
skorupiaki; Mollusca-miêczaki (Gastropo-
da-œlimaki, Bivalvia-ma³¿e) oraz rzadziej
spotykane: Desmospongiae-g¹bki niewa-
pienne; Hydrozoa-stu³biop³awy; Arachni-
da-pajêczaki; Bryozoa-mszywio³y. Mo¿na
jednak zdecydowanie powiedzieæ, ¿e w zgu-
powaniach makrofauny dominuj¹ Insec-
ta-owady, stanowi¹ce czêsto ponad 80%
ca³oœci zespo³u (Plannipenia-siatkoskrzy-
d³e, Plecoptera-widelnice, Odonata-wa¿ki,
Ephemeroptera-jêtki, Trichoptera-chruœci-
ki, Coleoptera-chrz¹szcze, Heteroptera-
pluskwiaki ró¿noskrzyd³e, Diptera-mu-
chówki).

 Znaczenie makrofauny
w biologicznej ocenie jakoœci wody

Makrofauna bezkrêgowa to zespó³ or-
ganizmów, maj¹cy bardzo du¿e znaczenie
w bioindykacji, czyli ocenie jakoœci œrodo-
wiska wodnego przy u¿yciu metod biolo-
gicznych. Metody te (w przeciwieñstwie do
metod fizykochemicznych) informuj¹ ca-
³oœciowo o oddzia³ywaniu poszczególnych
czynników œrodowiska wodnego (tak¿e sa-
mej zlewni) na zespo³y organizmów wod-
nych. Okazuje siê, ¿e najlepszym zespo³em
organizmów jako wskaŸnikiem jakoœci œro-
dowiska (a nie tylko jakoœci wody) cieków
jest makrofauna wodna. Sk³ada siê na to
szereg czynników: 1-jest to zgrupowanie
dominuj¹ce w ciekach; 2-ma d³ugie (w wiêk-
szoœci co najmniej roczne) cykle ¿yciowe i
jest stale obecne w œrodowisku; 3-s¹ to for-
my du¿e (makroskopowe); 4-wiêkszoœæ
grup jest ³atwo oznaczalna, przy czym ozna-
cza siê je do jednostek systematycznych
wy¿szych ni¿ gatunek; 5-s¹ czu³ymi bioin-
dykatorami, przedstawiaj¹cymi kumulatyw-
ne zmiany œrodowiska; 6-próby makrofau-
ny mo¿na stosunkowo ³atwo pobraæ pro-

stym i niedrogim sprzêtem.(Rosenberg,
Resh 1992; Soszka i in. 2001). Ró¿nego typu
biologiczne metody oceny jakoœci wód z
wykorzystaniem makrofauny bezkrêgowej
s¹ powszechnie (i ustawowo) stosowane w
wielu krajach dla badania wód p³yn¹cych
jako Ÿród³a wody pitnej (Kudelska, Soszka
1996). Przyst¹pienie Polski do Unii Euro-
pejskiej wymaga dostosowania istniej¹cych
norm do wymogów Unii i wprowadzenia w
naszym kraju biologicznych metod oceny
jakoœci wody opartych o badania makro-
fauny (oprócz metod fizykochemicznych i
mikrobiologicznych). Obowi¹zuj¹cy obec-
nie w Polsce system saprobów (jako meto-
da hydrobiologiczna oceny jakoœci cieków)
jest przestarza³y i nie daje wiarygodnych
wyników.

Jedn¹ z powszechnie stosowanych dziœ
(szczególnie w krajach europejskich) bio-
logicznych metod oceny jakoœci wody s¹
indeksy biotyczne. Opieraj¹ siê one na za-
³o¿eniu, ¿e wszelkiego rodzaju zaburzenia
w œrodowisku wodnym (zlewni) zmniejszaj¹
ró¿norodnoœæ, zmieniaj¹ strukturê domi-
nacji i liczebnoœæ poszczególnych grup
makrofauny. I tak w wodach czystych
(„naturalnych”) zgrupowania makrofauny
wykazuj¹ du¿¹ ró¿norodnoœæ i zró¿nico-
wan¹ liczebnoœæ. Znacz¹cy udzia³ w zgru-
powaniu maj¹ jêtki (Ephemeroptera), a
tak¿e widelnice (Plecoptera) i chruœciki
(Trichoptera) (s¹ to grupy wymieniane w
ka¿dym indeksie biotycznym jako wskaŸni-
ki dla wód czystych lub zmienionych w
ma³ym stopniu). Im wiêkszy jest wp³yw ró¿-
nego rodzaju niekorzystnych czynników na
ekosystemy cieków, tym mniejsza jest ró¿-
norodnoœæ zgrupowañ ¿yj¹cej tam makro-
fauny, a liczebnoœæ niektórych grup takso-
nomicznych bardzo wzrasta. I tak, w wo-
dach silnie zanieczyszczonych substancja-
mi organicznymi mo¿na czêsto spotkaæ je-
dynie muchówki (Diptera) z rodziny Chi-
ronomidae i sk¹poszczety (Oligochaeta) z
rodziny Tubificidae; grupy te mog¹ osi¹-
gaæ nieraz bardzo du¿e liczebnoœci. W przy-
padku innych zaburzeñ w ekosystemie cie-
ku, np. w wyniku regulacji hydrotechnicz-
nej, oddzia³ywania zbiornika zaporowego,
gospodarki leœnej itd.) bardzo czêsto do-
minantem staje siê jeden lub kilka takso-
nów, czêsto z grup uwa¿anych za wra¿liwe
(Ephemeroptera, Trichoptera), które jed-
nak s¹ w stanie utrzymaæ siê w skrajnie zu-
bo¿onych i zaburzonych siedliskach.

Coraz czêœciej i powszechniej do oce-
ny jakoœci wody stosuje siê równie¿ rozma-
ite wskaŸniki oparte na zespo³ach makro-
fauny (tzw. metody szybkie) (Rosenberg,

Resh 1992). Jak siê okazuje, szczególnie
niektóre z nich odznaczaj¹ siê du¿¹ wiary-
godnoœci¹ i dobrze charakteryzuj¹ jakoœæ
wody. Dodatkow¹ ich zalet¹ jest oznacza-
nie makrofauny do wy¿szych jednostek sys-
tematycznych (np. rodzin). Do takich
wskaŸników nale¿¹ min.: - liczba taksonów
w ca³oœci zespo³u makrofauny (TOT_TAXA);
- liczba taksonów jêtek (Ephemeroptera),
widelnic (Plecoptera) i chruœcików (Tri-
choptera) (EPT_TAXA); - udzia³ procento-
wy jêtek, widelnic i chruœcików w stosunku
do ca³oœci makrofauny (% EPT); - udzia³
procentowy taksonów jêtek, widelnic i chru-
œcików w stosunku do liczby taksonów w
ca³oœci zespo³u makrofauny (% EPT_TA-
XA); - liczebnoœæ sk¹poszczetów (Oligocha-
eta) do ochotkowatych (Chironomidae)
(OLIG_CHIR) (Rosenberg, Resh 1992; Kow-
nacki i in. 2002). Jak wynika z przedstawio-
nych powy¿ej przyk³adów, jêtki (Epheme-
roptera) s¹ grup¹ powszechnie u¿ywan¹ w
ró¿nych biologicznych metodach oceny
jakoœci wody. Du¿a ró¿norodnoœæ jêtek w
zgrupowaniu makrofauny zawsze œwiadczy
o dobrej kondycji cieku.

Co wiemy o makrofaunie Sanu?

Rzeka San wyp³ywa w rejonie prze³êczy
U¿ockiej w Bieszcza-
dach, na wysokoœci 843

m n.p.m. Jej d³ugoœæ wynosi
444 km, z czego 279 km przy-
pada na rejon górski (Biesz-
czady) i pogórza, zaœ 165 km
na teren nizinny. Górny bieg
Sanu (od Ÿróde³ do zbior-
nika Solina-Myczkowce)
ma charakter rzeki gór-
skiej o dnie kamienistym,
tworz¹cej liczne prze³o-
my, z doœæ w¹sk¹ dolin¹.

W œrodkowym biegu (od zbiornika Solina-
Myczkowce do Przemyœla) San p³ynie g³ów-
nie przez Pogórze Przemyskie (Dynowskie)
i ma charakter rzeki podgórskiej, o doœæ
ma³ym spadku, wyraŸnie szerszej dolinie; w
dnie przewa¿aj¹ kamienie i ¿wiry. Dolny bieg
Sanu (od Przemyœla do ujœcia do Wis³y) ma
charakter rzeki nizinnej, o ma³ym spadku,
szerokiej dolinie, z przewag¹ w korycie frak-
cji drobnych (¿wir i piasek). San wpada do
Wis³y na wysokoœci 144 m n.p.m.

Mimo, ¿e San uwa¿any jest powszech-
nie za jedn¹ z czystszych rzek w Polsce oraz
mimo tego, ¿e p³ynie czêœciowo przez tere-
ny Bieszczadzkiego PN oraz Parków Kra-
jobrazowych (co powinno mieæ prze³o¿e-
nie na rozwijanie badañ tego obszaru),

Ma³gorzata K³onowska-Olejnik

Makrofauna bezkrêgowa wód Sanu i jego dop³ywów
(ze szczególnym uwzglêdnieniem jêtek-Ephemeroptera);

stan obecny i perspektywy
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stan poznania makrofauny wodnej rzeki
nie jest dobry. Wprawdzie na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych XX w. Zak³ad Biologii Wód
PAN w Krakowie prowadzi³ badania ma-
krofauny Sanu na ca³ym jego biegu, ale
ostatecznie opracowano tylko dwie grupy
makrofauny: chruœciki (Trichoptera) i
muchówki (Diptera) (Zaæwilichowska 1970
a, 1970 b). Prace te maj¹ jednak pewne
b³êdy (czêœciowo wynikaj¹ce z odmienne-
go ni¿ obecnie sposobu prowadzenia ba-
dañ) i nie mog¹ byæ wykorzystywane bez
zastrze¿eñ do opisu struktury zgrupowañ
makrobentosu. W roku 1975 Sowa opubli-
kowa³ pracê pt. „Ekologia i biogeografia
jêtek (Ephemeroptera) wód p³yn¹cych w
polskiej czêœci Karpat”, gdzie zamieœci³ wy-
niki swoich badañ prowadzonych w latach
1958-1972, równie¿ w dorzeczu Sanu (Sowa
1975). Dziêki tej publikacji dysponujemy
bardzo szczegó³owymi danymi na temat
zró¿nicowania taksonomicznego, liczebno-
œci i struktury zgrupowañ jêtek Sanu i nie-
których jego dop³ywów. W ramach opra-
cowywania „Planu Ochrony Bieszczadzkie-
go PN” na terenie dorzecza górnego Sanu
prowadzono badania inwentaryzacyjne
fauny wodnej, wyniki których stanowi¹
czêœæ operatu „Ochrona zasobów fauni-
stycznych Bieszczadzkiego PN” (Szczêsny,
K³onowska-Olejnik 1994). Chruœciki górne-
go Sanu (na terenie Bieszczadzkiego PN
tj. od prze³êczy U¿ockiej do granic Parku i
potem a¿ do cofki zbiornika Solina-Mycz-
kowce) zosta³y szczegó³owo opracowane
przez Szczêsnego (Szczêsny 2000). Zgru-
powania jêtek opisa³a K³onowska-Olejnik
(K³onowska-Olejnik 2000). Pozosta³e gru-
py fauny wodnej, stwierdzone podczas
wspomnianych badañ, zosta³y doœæ skró-
towo opisane w pracy Kuku³y i Szczêsnego
(Kuku³a, Szczêsny 2000). Prawie nic nie
wiadomo o wystêpowaniu w Sanie widel-
nic-Plecoptera, bardzo istotnych dla oce-
ny jakoœci œrodowiska wodnego.

Tak wiêc w miarê dok³adnie przebada-
ny jest tylko górny odcinek Sanu, szczegól-
nie w granicach Bieszczadzkiego PN. Po-
zosta³e odcinki rzeki (za wyj¹tkiem jêtek
oraz chruœcików i muchówek stwierdzo-
nych przez Zaæwilichowsk¹) nigdy nie by³y
szczegó³owo i kompleksowo badane. Poje-
dyncze, rozproszone prace systematyczne
(Fia³kowski W., Kittel W., Kasprzak K.,
K³onowska-Olejnik M., Kuku³a K., Riedel
W., Sowa R., Szczêsny B., Tomaszewski C.)
wspominaj¹ czasami o konkretnych takso-
nach znalezionych na wybranych stanowi-
skach Sanu b¹dŸ jego dop³ywów.

