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Drogi Czytelniku!
Sierpniowy  wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u¿onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i g³ow¹
pe³n¹ pomys³ów bêd¹ wspó³redagowaæ nasz miesiêcznik.
Ponawiamy probê do mieszkañców Dynowa, aby opisywali swoje wakacyjne podró¿e i do³¹czyli ciekawe zdjêcia. Jest wiele miejsc, o których my nie wiemy, a warto o nich pisaæ i pokazywaæ je na
naszych ³amach.
Na pozosta³e dni wypoczynku Redakcja ¿yczy piêknej pogody i du¿o relaksu
i wytchnienia od codziennoci.
Redaktorzy prowadz¹cy:
Irena Weselak, Jerzy Bylicki

W Stowarzyszeniu równie¿ wakacje. Kto móg³, uda³ siê na urlop.
Pe³ny luz. Tylko redakcja Dynowinki na pe³nych obrotach.
Podobnie jak w lipcu, w sierpniu przygotowywany jest kolejny
numer. Oczywicie w du¿ej mierze z problematyk¹ wakacyjn¹, ale
nie tylko. Liczymy, ¿e nasz miesiêcznik spodoba siê tym wszystkim, którzy odwiedzili Dynów.
Mo¿e bêd¹ naszymi sta³ymi czytelnikami ? A mo¿e zechc¹ do nas

napisaæ, mo¿e zostan¹ sta³ymi korespondentami ? Ka¿da forma
wspó³pracy z Dynowink¹ jest
mile widziana.
Zachêcamy i czekamy na
pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie mile bêd¹ widziane listy od
tych wszyskich, których z Dynowem ³¹czy pochodzenie, szko³a,
spêdzone m³odzieñcze lata itp.
Wraz z korespondencj¹ oczekujemy na zdjêcia i inne pami¹tki, które mo¿na pokazaæ na ³amach mie-

siêcznika.
Ze
wszech miar widziana jest korespondencja na
wszystkie tematy dotycz¹ce Dynowa i regionu. To co uwa¿acie, ¿e
jest dobre a co z³e, co kultywowaæ
a co naprawiaæ i zmieniaæ.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15; e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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Bi³goraju pajdo kraju!!!  napisa³a poetka.
Ka¿dy ma swój Bi³goraj i ka¿dy ¿yje
na swej pajdzie kraju, gdzie najczêciej
siê urodzi³ i co najmniej spêdzi³ swe
dzieciñstwo, najwa¿niejsze w kszta³towaniu osobowoci cz³owieka, póniej i
obywatela i cz³onka w³asnej rodziny.
Zwykle takim, albo podobnym, wstêpem rozpoczyna siê przemylenia, którymi chcia³oby siê z innymi. Podzieliæ
siê by je upowszechniæ, bo wydaj¹ siê
niezbêdne w ¿yciu spo³eczeñstw, a cz³owiek jest zawsze ich cz¹stk¹. Od wartoci tej cz¹stki  cz³owieka  zale¿¹ warunki, w jakich chcia³oby siê ¿yæ. St¹d
rozwa¿ania o edukacji spo³ecznej, bo jak
wyrazi³ siê jeden z Radnych w Koninie:
czêsto rz¹dz¹ lokalnymi spo³ecznociami obywatele, których g³os mo¿na kupiæ za jedno wino czy dwa piwa (cyt. z
Magazynu Gazety Wyborczej z dn.12
wrzenia 2002r.). A z tak zwanej Góry
bez przerwy jest siê bombardowanym
wiadomociami o pora¿aj¹cych dokonaniach pos³ów, ministrów, wojewodów, starostów, o jakich, jak to siê potocznie zwyk³o mówiæ prorokom siê nie
ni³o.
Bo tak: ¿eby byæ lekarzem, trzeba
ukoñczyæ studia medyczne, ¿eby byæ
nauczycielem, trzeba ukoñczyæ studia
pedagogiczne, ¿eby budowaæ mosty,
domy trzeba ukoñczyæ studia in¿ynieryjne, architekturê, ale ¿eby zostaæ pos³em, politykiem, mo¿na nie ukoñczyæ
¿adnych studiów, a jak jeszcze Los