Jêtki Sanu i Wiaru

Jêtki (Ephemeroptera) s¹ najlepiej
poznan¹ grup¹ makrofauny wodnej w Sa-
nie i niektórych jego dop³ywach. Jak wspo-
mniano wy¿yej, jest to grupa owadów bar-
dzo czu³a na zanieczyszczenia i inne zmia-

ny w œrodowisku wodnym i bardzo dobrze
odzwierciedla stan (kondycjê) ekosystemu.
Sk³ad gatunkowy jêtek wzd³u¿ biegu dwóch
rzek (Sanu i Wiaru) zestawiono na podsta-
wie literatury (Sowa 1975, K³onowska-Olej-
nik 2000) oraz badañ w³asnych autorki
prowadzonych w dorzeczu rzeki Wiar na
potrzeby „Dokumentacji projektowej pro-
jektowanego Turnickiego PN” (dane nie-
publikowane).

W górnym biegu Sanu (815-570 m
n.p.m.) stwierdzono 11-19 gatunków jêtek,
a ich liczba wzrasta³a w miarê posuwania
siê w dó³ rzeki. Na odcinku tym stwierdzo-
no tylko 2 gatunki rzadkie/zagro¿one (wg.
„Czerwona lista zwierz¹t gin¹cych i zagro-
¿onych w Polsce”, PAN, Instytut Ochrony
Przyrody, Kraków 2002). Œrodkowy bieg
Sanu ( 570- 178 m n.p.m.) ma bogate ze-
spo³y jêtek (od 28 do 38 gatunków), a licz-
ba gatunków rzadkich/zagro¿onych wzra-
sta od 4 do 19. Dolny bieg rzeki (178-158 m
n.p.m.) zasiedla zgrupowanie z³o¿one z 39-
42 gatunków, w tym a¿ 22-24 gatunki rzad-
kie/zagro¿one.

Powy¿sze zestawienie liczby gatunków
jêtek ¿yj¹cych w Sanie wyraŸnie pokazuje,
¿e w miarê posuwania siê wzd³u¿ biegu rze-
ki liczba gatunków w zgrupowaniach wzra-
sta. Dzieje siê tak dlatego, ¿e w wyniku zmian
czynników abiotycznych ekosystemu wci¹¿
przybywa w korycie rzeki mikrosiedlisk, któ-
re mog¹ byæ zasiedlone przez konkretne
gatunki; wzrasta te¿ ró¿norodnoœæ poten-
cjalnie dostêpnego pokarmu, tak wiêc w
zgrupowaniach makrofauny mog¹ poja-
wiaæ siê zwierzêta nale¿¹ce do ró¿nych grup
troficznych. Liczba gatunków rzadkich/
zagro¿onych równie¿ wzrasta wzd³u¿ bie-
gu Sanu i osi¹ga najwiêksze wartoœci w œrod-
kowym i dolnym biegu rzeki. I to w³aœnie te
odcinki stanowi¹ najwiêksz¹ wartoœæ przy-
rodnicz¹, gdy¿ ¿yj¹ tu gatunki charaktery-
styczne dla zgrupowania bentosu œrednich
i du¿ych rzek pogórzy. Jest to zgrupowanie
dzisiaj ju¿ unikatowe w rzekach Polski i
Europy (np. Ametropus fragilis, Isonychia igno-
ta, Arthroplea congener, Oligoneuriella poloni-
ca, O. pallida , Rhithrogena germanica, Ecdy-
onurus insignis, Ephoron virgo, Brachycercus
harrisella, Cercobrachys minutus). Nale¿y rów-
nie¿ zauwa¿yæ, ¿e przedstawione dane z
przedzia³u wysokoœci 815-490 m n.p.m.
pochodz¹ z badañ prowadzonych na po-
cz¹tku lat 90tych, zaœ z przedzia³u wysoko-
œci 490-158 m n.p.m. – z okresu lat 60tych –
70tych XX w. Na stanowisku w Zatwarnicy,
gdzie dysponujemy danymi z obu tych cy-
kli badañ, widaæ wyraŸnie spadek liczby
gatunków w zgrupowaniu w latach 90tych
(28 gatunków) w porównaniu do wcze-
œniejszych badañ (35 gatunków). Gdyby
obecnie przeprowadzono podobne bada-
nia, zapewne wykaza³yby one dalszy spa-
dek liczby gatunków jêtek (szczególnie w
odcinkach œrodkowego i dolnego biegu
Sanu), co ma zwi¹zek z ci¹gle wzrastaj¹c¹

antropopresj¹ w obrêbie zlewni rzeki.
Badania Wiaru prowadzono w latach

90tych XX w., wzd³u¿ prawie ca³ego biegu
rzeki. Górny bieg rzeki (520-400 m n.p.m.)
zasiedla 7-16 gatunków jêtek; nie stwierdzo-
no tu gatunków rzadkich/zagro¿onych.
Poczynaj¹c od odcinków Ÿródliskowych,
liczba gatunków jêtek w zgrupowaniu ro-
œnie, podobnie roœnie liczba gatunków za-
gro¿onych. W œrodkowym biegu Wiaru ¿yje
12-28 gatunków, w tym 2-5 gatunków rzad-
kich/zagro¿onych. W dolnym odcinku rze-
ki, od wysokoœci 250 m n.p.m. (Huwniki)
do 215 m n.p.m. (Ro¿ubowice, niedaleko
ujœcia do Sanu) obserwujemy wyraŸne
zmniejszenie liczby gatunków jêtek w rze-
ce (13-15), 1 tym gatunków rzadkich/za-
gro¿onych 1-4. Wydaje siê, ¿e oprócz oczy-
wistej eutrofizacji wody (co chocia¿by wi-
daæ po bardzo du¿ych iloœciach zielenicy
Cladophora glomerata ), istotn¹ przyczyn¹
takiego stanu rzeczy jest dewastacja koryta
i brzegów rzeki poprzez wybieranie ¿wiru i
rozje¿d¿enie koryta spychaczami na du-
¿ych odcinkach. Spowodowa³o to ju¿ (a
proces zapewne trwa nadal) zubo¿enie
struktury zgrupowania o gatunki najbar-
dziej wra¿liwe (i najbardziej cenne) (np.
Ecdyonurus macani, Heptagenia longicauda,
Potamanthus luteus, Ephemerella notata).

Zagro¿enia dla zespo³ów
makrofauny bezkrêgowej

w dorzeczu Sanu

Zespo³y makrofauny bezkrêgowej ¿yj¹-
ce w dorzeczu Sanu s¹ zagro¿one w wyni-
ku ró¿norodnych niekorzystnych zjawisk i
dzia³añ cz³owieka w obrêbie zlewni rzeki.

Œcieki (ró¿nego rodzaju) s¹ jedn¹ z
g³ównych przyczyn pogarszania siê stanu
zgrupowañ makrofauny wodnej. Wzrost
³adunków azotu i fosforanów powoduje
zanieczyszczenie wód Sanu praktycznie od
Ÿróde³, gdy¿ ju¿ na tym odcinku do rzeki
wp³ywaj¹ zanieczyszczenia ze stacji prze³a-
dunkowej w Siankach na Ukrainie (³¹cznie
z substancjami ropopochodnymi). Du¿e
iloœci œcieków, czêsto niedostatecznie
oczyszczonych, odbiera górny San w lecie,
gdy wzrasta natê¿enie ruchu turystyczne-
go. Trzeba równie¿ podkreœliæ, ¿e bardzo
wiele miejscowoœci le¿¹cych wzd³u¿ ca³ego
biegu rzeki ma wci¹¿ nieuregulowan¹ go-
spodarkê wodno-œciekow¹, co powoduje
postêpuj¹c¹ eutrofizacjê wody.

Negatywny wp³yw rolnictwa zaznacza
siê g³ównie przez: œcieki z hodowli zwierz¹t,
nawo¿enie, niew³aœciwe u¿ytkowanie gle-
by (struktura upraw, orka), melioracje,
wypasy zwierz¹t itp. Skutkiem tego jest miê-
dzy innymi eutrofizacja i zanieczyszczenie
wód poprzez sp³ywy powierzchniowe,
wzmo¿ona erozja, wyp³ukiwanie i wynosze-
nie cz¹stek gleby ze zlewni, zmiana warun-
ków hydrologicznych (czêsto obni¿enie

(ci¹g dalszy na str. 22)
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poziomu wód gruntowych).
Gospodarka leœna mo¿e zagra¿aæ eko-

systemom cieków szczególnie na terenach
gór i pogórzy. Ró¿norodne prace zrêbo-
we, zrywka drewna i jego transport koryta-
mi potoków powoduje ca³kowite zniszcze-
nie koryt i potencjalnych siedlisk makro-
fauny bezkrêgowej, zmienia stosunki tro-
ficzne w ciekach, wzmaga erozjê stoków,
erozjê boczn¹ i wg³êbn¹ koryt rzecznych.

¯ycie ludzi na terenach zalewowych
wymusza regulacje i zabudowê hydrotech-
niczn¹ cieków. Poniewa¿ budowle hydro-
techniczne szkodz¹ œrodowisku przyrodni-
czemu, nale¿a³oby przeprowadzaæ wni-
kliw¹ ocenê ich oddzia³ywania na œrodowi-
sko ju¿ w fazie planowania poszczególnych
inwestycji. Regulacje denne koryt ró¿nego
typu, stopnie, progi, opaski (jedno lub
dwustronne), zabudowa dna powoduj¹
olbrzymie zmiany w sk³adzie gatunkowym
makrofauny: zmniejszenie ró¿norodnoœci,
zmiany w strukturze dominacji, utrudnie-
nie rozrodu, migracji w dó³ i w górê cie-
ków itp. (Kajak 1992). Zbiorniki zaporowe
(przegradzaj¹ce korytarz ekologiczny rze-
ki), poprzez ca³kowit¹ zmianê warunków
hydrologicznych, termicznych i chemicz-
nych wody zwykle niekorzystnie oddzia³y-
wuj¹ na zgrupowania makrofauny na od-
cinkach wielu kilkometrów poni¿ej zapo-
ry.

Zarówno kopalnie odkrywkowe wydo-
bywaj¹ce ¿wir metod¹ basenow¹, jak te¿
dzika eksploatacja rumoszu z koryt rzecz-
nych i ³ach zakolowych powoduje ogrom-
ne szkody dla ekosystemu wodnego. W rze-
ce zaczynaj¹ siê intensywne procesy erozji
bocznej i wg³êbnej, koryto i brzegi trac¹
stabilnoœæ, dno jest ruchome i homogenicz-
ne, co praktycznie uniemo¿liwia ¿ycie wie-
lu grupom makrofauny dennej. Dodatko-
wo zostaj¹ podmyte i czêsto ulegaj¹ znisz-
czeniu rozmaite budowle (mosty, elemen-
ty regulacji hydrotechnicznej), szczególnie
w czasie wezbrañ. Wg. ODGW w Krakowie
szczególnie na odcinku Sanu od Przemy-
œla do Le¿ajska nastêpuje bardzo szybka
degradacja terasów zalewowych i terenów
przyleg³ych dolin rzecznych (Litewka
1999).

Wymienione wy¿ej niekorzystne czyn-
niki w ró¿norodny sposób wp³ywaj¹ na
sk³ad i strukturê zespo³ów makrofauny
bezkrêgowej. Najwa¿niejsze obserwowane
zmiany w biocenozach to przede wszyst-
kim:
- zmiany w sk³adzie taksonomicznym zespo-

³u, zwykle poprzez obni¿enie ró¿norod-
noœci tak w ca³ym zgrupowaniu, jak i w
poszczególnych grupach organizmów;

- zmiany w strukturze dominacji (zwykle
zaczynaj¹ dominowaæ 1-2 taksony);

- eliminacja grup wra¿liwych i maj¹cych
wysokie wymagania œrodowiskowe.

Konkluzje

Z uwagi na unikatowoœæ i jeszcze w mia-
rê dobry (w porównaniu z innymi rzekami
Polski) stan zgrupowañ makrofauny wod-
nej ¿yj¹cej w Sanie, nale¿y podj¹æ nastêpu-
j¹ce dzia³ania, które pozwol¹ rozeznaæ
obecn¹ sytuacjê i zaplanowaæ dzia³ania
ochronne na przysz³oœæ:
- przeprowadziæ waloryzacjê makrofauny

Sanu i oceniæ jej stan obecny;
- rozpocz¹æ (prowadziæ) monitoring zgru-

powañ makrofauny bezkrêgowej;
- rozpocz¹æ ocenê jakoœci wody Sanu me-

todami biologicznymi (stanowiska refe-
rencyjne przed miejscowoœciami, stano-
wiska w miejscowoœciach przed oczysz-
czalniami, stanowiska po oczyszczal-
niach);

- podejmowaæ ró¿norakie dzia³ania maj¹-
ce na celu ochronê dorzecza Sanu.

Jeœli San ma byæ b³êkitny, to musi byæ
rzek¹ czyst¹ i niezmienion¹ hydrotechnicz-
nie. Musi byæ rzek¹ ¿yw¹, a du¿a ró¿no-
rodnoœæ ¿yj¹cej w niej makrofauny bêdzie
tego najlepszym dowodem.
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Mistrzostwa Wêdkarskie Ko³a Dynów
i Puchar Grand Prix Okrêgu Przemyœl

Z kijem w wodzie
Niedziela sta³a siê wymarzonym dnie dla wêdkarzy którzy rywalizowali na Sanie w

miejscowoœci S³onne w Mistrzostwach Muchowych ko³a Dynów i Pucharze prezesa
ds.. sportu okrêgu Przemyœl - Grand Prix – Muchowe Okrêgu Przemyœl.

Wêdkarzom dopisa³a nie tylko pogoda, ale te¿ nadmiar ryb. Warto wspomnieæ
¿e wœród z³owionych ryb by³ piêkny lipieñ i blisko 10 pstr¹gów potokowych. W
zawodach rywalizowali juniorzy i seniorzy. W sumie blisko 30 osób. W Mistrzostwach
ko³a w kategorii juniorów najlepsi okazali siê: Wojdy³o Wojciech, Duduœ Maciej,
Hadam Bartosz, za podium znaleŸli siê Marsza³ek Dariusz, S³ota Mateusz, G³uszko
Piotr, w seniorach najlepszym okaza³ siê Tomasz Drewniak tu¿ za nim Szewczyk
Bogus³aw, Franciszek Szajnik, Wies³aw £abêdzki, Rybak Bogumi³, S³ota Waldemar.
W Pucharze Grand Prix niezawodny okaza³ siê Tomasz Drewniak zdobywaj¹c 1056
pkt, i I miejsce, Szewczyk Bogus³aw 1038 pkt. II miejsce, Wojdy³o Wojciech 1005
punktów i III miejsce. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ pan Waldemar Toczek, sêdziami
stanowiskowymi byli panowie Wojdy³o Grzegorz i Duduœ Andrzej. Puchary ufundo-
wa³o Ko³o Miejskie PZW w Dynowie. Wêdkarze zapraszaj¹ na Muchowe Mistrzostwa
Okrêgu Przemyœl które odbêd¹ siê 4 lipca na Sanie w Lesku lub na ³owisku zastêp-
czym w miejscowoœci S³onne.

G.Sz.
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Czy to by³ niepokój? Pewnie tak – choæ prze-
cie¿ teraz ju¿ nie mia³ siê czym niepokoiæ. Niepo-
kój ma sens, kiedy jest siê odpowiedzialnym nie
tylko za siebie samego – bo o siebie nie trzeba siê
przesadnie troszczyæ: z³ego przecie¿ diabli nie
bior¹.

Kr¹¿y³ po domu. Kuchnia, pyszni¹ca siê
chromami, niklami i czerwonymi wstawkami
drewnianych lic, sypialnia, pe³na rozmaitych
drobiazgów, do których tylko kobiety przywi¹-
zuj¹ wagê i potrafi¹ je rozmieszczaæ w ordynku,
który choæ wolny od koszarowego stylu, ma nie-
uchwytny sens i porz¹dek, biblioteka, wype³nio-
na ksi¹¿kami, bliskimi obojgu, salon, z wystro-
jem kompletowanym przez kilka lat, loggia, prze-
kszta³cona w oran¿eriê, kipi¹ca wybuja³¹ roœlin-
noœci¹.

Wyg³upia³ siê, to jasne. Doktor praw,
z kaligrafowanym starann¹ szwabach¹ dy-
plomem Ruprecht-Karls-Universitaet, któ-
ry umieœci³ jeszcze przed wojn¹ za szk³em,
a po wojnie uzupe³ni³ na przekór - wciœniê-
tym miêdzy przejrzyst¹ taflê a ramê - za-
œwiadczeniem o odbyciu w Zjednoczeniu
PGR kursu ksiêgowych, co móg³ mieæ
wspólnego z agraryzmem poza pielêgno-
wan¹ ponad sens i rozum posad¹ starsze-
go kalkulatora zak³adu naprawczego me-
chanizacji rolnictwa?

Wiêc na pewno siê wyg³upia³. Ale te
wyg³upy poci¹ga³y swoj¹ egzotyk¹: bo gdy
zapowiada³ od rana, ¿e czas iœæ w pole, gdy
pokrzykuj¹c ni to groŸnie, ni swawolnie na
¿onê, zleca³ jej prasowanie ubrania, a po-
tem odziewa³ siê z namaszczeniem w p³ó-
cienne spodnie, p³ócienn¹ koszulê, p³ó-
cienn¹ marynarkê, gdy bez poœpiechu za-
k³ada³ na g³owê s³omkowy kapelusz, a na
d³onie niza³ (palec po palcu!) bia³e rêka-
wiczki – czy to mog³o byæ powa¿ne?

Potem szed³, nieœpiesznie, wymienia-
j¹c z ka¿dym napotkanym po drodze parê
zdañ, bodaj o pogodzie, zahaczaj¹c o bar,
zwany niewymyœlnie „stajenk¹” (ponoæ dla-
tego, ¿e ch³opy d¹¿¹ tam, jak do ¿³obu...), w
którym wypija³ trzy kufelki, a¿ wreszcie do-
ciera³ na pole, w rejestrach gruntowych za-
pisane jako „dzia³ka przyzagrodowa”. Sta-

Waldemar Ba³da

Kr¹¿y³, patrzy³ – niczego nie widz¹c. Mo¿e z
jednym wyj¹tkiem: to coœ z logii - czerwony ³eb na
zielonym korpusie - wci¹¿ kaza³o mu siê zatrzymaæ.
Pamiêta³: storczyk krwisty, Dactylorhiza incarnata;
drobne kwiaty w cylindrycznym kwiatostanie, osa-
dzone na sztywnej, pustej w œrodku ³odydze.

Kocha³a kwiaty; bardziej ni¿ siebie, bardziej
ni¿ wszystko. I z wyrozumia³oœci¹ rozmi³owanej w
swojej profesji nauczycielki wyk³ada³a mu o nich
wszystko, co wiedzia³a. A wiedzia³a – w³aœnie: wszyst-
ko.

I zawsze powtarza³a mu: ¿e przecie¿ war-
to ¿yæ. ¯e warto ¿yæ. Tylko nie nauczy³a,
jak ¿yæ – bez niej. Patrz¹c na storczyk o
barwie krwi, która wycieka³a zza drzwi,
na wpó³ otwartych.

wa³ na miedzy, rozgl¹da³ siê doko³a; tê
lustracjê koñczy³o sakramentalne wes-
tchnienie „I znowu mak wszystko zje”.

Potem wraca³ do domu; zniechê-
cony mo¿e naprawdê, a mo¿e
na pozór. W ka¿dym razie – a¿
do ¿niw nie wspomina³ ni s³o-
wem o swojej dzia³ce. W czas
¿niw zaœ wspomina³ mimocho-
dem, ¿e plon bêdzie marny, wiêc
trzeba go sprzedaæ na pniu. Ale
nikt nigdy nie zauwa¿y³, ¿eby mia³ z
tego pola jakieœ dochody.

Wreszcie skoñczy³y siê te wypra-
wy w pole, które co roku ktoœ nawozi³,
ktoœ obsiewa³, ktoœ kosi³, ktoœ ora³. Dok-
tor praw, starszy kalkulator - umar³.
Ale, dziwnym trafem, ci, którzy przy-
szli zamkn¹æ jego ziemskie rachunki,
i pokazywali kupcom dzia³kê, co to w
tak zwanym miêdzyczasie zmieni³a
status z przyzagrodowej w hipo-
teczn¹, jakoœ sami z siebie westchnê-
li, patrz¹c na te kilkadziesi¹t arów:
„Plonu nie bêdzie, bo znowu mak
wszystko zje”.

Istotnie: wyz³ocony wczesno-
sierpniowym skwarem ³an czerwienia³
makami. Które, jak dowodzi³ wycho-
wanek Heidelbergu, po ³acinie nazy-
waj¹ siê Papaver rhoeas.

Mak polny (Papaver rhoeas)

Storczyk krwisty (Dactylorhiza incarnata)
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Podczas przygotowañ do rodzinnego
pikniku dyrekcja i grono pedagogiczne
przedszkola najbardziej martwi³y siê o po-
godê. Ta jednak dopisa³, dopisa³ te¿ fre-
kwencja na dynowski stadionie, tak¿e w
imprezie bawi³o siê blisko trzysta osób.

Zaczê³o siê tu¿ po piêtnastej kiedy na
miejscowy stadion pod¹¿a³y ca³e rodziny.
Przedszkolni wychowawcy zafundowali nie
tylko najm³odszym mieszkañcom miasta i
ich rodzicom ale tak¿e wszystkim obecnym
wspania³¹ zabawê. Wszystko bardzo skrzêt-
nie prowadzi³a i zaprasza³a do zabawy dy-
rektor oœrodka kultury Gra¿yna Malawska.
Na pierwszy ogieñ posz³y kredki. Przedszko-
laki przy pomocy swoich rodziców malo-
wa³y w³asn¹ rodzinê. Chêtnych do udzia³u
w tej zabawie by³o tak wielu, ¿e zabrak³o
papieru do malowania. Prace rodziców i
ich pociech mo¿na zobaczyæ w budynku
przedszkola. W wszystkich jednak zgroma-
dzonych do œmiechu rozbawili rodzice któ-
rzy startowali w biegu w workach. Przewro-
tów i upadków by³o co niemiara. Dzieci
mog³y równie¿ podziwiaæ swych rodziców
w zabawach z hula – hop. Ka¿dy krêci³ czym
móg³. Panowie którzy usi³owali Krzêcin bio-
drami zdobyli najwiêcej braw od publicz-

noœci. Podczas trwania zabaw zgromadzo-
nym przygrywali Arek Kijowski na orga-
nach i Monika Paœciak która gra³a na gita-
rze i piêknie œpiewa³a. Zabaw i konkursów
by³o co niemiara a wszyscy ich uczestnicy
otrzymali nagrody które ufundowali; pani
Maria Domin, Ewa Jandziœ, bank spó³dziel-
czy w Dynowie, Urz¹d Miasta Dynów i M³o-
dzie¿ówka Socjalistyczna z Rzeszowa. Jak
powiedzia³a dyrektor przedszkola Maria
Biernasz – Impreza mia³a na celu zintegro-
wanie do wspólnej zabawy nie tylko przed-
szkolaków z rodzicami ale równie¿ pozo-
sta³ych mieszkañców Dynowa. To nam siê

uda³o i jesteœmy bardzo szczêœliwi. W Dy-
nowie nie ma wiele miejsc jak i imprez w
których mog¹ braæ ca³e rodziny, myœlê, ¿e
takie imprezy bêdziemy organizowaæ czê-
œciej bo jest na nie zapotrzebowanie nie
tylko wœród najm³odszych. Przy okazji bar-
dzo serdecznie chcê podziêkowaæ naszym
sponsorom bo to dziêki nim impreza mo-
g³a siê odbyæ. Podziêkowania równie¿ sk³a-
dam dyrekcji i pracownikom oœrodka kul-
tury. Zabawa zakoñczy³a siê póŸnym wie-
czorem z której wszyscy wracali uœmiech-
niêci i zadowoleni.

Grzegorz Szajnik

RODZINNY PIKINIK DYNOWSKICH PRZEDSZKOLAKÓW.
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Od lat mówi³o siê, ¿e Dni Pogórza nie
s¹ takie, jak byæ powinny... ̄ e za krótkie, ¿e
nie promuj¹, ¿e nie przyci¹gaj¹ ludzi...

W tym roku by³o zdecydowanie lepiej!!!
Mimo skromnych funduszy, wypracowana
zosta³a na nowo formu³a tego œwiêta. Po
raz pierwszy uda³o siê nawi¹zaæ wspó³pra-
cê z zaprzyjaŸnionymi gminami i MOKiR
na czele z p. Gra¿yn¹ Malawsk¹ oraz Zwi¹-

zek Gmin Turystycznych zorganizowali
Panoramê Gmin.

W „Karczmie pod Semaforem” (z ini-
cjatywy p. Janusza Jarosza) odby³a siê dys-
kusja „Dlaczego wracam na Pogórze Dy-
nowskie?” (z udzia³em p. Anny Marsza³ek,
p. Janusza Jarosza, p. Barbary Bielec, p.
Maciej Jurasiñskiego oraz p. Anny Kowal-
skiej, p. Zofii Lekka i p. Zbigniewa Blechar-
czyka) transmitowana przez Radio Rze-
szów, natomiast dwa dni póŸniej Radio Bi-
wak przez dwie godziny zaprasza³o do od-
wiedzenia naszego miasta i okolic.

Uczczone zosta³o tak¿e 100-lecie dy-
nowskiej kolejki w¹skotorowej. Pomys³ z
uroczystym wjazdem i przemówieniem
Franciszka Józefa móg³ zostaæ zrealizowa-
ny dziêki Paniom ze Spó³dzielni Inwalidów,
które specjalnie na tê okazjê uszy³y mun-
dur feldmarsza³kowski i Pañstwu Marsza³-
kom z Ulanicy, którzy po¿yczyli konie i
bryczkê. Goœcie i Dynowianie ca³¹ „rzecz”
przyjêli z humorem, a „Nowiny Rzeszow-
skie” nazajutrz zamieœci³y zdjêcie „cesarza”
spaceruj¹cego po naszym miasteczku. Za-
proszeni goœcie (m.in. minister finansów
p. Wies³aw Ciesielski) i „w³adze” okolicz-
nych gmin udanie zadebiutowali na „ak-
torskiej scenie” recytuj¹c „Lokomotywê”
Juliana Tuwima, oddaj¹c w ten sposób
„czeœæ” naszej 100-letniej „ciuchajce”.

Pierwszego dnia zosta³a równie¿ uro-
czyœcie otwarta Wystawa prac naszego ro-
daka, s³ynnego krakowskiego fotografa
Pana Paw³a Bielca. Na otwarcie przyby³y
córka artysty, Pani Barbara Bielec oraz
wnuczka Katarzyna Bielec. Zdjêcia stare-
go Dynowa wzrusza³y zwiedzaj¹cych, a naj-
wiêksze zainteresowanie wzbudzi³o znane
w œwiecie zdjêcie Karola Wojty³y, wykona-
ne w 1938 roku. Pomys³odawc¹, „poœred-
nikiem” i „dobrym duchem” wystawy by³
Pan Janusz Jarosz, wspó³w³aœciciel „Karcz-
my pod Semaforem”, a o piêkn¹ oprawê

prac zadba³a Komisarz Wystawy Pani Anna
Nowicka-Hardulak.

Sporym sukcesem by³o zorganizowanie
Sesji Popularnonaukowej pod has³em
„Historia, etnografia i walory turystyczne
Pogórza Dynowskiego”. Patronat obj¹³
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Sesjê prowadzi³ prof. Jerzy Motylewicz
z UR, a jednym z referuj¹cych by³ prof.

Micha³ Parczewski z UJ, znany archeolog,
który od 30 lat prowadzi badania w regio-
nie dynowskim, a któremu w dowód uzna-
nia nasz artysta Bogus³aw Kêdzierski ofia-
rowa³ okolicznoœciowego byka.

Byczo by³o na I Dynowskim „Bykowi-
sku”, imprezie wspó³organizowanej przez
Wojewódzki Dom Kultury z Rzeszowa. Ka-
barety „Mieæka”, „Kaczka pchniêta no-
¿em”, „Meluzyna” i „Nasz” skutecznie ba-
wi³y licznie zgromadzon¹ na dynowskim
rynku publicznoœæ – dobrze chyba te¿ ka-
bareciarze, bo obiecali przyjechaæ za rok....

Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ dzieñ
poœwiêcony ekologii i turystyce, „zorganizo-

Coœ siê uda³o... czyli

wany” przez Zwi¹zek Gmin Turystycznych na
czele z p. Jerzym Bylickim i Fundacjê „Szan-
sa” z Warszawy, o którym pisz¹ dok³adniej w
tym numerze „Dynowinki” organizatorzy...

Wielkim sukcesem okaza³ siê spektakl
plenerowy „Sen nocy letniej” W. Szekspi-
ra, zrealizowany przez studentkê Akade-
mii Teatralnej Magdalenê Miklasz, zwi¹za-
nej „rodzinnie” z Dynowem. Spektakl sta³
siê bez w¹tpienia wydarzeniem artystycz-
nym, a w stwierdzeniu, ¿e „Magda rzuci³a
Dynów na kolana” naprawdê nie ma prze-
sady...!!! GRATULACJE!!!!

Ostatni dzieñ w du¿ej mierze nale¿a³ do
niezmordowanego Marka Pysia, który naj-

pierw œwietnie bawi³
dzieci na rynku, po-
tem wspaniale za-
gra³ w spektaklu
Magdy a w nocy
„wyczarowa³” jak

zwykle wspania³e ognie sztuczne, koñcz¹c
tym akcentem kolejne „œwiêto pogórza”....

Komitet Organizacyjny XXXVIII
Dni Pogórza Dynowskiego dziêkuje
wszystkim, którzy przyczynili siê do ich
zorganizowania; tych, których nie by³o
z nami – namawia do odwiedzenia stro-
ny internetowej miasta (piêkny fotore-
porta¿ Jana Prokopa), natomiast tych,
którzy krytykuj¹ – zaprasza do wspó³-
pracy za rok...
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Maciej Jurasiñski

W dniu 25 lipca 2004 r.
przy piêknej s³onecznej
pogodzie na stadionie
sportowym w Bartkówce
zosta³y przeprowadzone
zawody sportowo - po¿ar-
nicze jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu miasta i gminy Dynów.

Zawody przeprowadzone zosta³y w dwóch konkurencjach: sztafeta po¿arnicza 7 x 50
m z przeszkodami oraz æwiczenie bojowe. Do zawodów przyst¹pi³o 12 jednostek.

W przerwie pomiêdzy konkurencjami licznie zgromadzonej publicznoœci jednostki z
OSP Dynów – miasto, OSP Bachórz oraz PSP w Dynowie zaprezentowa³y samochody
gaœnicze oraz ich wyposa¿enie.

Zawody zosta³y zorganizowane przez Zarz¹d Miejsko – Gminny Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP w Dynowie. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwa³
Komendant Miejsko Gminny dh Zdzis³aw Piróg, prawid³owoœæ wykonania æwiczeñ nad-
zorowa³a komisja sêdziowska z Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rzeszo-
wie pod przewodnictwem m³.bryg. mgr in¿. Romana Górskiego. W koñcowej czêœci
zawodów odby³ siê pokaz mo¿liwoœci bojowych samochodu GCBA 5/24 bêd¹cego na
wyposa¿eniu Posterunku Sta³ego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Dynowie. W zawodach
zwyciê¿y³a dru¿yna z OSP w D¹brówce Starzeñskiej, drugie miejsce zajê³a OSP Ulanica,
trzecie OSP w Harcie

Zwyciêzcom gratulujemy!
górip

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Pogotowiu Ratunkowemu z Dy-
nowa za medyczne zabezpieczenie zawodów, oraz Wójtowi Gminy Dynów za wspó³udzia³
w organizacji zawodów.
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MKE: Mo¿e na pocz¹tku powiesz, w jaki
sposób dowiedzia³aœ siê o “Au-pair”.

 J. Sz.: Nied³ugo po maturze przysz³a do mnie
prof. Hadam z propozycj¹ wyjazdu do Nie-
miec. Mia³am zast¹piæ Agnieszkê Potoczn¹ –
studentkê filologii germañskiej i nasz¹ ro-
daczkê, poniewa¿ jej roczny pobyt dobiega³
do koñca. Jednak nie by³o to takie proste;
musia³am najpierw zdaæ egzamin kwalifiku-
j¹cy mnie do pe³nienia roli „Au-pair”.

MKE: Ciebie poleci³y znane Ci osoby .
Czy s¹ inne sposoby, by siê tam dostaæ?

J. Sz.: Oczywiœcie. To jest tylko jedna z dróg.
G³ównym organem s¹ biura zajmuj¹ce siê
przydzielaniem kandydatów do wybrane-
go przez nich kraju. Mog¹ zg³aszaæ siê za-
równo dziewczyny jak i ch³opcy od 18 do
25 roku ¿ycia. W takim biurze spisywana
jest umowa, w której ustalasz zasady swoje-
go pobytu, np. wybierasz rodzinê tobie od-
powiadaj¹c¹, choæby pod wzglêdem iloœci
dzieci, czy ich wieku.

MKE: Do jakiej rodziny ty trafi³aœ?
J. Sz.: Mieszkam w mieœcie Meckenheim,
które znajduje siê 30 km od Bonn.

W „mojej ”rodzinie jest 6 osób: ma³-
¿eñstwo Michael i Elke i czwórka dzieci:
siedmioletnie bliŸniaki Stephan i Chri-
stoph, dziesiêcioletnia Andrea i trzynasto-
letni Martin.

MKE: Jeœli mo¿esz, powiedz nam, jak
uk³ada ci siê z „Twoj¹ ”?

J. Sz.: Z rodzin¹ bywa ró¿nie. Bywaj¹ dni
lepsze, ale nie brakuje i tych gorszych, a
dzieci to po prostu dzieci.

MKE: A obowi¹zków nie brakuje?
J. Sz.: Rzeczywiœcie jest ich sporo. Odra-
biam z dzieæmi lekcje, bawiê siê i przygoto-
wujê posi³ki. Czasami chodzê po zakupy.
Ale oprócz tego moim obowi¹zkiem jest
chodzenie na kurs jêzyka obcego, bo w³a-
œnie po to tam przyjecha³am – by nauczyæ
siê niemieckiego.

MKE: Skoro masz obowi¹zki, to mu-
sisz mieæ te¿ prawa.

J. Sz.: Zgadza siê. Tygodniowo nie mogê
przepracowaæ wiêcej ni¿ 30 godzin, (cho-
cia¿ w praktyce bywa ró¿nie). Jeden dzieñ
w tygodniu mam wolny i jest to niedziela.
Mogê tak¿e korzystaæ z telefonu, ale z umia-

rem. Rodzina zapewnia mi „dach nad
g³ow¹”, wy¿ywienie, ubezpieczenie, bilet lo-
komocyjny i pokrywa koszty kursu. Ponad-
to otrzymujê miesiêczne kieszonkowe na
w³asne potrzeby.

MKE: Wiemy ju¿, jakie masz prawa i
obowi¹zki. Teraz mo¿e powiesz nam,
czego nie musisz robiæ, a wrêcz nie
powinnaœ.

J. Sz.: Bardzo wa¿ne jest, by znaæ zakres
swoich obowi¹zków. Moim zadaniem jest
tylko czêœciowa pomoc przy codziennych,
drobnych pracach. Pod ¿adnym pozorem
nie mogê sprz¹taæ, bo nie przyjecha³am
tam, ¿eby pe³niæ rolê „Putzfrau” (sprz¹tacz-
ki).

MKE: A co, jeœli rodzina, u której miesz-
kamy nam nie odpowiada?

J. Sz.: W ka¿dej chwili mo¿emy j¹ zmieniæ.
Ja na szczêœcie nie mam wiêkszych proble-
mów. Rodzina, u której mieszkam, jest w
porz¹dku. S¹ mili i uczynni, a na pocz¹tku
pomogli mi przemóc trudnoœci z wymow¹.
Wa¿ne, ¿eby siê nie baæ i próbowaæ roz-
mawiaæ o tym, co nas „gryzie”.

MKE: W ca³ej Europie jest was na pew-
no wiele. Czy macie jak¹œ dewizê?

J. Sz.: Dewiz¹ „Au-pair” jest “Jedz i tyj!”. I
rzeczywiœcie to siê sprawdza. Ka¿da osoba,
która wyje¿d¿a jako „Au-pair ”musi siê li-
czyæ z tym, ¿e przybierze na wadze. Do-
œwiadczy³am tego na w³asnej skórze.

MKE: Jak wygl¹da Twój tydzieñ?
J. Sz.: Codziennie od rana do póŸnego popo-
³udnia jestem w domu. Dwa razy w tygodniu
wieczorem chodzê na kurs. W chwilach wol-
nych wychodzimy razem z przyjació³mi, by
odpocz¹æ i poznaæ kogoœ nowego.

MKE: Czy pozna³aœ du¿o osób?
J. Sz.: Och, tak. I to nie tylko Niemców.
Sama by³am zaskoczona tym, ¿e obcokra-
jowców jest prawie tylu, co rodowitych
obywateli. Na pocz¹tku nie mog³am siê
przyzwyczaiæ – wszêdzie obcy ludzie, mó-
wi¹cy obcym jêzykiem – by³am w szoku, ale
z czasem wszystko siê u³o¿y³o. Teraz czujê
siê tam jak u siebie w domu. Mam wielu
znajomych, m.in. z Finlandii, Indii, Turcji,
czy USA. Mam niepowtarzalna okazjê, by
poznaæ ich kulturê i przyzwyczajenia, np.

moich indyjskich znajomych zapyta³am o
tê czerwon¹ kropkê, któr¹ nosz¹ na czole.

MKE: Obcokrajowcy traktuj¹ Ciê dobrze,
a co mo¿esz powiedzieæ o Niemcach?

J. Sz.: Jak do tej pory nie spotka³am siê z
¿adn¹ przykr¹ sytuacj¹. A tak nawiasem
mówi¹c, wszyscy uwa¿aj¹ mnie za Rosjankê.

MKE: Najprzyjemniejsze chwile.
J. Sz.: Chyba lutowy karnawa³, który pamiê-
tam do dziœ. Bawi¹ siê dos³ownie wszyscy i
wszêdzie.

MKE: Pod jakim wzglêdem ró¿nimy siê
od Niemców najbardziej?

J. Sz.: Na pierwszym miejscu postawi³abym
ró¿nicê w wychowywaniu dzieci – tam s¹
one wychowywane bezstresowo, nie wol-
no daæ im nawet ma³ego klapsa, czy na-
krzyczeæ, gdy zrobi¹ coœ Ÿle. A najbardziej
powszechnym œrodkiem lokomocji jest ro-
wer. Niemcy po zakupy, do pracy je¿d¿¹
rowerami – powinniœmy zacz¹æ ich naœla-
dowaæ.

MKE: Czy nie ¿a³ujesz, ¿e tam siê znala-
z³aœ?

J. Sz.: Absolutnie nie! Przez ten czas bar-
dzo du¿o siê nauczy³am i sta³am siê bar-
dziej samodzielna, odwa¿na. Co do przy-
sz³oœci… mam nadziejê, ¿e bêdê kontynu-
owa³a naukê?

MKE: Teraz bardziej prywatnie: czy
wed³ug Ciebie mo¿na znaleŸæ tam praw-
dziw¹ mi³oœæ?

J. Sz.: Och, nie wiem, ale pozna³am œliczne-
go Marokañczyka(œmiech). Myœlê, ¿e jest
to mo¿liwe, tak jak w ka¿dym miejscu na
Ziemi.

MKE: Polecasz m³odym ludziom taki
rok w obcym kraju?!

J. Sz.: Jeœli choæ trochê znaj¹ jêzyk obcy,
polecam, a wrêcz namawiam, ¿eby nie wa-
hali siê, poniewa¿ jest to prawdziwa szko³a
¿ycia. Mog¹ staæ siê bardziej otwarci na
œwiat i ludzi, a tak¿e sprawdziæ siê w nie-
rzadko trudnych sytuacjach.

MKE: Dziêkujemy za poœwiêcony czas
i delikatnym niemieckim akcentem mó-
wimy: Vielen Dank!

 J. Sz.: Bitte schön. Tschüss.
Agata Bajda, Ewa Pielak

M³odzie¿owy Klub Europejski LO

Nasz kolejny artyku³ kierujemy szczególnie do m³odych ludzi, którzy chc¹
przyjrzeæ siê od wewn¹trz codziennemu ¿yciu europejskiej rodziny, a przy tym
nauczyæ siê jêzyka obcego. Tak¹ mo¿liwoœæ daje “Au – pair”.

Do rozmowy zaprosi³yœmy Joannê Szpak, która ju¿ od szeœciu miesiêcy w³a-
œnie za poœrednictwem “Au – pair” mieszka w Niemczech. Spoœród wielu pytañ
k³êbi¹cych siê w naszych g³owach zada³yœmy kilka. Oto przebieg naszej rozmowy:

Na kursie jêzykowym
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Jak zaczê³a siê twoja przygoda z pi³k¹?
W pi³kê jako zawodnik gram od 1991

roku. Najpierw w orlikach, trampkarzach,
potem juniorach i w koñcu w seniorach
Dynovii. Mia³em bardzo dobrych trenerów,
jak te¿ starsi zawodnicy dali mi siê wykazaæ
a ja bra³em z nich przyk³ad. Tu pomog³o
mi doœwiadczenia Dariusza Michalaka.

Jaki by³ twój pierwszy kontakt z kadr¹?
Bêd¹c zawodnikiem Dynovii powo³a-

ny zosta³em na konsultacje kadry U-17 któ-
re przeszed³em pozytywnie i zagra³em w
turnieju miêdzynarodowym w Czechach.
To by³o dla mnie olbrzymie wyró¿nienie.
Radoœæ by³¹ tym wiêksza, ¿e dokopaliœmy
wszystkim i zajêliœmy pierwsze miejsce.

Co by³o dalej?
Z Dynovii przeszed³em do Igloopolu

Dêbica, Pogoni Le¿ajsk a¿ wreszcie trafi-
³em do greckiego Paoku Saloniki. Ca³y czas
staram siê podnosiæ swe kwalifikacje.

Jak uda³o ci siê trafiæ do Grecji?
W Dêbicy ma swój dom Leszek Pisz. Zo-

baczy³ mnie podczas meczu gdy gra³em w
Igloopolu. Nastêpnie trenowa³em pod jego
czujnym okiem. Przygotowywa³ mnie na in-
dywidualnych treningach w³aœnie do gry w
greckiej lidze. Wczeœniej sam wystêpowa³
w tym kraju. W koñcu trafi³em na testy do
Paoku i zosta³em.

Po raz pierwszy w historii klubu
jego zawodnik powo³any zosta³
do m³odzie¿owej
reprezentacji Polski

Jak ciê zaakceptowali w Grecji?
Bardzo dobrze. Kiedy trafi³em do Pa-

oku wystêpowa³o w jego barwach trzech
Polaków: Marek KoŸmiñski, Mariusz Ku-
kie³ka i Rados³aw Majdan. Zna³em tylko Ku-
kie³kê, a z pozosta³ymi mia³em siê dopiero
zapoznaæ. Na pierwszym treningu zdarzy-
³a siê zabawna sytuacja. Podczas walki o
pi³kê sfaulowa³em marka KoŸmiñskiego, a
ten po angielsku zacz¹³ mi t³umaczyæ co ja
robiê. Ja go przeprosi³em i powiedzia³em,
¿e jestem Polakiem i rozumiem po polsku.
To by³o dla niego jeszcze wiêksze zaskocze-
nie ni¿ wczeœniejszy faul. Dopiero wtedy
zabrak³o mu s³ów i to w obu jêzykach.

Jak jest grecka liga i gdzie wystêpowa-
³eœ?

Liga grecka jest bardzo si³owa a ma³o
techniczna, kto ma s³abe koœci musi uwa-
¿aæ. Jako m³odzieniec nie maj¹cy obycia z
„wielk¹ pi³k¹” z Paoku wypo¿yczony zosta-
³em do II-ligowego Panseraikos Seres. Tam
nabawi³em siê powa¿nej kontuzji. Debiu-
towa³em dopiero w ostatnim meczu ale
bardzo udanie. Kiedy wszed³em na boisko
przegrywaliœmy 1:0, strzeli³em wyrównuj¹-
ca bramkê a pod koniec meczu za faul na
mnie arbiter podyktowa³ jedenastkê zamie-
nion¹ na bramkê.

A co by³o potem?
Z Seres przeszed³em do Atinaikosu Ate-

Po raz pierwszy w 55-letniej dzia³al-
noœci Klubu Sportowego Dynovia w Dy-
nowie jej wychowanek zosta³ powo³any
do m³odzie¿owej reprezentacji Polski.
O tym, ¿e Dynovia ma dobrych m³odych
zawodników œwiadczy fakt, i¿ w jej pierwszym zespole gra kilku juniorów, którzy
wczeœniej wystêpowali w kadrze woj. przemyskiego, a obecnie podkarpackiego,
lecz ¿aden z nich do tej pory nie zosta³ powo³any do kadry m³odzie¿owej.

Pawe³ Mielniczek, bo nim mowa jest wychowankiem Dynovii. W Dynowie 21
lat temu przyszed³ na œwiat i jak sam twierdzi ju¿ w ³onie mamy nieŸle kopa³. W
wieku oœmiu lat zaczê³a siê jego przygoda z pi³k¹. Pod okiem kilku trenerów
przechodzi³ kolejne szczeble pi³karskiej kariery od orlika do seniora. Wraz z dru-
¿yn¹ juniorów wywalczy³ awans do I ligi podkarpackiej juniorów. Nastêpnie kilka
lat gra³ w dru¿ynie seniorów a z pi³k¹ nie rozstaje siê do dnia dzisiejszego. Podczas
przerwy w sezonie postanowiliœmy porozmawiaæ.

ny, potem wróci³em do Paoku a stamt¹d
trafi³em do Aok Kawala. We wszystkich klu-
bach greckich jest podobnie jak u nas.
Dopóki liczysz siê do awansu s¹ pieni¹dze,
ale wystarczy ¿e awans siê oddala na pie-
ni¹dze nie ma co liczyæ.

Bêd¹c w Grecji zosta³eœ kadrowiczem?
Tak. Dosta³em powo³anie na niedawny

mecz z Irlandi¹ który zremisowaliœmy 2:2.
Przy tej okazji mog³em równie¿ odwiedziæ
rodzinê i znajomych w kraju.

Jak oceniasz swój wystêp?
Ni ja go powinienem oceniaæ. Przez

d³ugi czas prowadziliœmy 2:0. Mogliœmy
nawet podwy¿szyæ lecz siê nam to nie uda-
³o. W koñcówce meczu przeciwnik strzeli³
nam dwie bramki. Oceniony zosta³em nie
najgorzej tak wiêc mam nadziejê jeszcze w
kadrze zadebiutowaæ.

Niedawno wróci³eœ do kraju. Co teraz
zamierzasz?

Na razie odpoczywam. Jestem poza tym
doœæ chory. Mam problemy z gard³em. Jesz-
cze w tym tygodniu wznowiê treningi…
oczywiœcie w Dynovii, choæ tylko rekreacyj-
nie. Obecnie mój menad¿er szuka dla mnie
klubu w polskiej lidze.

Jaki to bêdzie klub?
Na razie nie chcia³bym o tym mówiæ,

aby nie zapeszyæ.

Co z kadr¹?
Jak rozpocznê grê wtedy siê wszystko

oka¿e. Kadra zacznie przygotowania w
sierpniu a wiêc mam jeszcze trochê czasu
na przygotowanie siê. Najwa¿niejsze na
razie jest wyzdrowieæ i wznowiæ treningi.

¯yczê powodzenia i dziêkujê za rozmo-
wê.

Grzegorz Szajnik
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SZCZÊŒLIWE
ZAKOÑCZENIE

SEZONU!

II Liga juniorów
08.05.2004 r.

JUNIORZY STARSI
Dynovia Dynów – Strug Tyczyn 3:3

1:0 – Konieczny, 2:0 – Konieczny, 2:1 –
Dworak, 2:2 – Rochecki, 3:2 – B. Pyœ, 3:3 –
samobójcza.
Dynovia: Prokop, Gierula, Kozubek, Pê-
kala, Derda (25 M. Pyœ), Wandas (46
Mnich), B. Pyœ, Kaniewski, D.Pyœ, (88 Ba-
ran), Kopczak, Konieczny (62 Hadam).
Strug: Dudek, Pi¹tek, Kopiec, Bogdan,
Rochecki, Dworak, £yszczarz, Lech, Zagór-
ski, Trawka, Garlak.

Kiedy ju¿ wydawa³o siê, i¿ komplet
punktów zostanie w Dynowie, dru¿yna go-
œci zwar³a szeregi, wziê³a siê do gry i swój
cel osi¹gnê³a. Wywalczy³a remis, mimo, ¿e
to nasi zawodnicy strzelili cztery bramki.

JUNIORZY M£ODSI
Dynovia Dynów – Strug Tyczyn 2:4

0:1 – Mazur, 1:1 – Baran, 1:2 – Mazur, 2:2 –
paszko, 2:3 – Mokrzycki, 2:4 – Basiura.
Dynovia: Janoszek, Walus, Sieñko (52
Mryczko), Siekaniec, Toczek, Karnas, Ha-
dam (48 Mikoœ), Baran (65 Iwañski), Pasz-
ko, Goleniowski, Bielec (59 Kochman).
Strug: Tadla, Bomba, Klêsk, Z³amaniec,
Surówka, Witowski, Ziarno, P. Kaczor (70
K. Kaczor), Mazur (72 Nowotny), Mokrzyc-
ki (60 Paluch), Basiura.

Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê remi-
sem a dru¿yny sz³y ³eb w ³eb. Janoszek obro-
ni³ rzut karny i wydawa³o siê, ¿e punkty zo-
stan¹ w Dynowie. Tak siê nie sta³o goœcie
po przerwie zdo³ali strzeliæ dwie bramki i
zagarn¹æ trzy punkty.

15.05.2004 r.
JUNIORZY STARSI

Brzozovia Brzozów – Dynovia Dynów 3:5
0:1 – Konieczny, 0:2 – Tadla, 0:3 – Koniecz-
ny, 1:3 – Barañski, 1:4 – Derda, 2:4 – G³a-
dysz, 2:5 – Mnich, 3:5 – Samborski.
Brzozovia: Lorenc, Wiedeñ, Oleszko, Sam-
borski, Kucab, Kos, Chmiel, Raszewski, G³a-
dysz, Wacek, Barañski.
Dynovia: Wandas, Tadla (89 Pêkala), Ha-
dam (25 Mnich), £. Szczawiñski, Gierula,
P. Szczawiñski, B. Pyœ, Pyœ D. (65 Kustra),
Konieczny, Derda, Kaniewski.

Bardzo szybko zdobyte przez naszych
zawodników bramki za³ama³y szyki obron-
ne brzozowian. Po dwóch kwadransach gry
by³ ju¿ 3:0 dla Dynovii. Po zmianie stron
gospodarze próbowali odrabiaæ straty lecz
ma³o skutecznie, poza tym Dynovii równie¿
atakowa³a i do³o¿y³a jeszcze dwie bramki.

JUNIORZY M£ODSI
Brzozovia Brzozów – Dynovia Dynów 4:0
1:0 – Szczepek, 2:0 – M. Telesz, 3:0 – Szcze-

pek, 4:0 – M. Telesz
Brzozovia: Dziedzic, £. Telesz,
¯muda, Or³owski, Gierula,
Skotnicki, Trzciañski, £uszcz,
Michalski, Szczepek, M. Telesz.
Dynovia: Janoszek, Siekaniec,

Sieñko, Walus, Kochman, Karnas (50
Mryczko), Szczepañski, Majka, Paszko,
Baran, Bielec.

22.05.2004 r.
JUNIORZY STARSI

Dynovia Dynów – Pogoñ Le¿ajsk 2:0
1:0 – Kozubek, 2:0 – Konieczny.

Pogoda okaza³a siê lepsza dla miejsco-
wych, goœcie grzêŸli na mokrej i œliskiej
murawie. Mimo, i¿ nasi przeprowadzili kil-
ka groŸnych kontr w pierwszej po³owie to
nie uda³o im siê zdobyæ bramki. GroŸne
strza³y Paw³a Szczawiñskiego i Konieczne-
go o w³os mija³y bramkê Rauzy. Po zmianie
stron Dynowianie przyst¹pili do zmasowa-
nych ataków zdobywaj¹c dwie bramki.

JUNIORZY M£ODSI
Dynovia Dynów – Pogoñ Le¿ajsk 3:0 v.o.

Dru¿yna goœci nie stawi³a siê na zawodach.

29.05.2004 r.
JKS Jaros³aw – Dynovia Dynów 2:2

JUNIORZY M£ODSI
JKS Jaros³aw – Dynovia Dynów 5:0

05.06.2004 r.
Dynovia Dynów – MKS Kañczuga 2:3

1:0 – Konieczny, 1:1 – £. Stañko, 1:2 – Grzy-
bek, 2:2 – B. Pyœ, 2:3 – Grzybek
Dynovia: Wandas, Tadla, Kozubek, Gieru-
la (75 Pêkala), Baran, £. Szczawiñski (S.
Pyœ), B. Pyœ, Derda, Kopczak (55 Mnich),
Konieczny, Kaniewski.
Kañczuga: K³os, Wi¹cek, Bielec, Pleœniak,
Kubicki, Sochacki, Stepaniak, Liszka, £.
Stañko, Grzybek, Zaj¹c.

Wygrana Kañczugi przybli¿a ich do
awansu do I ligi. Zaczê³o siê szczêœliwie dla
miejscowych którzy objêli prowadzenie.
Szkoda, ¿e nie wykorzystaliœmy sytuacji bo
punkty zosta³yby w Dynowie.

JUNIORZY M£ODSI
Dynovia Dynów – MKS Kañczuga 0:6

Dynovia: Trybalski (60 Duda), Drewniak,
Kochman (25 Mikoœ – 45 Kopczak), Mrycz-
ko (20 Walus), Toczek, Paszko, Majka, Kar-
nas, Iwañski, Szczepañski, Goleniowski.
Kañczuga: K³os, Zaj¹æ, Cieleñ, RzeŸnik,
Krupa, Dziedzic, Gaw³owski, Podstolak,
Kowal, Stañko, P. Zaj¹c.

12.06.2004 r.
JUNIORZY STARSI

Dynovia Dynów – Stal £añcut 1:2
0:1 – Pyœ, 0:2 – Goleniowski, 1:2 – Mêdrala
Stal: Kopeæ, Szmuc, Œwider, £ukasik, Byt-
nar, S³onina, Sobuœ, Mêdrala, Kusz, Ulma,
Podolec.
Dynovia: Wandas, Goleniowski, Bielec, Ku-
stra, Baran, Pyœ, Szczawiñski (78 Paszko),
Kopczak, Konieczny, Kaniewski, Mnich.

Kapitalnie dla goœci rozpocz¹³ Bartek
Pyœ który celnym uderzeniem pos³a³ pi³kê
do bramki. Tuz po zmianie stron bramka-
rza Stali pokona³ Goleniowski. Honorow¹
bramkê dla miejscowych zdoby³ Mêdrala.

JUNIORZY M£ODSI
Stal £añcut – Dynovia Dynów 7:0

19.06.2004 r.
JUNIORZY STARSI

Dynovia Dynów – Stal Sanok 0:7
0:1 – Pawiak, 0:2 – Sa³aciak, 0:3 – Pawiak,
0:4 – Pawiak, 0:5 - Gêœla, 0:6 – Gêœla, 0:7 –
Tabisz.
Dynovia: Wandas, Gierula, M. Pyœ, Paszko
(35 Bielec), Baran, P. Szczawiñski, £. Szcza-
wiñski, Kaniewski, Mnich (46 Hadam),
Konieczny (57 B. Pyœ), Kopczak (57 B¹k).
Stal: Bednarczyk, Lubieniecki, Bañkowski,
Pawiak, Jêczkowski (46 Œnie¿ek), Niemiec,
Tabisz, Klepacz, Sa³aciak, Lesniowski (70
Gêœla), Zieba.

Zaczê³o siê nawet ciekawie, ale gdy siê
nie strzela bramek wynik nie móg³ byæ inny.
Sanoczanie jak ju¿ na I-ligowca nie zawie-
dli i wygrali…wysoko. Pod koniec meczu
okazjê do strzelenia honorowej bramki
mia³ Bartek Pyœ lecz pi³kê z rzutu karnego
wy³apa³ Bednarczyk. W tabeli juniorzy s¹
na 9 miejscu..

JUNIORZY M£ODSI
Dynovia Dynów - Stal Sanok 3:5

0:1 – Stró¿owski, 0:2 – Milczanowski, 0:3 –
Pa³ys, 0:4 – Kic, 0:5 – Kic, 1:5 – Szczepañski,
2:5 – B.Pyœ, 3:5 – Szczepañski.
Dynovia: Janoszek, Drewniak (25 Sarnic-
ki), Toczek, Walus, Paszko (35 B. Pyœ),
Majka (65 Kochman), Szczepañski, Karnas,
Mryczko (72 G. Pyœ), Iwañski, Goleniowski
(23 Mikoœ)
Stal: Florek, Silarski, Sabat, Ga³kowski, Rej-
tar, Gawlak, Stró¿owski, Pa³ys, Mogilany,
Milczanowski, Kic.

Pierwsza po³owa nale¿a³a do goœci i to
oni strzelali bramki. Po zmianie stron nasi
zaczêli odrabiaæ straty aby zminimalizowaæ
rozmiar pora¿ki. Juniorzy m³odsi zajmuj¹
w tabeli 14 pozycjê.

Awans: do I-ligi awansowa³a Stal Sanok i
MKS Kañczuga.
Spadek: Stal £añcut, Unia Nowa Sarzyna,
Strug Tyczyn, Czuwaj Przemyœl

V LIGA SENIORÓW
NADAL BRAK
PUNKTÓW!

9.05.2004 r.
Herman Hermanowa
– Dynovia Dynów 2:0

1:0 – B¹k, 2:0 – Kopiec.
Herman: S. ¯urek, M. ¯urek (15 Drozd),
Kopiec, Watrak, Gnida, Mucha, Jaworski,
Bu¿, Szymañski, B¹k (82 Basta), Wrona (67
Ruszel).
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Hadam,
Gierula, Œl¹czka, Domin, M. Pyœ, Mehme-
doviæ (88 S³aby), Goleniowski, Chudzikie-
wicz, Kamiñski.

Wcale nie lepszy i nie wy¿ej notowany
Herman zdoby³ punkty. Nasi wcale nie za-
grali najgorzej. Kto inny da³ popis na tym
meczu. Mi jednak o tym pisaæ nie wolno. A
szkoda! Musimy szukaæ wszêdzie punktów
i nie daæ siê sprowokowaæ. Mam nadziejê,
¿e spadek nas ominie. Dynovia zajmuje 14
miejsce i jest trzecia od koñca.
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ZABRAK£O SZCZÊŒCIA
16.05.2004 r.

Dynovia Dynów – Lechia Sêdziszów 1:1
1:0 – Mehmedoviæ, 1:1 – Duduœ.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Gierula (46 S³aby), Œl¹czka, Jandziœ, Meh-
medoviæ, Chudzikiewicz (78 Kozubek),
Goleniowski, Kamiñski, Pyœ (77 Chrapek).
Lechia: Kwaœny, Franków (80 Klamut),
B¹kowski, T. Gdowik, Fito³, Doroba, Idzik,
Brudek (60 Kunicki), Duduœ, Szeliga (57
Stec), G. Gdowik.

Ca³¹ pierwsza po³owa w której nie mie-
liœmy okazji zobaczyæ bramek obfitowa³a
w mnóstwo podbramkowych sytuacji.
Obie dru¿yny mog³y pokusiæ siê o strzele-
nie gola. Pyœ minimalnie spud³owa³ a po-
tê¿ny strza³ Kamiñskiego powêdrowa³ nad
poprzeczk¹. Tuz po przerwie bezradnie
interweniuj¹cego Kwaœnego pokona³
Mehmedoviæ i pos³a³ pi³kê do bramki.
Niestety pod koniec b³¹d naszego obroñ-
cy wykorzysta³ Duduœ i doprowadzi³ do
remisu. Nasi zawodnicy próbowali jeszcze
doprowadziæ do zwyciêstwa lecz zabrak³o
szczêœcia.

BY£Y AKCJE A
BRAMEK…

23.05.2004 r.
Izolator Boguchwa³a
– Dynovia Dynów 3:0

1:0 – Iwanowski, 2:0 – Chwasta, 3:0 – Do-
min (samobójcza)
Izolator: Paszek, Piêta (82 Cupryœ), Radom-
ski, Iwanowski, WoŸniak, Wrona (53 Opa-
liñski), Walat, Korab, Matras, Chwasta (K.
Domin), T³uczek (85 Kubiœ)
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Hadam, Gierula, Jandziœ, Œl¹czka (74 S³a-
by), Chudzikiewicz (46 Goleniowski), Meh-
medoviæ, Kamiñski, Pyœ (66 Chrapek).

Zaczê³o siê bardzo pomyœlnie dla na-
szych i to Izolator nie wiedzia³ co siê dzieje,
licz¹c na szybkie i pewne zwyciêstwo. Dy-
nowianie przeprowadzili kilka groŸnych
kontr, szkoda tylko, i¿ nie zakoñczy³y siê
one bramkami. W 37 minucie Mielniczek
nie wykorzysta³ rzutu karnego. Akcji by³o
sporo a bramek jak nie by³o tak nie ma.
Piêæ minut póŸniej to siê zemœci³o i gospo-
darze objêli prowadzenie. Kilka chwil po
zmianie stron do³o¿yli kolejna bramkê. To
jedna nie podciê³o skrzyde³ Dynovii która
ci¹gle nêka³a bramkê Paszka. W koñców-
ce Domin samobójczym golem ustali³ wy-
nik meczu.

PLAN ZREALIZOWANY!
30.05.2004 r.

Dynovia Dynów – LKS Zaczernie 3:0
1:0 – Mehmedoviæ, 2:0 – Kamiñski, 3:0 –
Kamiñski.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Gierula, Hadam, Jandziœ, Pyœ (75 Cho-
chrek), Chrapek (70 Golonka), Mehme-
doviæ, Goleniowski, Kamiñski.
Zaczernie: Grabarz, Kloc, Buka³a, Hul,
Turczyn, WoŸny, Kazimierowicz, Madera,
Pietrzak, K³eczek, Cieœla.

Pierwsze zwyciêstwo przed w³asn¹ pu-
blicznoœci¹ w tej rundzie. Tak mia³o byæ.
Plan zosta zrealizowany.

CA£Y WOREK
BRAMEK!

06.06.2004 r.
Jawor Krzemienica – Dynovia Dynów 1:5
0:1 – Kamiñski, 0:2 – Kamiñski, 1:2 – Rusi-
nek, 1:3 – Hadam, 1:4 – Pyœ, 1:5 – Mehme-
doviæ
Jawor: Boratyn, Dobosz, Pawe³ek, Janicki,
Guzek, Mocha (70 Ogórek), Kopiec, Guj-
da (46 Œwi¹der), R¹czka, Ciupka (80 Gwiz-
dak), Rusinek.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
S³aby, Hadam, Œl¹czka, Pyœ, Góra, Mehme-
doviæ, Goleniowski, Kamiñski.

Nie zaczê³o siê weso³o bo przy bezbram-
kowym remisie gospodarze mieli rzut kar-
ny i go nie wykorzystali. No i dobrze. Nasi
wreszcie wziêli siê za odrabianie strat, szko-
da tylko, ¿e na wyjeŸdzie a nie przed w³asn¹
publicznoœci¹. Widmo spadku siê oddali
ale do zakoñczenia rozgrywek jeszcze dwa
mecze.

KOLEJNE PUNKTY!
12.06.2004 r.

Dynovia Dynów – Strzelec Frysztak 1:0
1:0 – Pyœ.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Góra, S³a-
by, Œl¹czka, Jandziœ (70 Chrapek), Hadam,
Domin (46 Goleniowski), Pyœ, Kamiñski,
Mehmedoviæ (60 Gierula).
Strzelec: Uchman, Sypieñ, Wiœniowski, Za-
j¹c, Lorenc (46 Mularz), Pytla (65 Skiba),
Szymkowicz, Pilut, Sikorski (80 Urban),
Czech, Armata.

Zaczê³o siê od ataków miejscowych.
Ju¿ w 12 minucie potê¿ny strza³ Kamiñ-
skiego o w³os min¹³ bramkê. W odpowie-
dzi goœcie atakowali lecz za ka¿dym ra-
zem Sochacki by³ na posterunku. Tuz
przed przerw¹ Marek Pyœ zdoby³ bramkê
na wagê trzech punktów. Druga po³owa
równie¿ obfitowa³a w podbramkowe ak-
cje tak wiêc kibice nie mieli powodu do
narzekañ. W 58 Pawe³ Góra nie wykorzy-
sta³ rzutu karnego. Przed koñcowym
gwizdkiem zmierzaj¹c¹ do pustej bramki
pi³kê po strzale Kamiñskiego wybili
obroñcy Strzelca.

I WRESZCIE KONIEC!
19.06.2004 r.

Team Przec³aw – Dynovia Dynów 6:1
1:0 – Zawora, 2:0 – Zawora, 3:0 – Dro¿d¿ow-
ski, 3:1 – Chochrek, 4:1 – Dubiel, 5:1 –
•dziebko, 6:1 – Zawora.
Team: Stalarski, Wójcik, Dro¿d¿owski, Du-
biel, Ma³ek, Dar³¹k, Bry³a, Stawicki, Lipa,
Ogorza³ek (46 •dziebko), Zawora.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Siekaniec,
S³aby, Chudzikiewicz, Szczawiñski, Domin,
Pyœ, Chochrek, Mehmedoviæ.

K³opoty kadrowe da³y siê we znaki. Dy-
novia zawita³a w Przec³awiu w 10-osobo-
wym sk³adzie. Chlorow¹ bramkê zdoby³
Chochrek. Dynovia w tabeli zajê³a 12 miej-
sce.

Awans: Kolejarz/Igloopol Dêbica, w bara-
¿ach zagra Izolator Boguchwa³a.
Spadek: Zaczernie

Grzegorz Szajnik

Sekcja ta powsta³a w 1961 roku z inicja-
tywy nie¿yj¹cego ju¿ Aleksandra Zborzyla.
To by³ jego pomys³ który okaza³ siê strza-
³em w dziesi¹tkê. M³odzie¿ bardzo garnê³a
siê do tego sportu. Na pocz¹tki nikt z ludzi
odpowiadaj¹cych za rozwój sportu nie za-
wraca³ sobie g³owy naszymi narciarzami.
Jakby w ma³ym miasteczku nie móg³ istnieæ
sport na wysokim poziomie. Po trzech la-
tach okaza³o siê ¿e nasi narciarze nale¿¹
nie tylko do czo³ówki wojewódzkiej ale z
powodzeniem rywalizowali ze swymi rówie-
œnikami z ca³ej Polski. Sukcesy przychodzi-
³y w miarê wystêpów, niestety pieniêdzy
wci¹¿ brakowa³o. Aleksander Zborzyl tre-
ner narciarzy ile móg³ wyk³ada³ z w³asnej
kieszeni. W 1964 roku Józefa Trybalska zdo-
by³a mistrzostwo województwa rzeszowskie-
go w biegu na 3 km m³odziczek a dwa lata
póŸniej wywalczy³a Mistrzostwo Polski LZS
w biegu na 5 km. W tyle pozosta³y narciar-
ki z Zakopanego, Poronina, Beskidu Œl¹-
skiego. Ka¿dy siê dziwi³, i¿ w tak ma³ym
Dynowie mo¿na wyselekcjonowaæ talenty
na skalê ogólnopolsk¹. Niestety k³opoty fi-
nansowe coraz bardziej dawa³y o sobie
znaæ. Brakowa³o pieniêdzy prawie na
wszystko, i sta³o siê... w 1968 roku sekcja
uleg³a likwidacji. Nie zmarnowano jednak
talentów jakimi Dynów móg³ siê poszczy-
ciæ. Naszych narciarzy wziêli pod skrzyd³a
„Czarni” Rzeszów. Pasmo sukcesów konty-
nuowano. Nasi zawodnicy z powodzeniem
rywalizowali z jednym z najsilniejszych klu-
bów jakim by³ Górnik Iwonicz. Znakomi-
cie radzi³y sobie nasze narciarki Barbara
Kurzyd³o, Janina Pieni¹¿ek, Helena Kraw-
czyk, czy Bogus³awa Paœciak, ch³opcy nie
pozostawali w tyle Kazimierz Go³¹b czy
piotr Trybalski gromili swoich przeciwni-
ków. Nasi zawodnicy próbowali szczêœcia
w skokach narciarskich. Benedykt i Krzysz-
tof Tworzyd³owie, Adam Wasieñczak czy
Aleksander Paœciak mieli okazjê wyrosn¹æ
na znakomitych skoczków. Niestety w Dy-
nowie skoczni narciarskiej z prawdziwego
zdarzenia nie by³o a nasi zawodnicy treno-
wali na „obiekcie” terenowym wybudowa-
nym w³asnymi rêkami.

I zaœ ³za w oku siê krêci kiedy napisaæ
trzeba i¿ ta sekcja równie¿ z powodu bra-
ku œrodków finansowych i nowych nastêp-
ców sekcja ju¿ nie istnieje. Mo¿e kiedyœ hi-
storia zatoczy swe ko³o...i mo¿e wtedy...zo-
baczymy.

Grzegorz Szajnik

Ludowy Klub Sportowy
„DYNOVIA”

KAWA£EK
Z CA£OŒCI

czêœæ IV
Sekcja narciarska
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Miejski Oœrodek Kultury
i Rekreacji w Dynowie

dziêkuje za ogromn¹ pomoc
przy organizacji Dni Pogórza:

- Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Dynowa
- Pani Prezes i Pracownikom Spó³dzielni

Inwalidów w Dynowie
- Panu Januszowi Derdzie i Pracownikom

ZGK w Dynowie
- Panu Kazimierzowi Socha i TU „Warta”
- Panu Profesorowi Januszowi Jaroszowi
- Panu Krzysztofowi Szczepañskiemu
- WODR w Boguchwale

Szczególne podziêkowania
za wszystko

 Panu Maciejowi Jurasiñskiemu

 Dyrektor MOKiR
 Gra¿yna Malawska

22 wrzeœnia 2004 r. rozpoczyna dzia-
³alnoœæ KLUB „B¥D•MY RAZEM” dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin przy Œrodowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Dynowie ul. Œwierczew-
skiego 13.

Celem dzia³alnoœci klubu jest wspiera-
nie inicjatyw samopomocowych osób z za-
burzeniami psychicznymi (równie¿ osób
nie bêd¹cych uczestnikami ŒDS) oraz ich
rodzin, udzielanie porad, informacji oraz
wzrost œwiadomoœci na temat zaburzeñ
psychicznych, powoduj¹cych wykluczenie
spo³eczne tych osób.

Spotkania klubowe prowadzone bêd¹
przez kadrê ŒDS, dwa razy w miesi¹cu.

PAMIÊTAJ!!!
OSOBY Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI MAJ¥ PRAWO
DO NORMALNEGO ̄ YCIA

W ramach dzia³alnoœci Klubu odbêd¹
siê warsztaty edukacyjne rozwijaj¹ce œwia-

domoœæ w zakresie wiedzy na temat zabu-
rzeñ psychicznych:
- prelekcja lekarzy, rodzaje leczenia, re-

habilitacja spo³eczna, wspieranie cho-
rych i ich rodzin, wspólna dyskusja, za-
pytania – termin realizacji paŸdziernik
2004 r.

- prelekcja psychologa klinicznego z za-
kresu zaburzeñ psychicznych ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem upoœledzenia
umys³owego, wspólna dyskusja, zapyta-
nia – termin realizacji listopad 2004 r.

- prelekcja lekarza psychiatry „Jak ¿yæ z
depresj¹”, choroba cywilizacyjna, meto-
dy leczenia i rodzaje wsparcia, wspólna
dyskusja, zapytania – termin realizacji
grudzieñ 2004 r.

Warsztaty edukacyjne zakoñczone zo-
stan¹ wspóln¹ zabaw¹ integracyjn¹ dla
wszystkich bior¹cych w nich udzia³.

 Osoby zainteresowane (osoby chore
oraz ich rodziny) uczestnictwem w spotka-
niach klubowych oraz warsztatach eduka-
cyjnych prosimy o zg³aszanie chêci uczest-

nictwa osobiœcie lub telefonicznie w Œro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Dyno-
wie ul. Œwierczewskiego 13 (dawne kino)
tel. 016/6523655.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

DZIA£ALNOŒÆ KLUBU ORAZ
WARSZTATY EDUKACYJNE FINANSO-
WANE S¥ Z DOTACJI POZYSKANEJ
PRZEZ GMINÊ MIEJSK¥ DYNÓW I ŒRO-
DOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W
DYNOWIE ZE ŒRODKÓW MINISTER-
STWA GOSPODARKI PRACY I POLITYKI
SPO£ECZNEJ NA ZADANIE Z ZAKRESU
WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIA-
MI PSYCHICZNYMI.

 Szczegó³owe informacje o spotka-
niach klubowych znajdziecie Pañstwo na
plakatach informacyjnych rozwieszonych
w miejscach ogólnie dostêpnych na tere-
nie Miasta i Gminy Dynów oraz innych
gmin.

 Anna Hardulak
 kierownik ŒDS w Dynowie

OG£OSZENIE

WARTO PRZECZYTAÆ mo¿e i w Twojej rodzinie jest ten problem???
SPRÓBUJMY ROZWI¥ZAÆ GO RAZEM
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Informacja dotycz¹ca sposobu zg³aszania interwencji
do stra¿y po¿arnej

W zwi¹zku z pytaniami mieszkañców dotycz¹cymi wzywania stra¿y po¿arnej informujemy ¿e wszel-
kie zg³oszenia o potrzebie interwencji nale¿y zg³aszaæ na bezp³atny czynny ca³odobowo

nr tel. 998
(zg³asza siê Centrum Powiadamiania Ratunkowego nale¿y chwilê odczekaæ i zg³asza siê dy¿urny stra¿ak)

w zg³oszeniu nale¿y podaæ:
· imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego
· co siê sta³o
· dok³adny adres zdarzenia (podaæ drogi dojazdowe)
· nr telefonu z którego siê dzwoni
· odpowiedzieæ na ewentualnie inne pytania dy¿urnego
Dopiero wtedy mo¿na od³o¿yæ s³uchawkê.

Pe³ne podanie powy¿szych informacji powoduje szybsz¹ interwencjê.
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Zwariowana Geometria

Zachodzi³o kó³ko w g³owê,
czemu nie mo¿e byæ kawdratowe:
Jeœli rogi na g³owê w³o¿ê,
wtedy kwadratem bêdê byæ mo¿e
lub prostok¹tem, gdy mi siê uda.
Bo wci¹¿ byæ kó³kiem – to straszna nuda...

Rozmyœla³ trójk¹t:
Jeœli rogi zrzucê lub od³o¿ê na pó³kê
wtedy byæ mo¿e mi siê uda
byæ choæ przez chwilê kó³kiem.

I marzy³ kwadrat:
Jeœli jeden z mych rogów
schowam gdzieœ do k¹ta,
to wtedy mo¿e choæ przez moment
podobny bêdê do trójk¹ta.

Lecz jak to dobrze, ¿e to tylko
s¹ sny tych figur i marzenia,
bo jaka bêdzie geometria
gdy wszystko siê w niej tak pozmienia...?

Adam Asnyk

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:

Kto mówi prawdê? Lisowski mówi prawdê, a Kowalski i Mali-
nowski k³ami¹.
Szyfr: Zaszyfrowany napis to: „TRENING CZYNI MISTRZA”
Odwa¿niki: Cztery odwa¿niki szeœcienne i piêæ czworoœcien-
nych.
Pi³karze: Cezary Babacki – numer 8, Bogdan Cabacki – nu-
mer 9, Adam Abacki – numer 10.
Szczêœliwa wykreœlanka: POZYTYWNE MYŒLENIE.

WAKACJE...
Czas odpoczynku, relaksu... Co prawda letnia pogoda nas „nie
rozpieszcza” w tym roku, ale mamy nadziejê, ¿e mimo to, a mo¿e
w³aœnie dlatego znajd¹ Pañstwo chwilkê czasu na „zerkniêcie” do
naszego K¹cika Rozrywkowego... Pan Bogdan Witek opracowa³

tym razem dla Pañstwa „Syntezê krzy¿ów-
ki”, zawieraj¹c¹ nazwy miejscowoœci z oko-
lic Dynowa. Zamiast ³amig³ówek logicznych
(aby w wakacje daæ odpocz¹æ Pañstwa
umys³om...) proponujemy natomiast
„garœæ” ciekawostek matematycznych.
¯yczymy udanych urlopów i mi³ych chwil z
naszym K¹cikiem...

Po co s¹ wakacje?
A po to,
by s³oneczne opiek³o was z³oto,
aby wiatry ¿ywiczne owia³y,
aby wody b³êkitne sk¹pa³y,
aby ³¹ki pachnia³y skoszone,
by las œpiewa³ piosenki zielone...

(Wiera Badalska)

Sum

Mieszka³ w Wiœle sum w¹saty, znakomity matematyk.
Krzycza³ wiêc na ca³e skrzele „Do mnie m³odzi przyjaciele!
W dni powszednie i w niedziele na ¿yczenie mno¿ê, dzielê,
odejmujê i dodajê i pomy³ek nie uznajê!”
Ka¿dy móg³ wiêc przyjœæ do suma i zapytaæ: jaka suma?
A sum jeden w ca³ej Wiœle odpowiada³ na to œciœle.
Zna³a suma ca³a rzeka, wiêc raz przyby³ lin z daleka
i powiada: „Drogi panie, ja dla pana mam zadanie,
jeœli pan tak liczyæ umie, niech pan powie, panie sumie,
czy pan zdo³a, w swym pojêciu, odj¹æ zero od dziesiêciu?”
Sum uœmiechn¹³ siê z przek¹sem, liczy, liczy coœ pod w¹sem,
w¹s sumiasty jak u suma, a sum duma, duma, duma....
„To dopiero mam z tym biedê – mo¿e dziesiêæ? Mo¿e jeden?”
Up³ynê³y dwie godziny, sum z wysi³ku jest ju¿ siny.
Myœli, myœli: „To dopiero! Od dziesiêciu odj¹æ zero?
¯ebym mia³ przynajmniej kredê! Zaraz, zaraz... Wiem ju¿.... Jeden!
Nie! Nie jeden. Dziesiêæ chyba.... Ach, ten lin! Ta wstrêtna ryba!”
A lin szydzi: „Panie sumie, w sumie pan niewiele umie!”
Sum ze wstydu schnie i chudnie, ju¿ mu liczyæ coraz trudniej,
a tu min¹³ wieczór ca³y, wszystkie ryby siê pospa³y
i nasta³o znów po³udnie, a sum chudnie, chudnie, chudnie.....
I nim dni minê³o kilka, sta³ siê chudy niczym kilka,
wiêc opuœci³ wody s³odkie i za ¿onê poj¹³ szprotkê

Jan Brzechwa
Wielka Liczba

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry te¿ s¹ pocz¹tkowe,
piêæ, dziewiêæ, dwa, poniewa¿ nigdy siê nie koñczy.
Nie pozwala siê obj¹æ szeœæ, piêæ, trzy, piêæ spojrzeniem
osiem, dziewiêæ obliczeniem,
siedem, dziewiêæ wyobraŸni¹,
a nawet trzy, dwa, trzy, osiem ¿artem, czyli porównaniem
cztery, szeœæ do czegokolwiek
dwa, szeœæ, cztery, trzy na tym œwiecie.
Najd³u¿szy ziemski w¹¿ po kilkunastu metrach siê urywa.
Podobnie, choæ trochê póŸniej, czyni¹ wê¿e bajeczne.
Korowód cyfr sk³adaj¹cych siê na liczbê Pi
nie zatrzymuje siê na brzegu kartki,
potrafi ci¹gn¹æ siê po stole, przez powietrze,
przez mur, liœæ, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez ca³¹ nieba wzdêtoœæ i bezdennoœæ...[...]

Wis³awa Szymborska
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Do diagramu nale¿y wpisaæ podane wyrazy oraz w zaznaczone miejsca nazwy miejscowoœci z okolicy Dynowa. Litery z pól
oznaczonych kropk¹ odczytane kolejno rzêdami utworz¹ dodatkowe rozwi¹zanie.
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Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Wyrazy 4-literowe: CERA,
DODO, OSPA, SZA£

Wyrazy 5-literowe: AKCJA,
APACZ, ENZYM, NA-
KAP, PASAT, RAPID,
SAMOA, SYRIA,
ZLEWA, ZULUS

Wyrazy 6-literowe: AB-
SURD, AMBONA,
BAHAMA, BÊKART,
DROZDY, JAB£KO,
KANDYD, LUDZIE,
NEAPOL, WADERA,
WARMIA

Wyrazy 7-literowe: RAMOT-
KA, SKALARY

Wyrazy 8-literowe: KALAM-
BUR, KOZACZKA,
ODDARCIE, OKSY-
DAZA, WYRÓ¯NIK

Wyrazy 9-literowe: APARA-
TURA, RURKO-
WIEC

Bogdan Witek

· Trzy æwierci do œmierci.
· Raz a dobrze.
· Pó³tora nieszczêœcia.
· Dwa grzyby w barszcz.
· Gdzie dwóch – tam rada, gdzie trzech –
tam zdrada.
· Król Sobieski mia³ trzy pieski: czerwony,
zielony, niebieski...
· Do trzech razy sztuka.
· Zamkn¹æ na trzy spusty.
· Trzy razy pomyœl – raz zrób.
· A¿ siê troi w oczach.
· Dorzuciæ swoje trzy grosze.
· Nie umie do trzech zliczyæ.

· Pleœæ trzy po trzy.
· Przepêdziæ na cztery wiatry.
· Cztery mile za piec.
· Czwarty do bryd¿a.
· Pi¹te ko³o u wozu.
· Brak pi¹tej klepki.
· Rozumieæ pi¹te przez dziesi¹te.
· Siódme niebo.
· Siódme poty.
· Przyjaciel od siedmiu boleœci.
· Za siedmioma górami, za siedmioma
rzekami...
· Byœ w siódmym niebie.
· Ósmy cud œwiata.

· Ko³o zgiête w ósemkê.
· Trafiæ w dziesi¹tkê.
· Dwanaœcie prac Heraklesa.
· Dwunastu aposto³ów.
· Ktoœ tuzinkowy (lub nietuzinkowy).
· Feralna (czasem szczêœliwa...) trzynast-
ka.
· Dwadzieœcia piêæ pasów na „siedzenie”.
· Trzydzieœci srebrników.
· Ali Baba i czterdziestu rozbójników.
· Czterdziestu mêczenników.
· Zabawa na sto dwa.
· Bawiæ siê setnie.
· Baœnie z tysi¹ca i jednej nocy.
· Tysi¹ce r¹k, miliony r¹k, a serce bije jed-
no.

A mo¿e Pañstwo znajd¹ wiêcej takich przy-
k³adów...??? Zapraszamy do zabawy..

Renata Jurasiñska

Liczby w powiedzeniach
Niektóre liczby zrobi³y znaczn¹ „karierê” w przys³owiach, powiedzeniach, ¿artach... U¿y-
wamy ich – nie zdaj¹c sobie z tego sprawy... Oto kilka przyk³adów...


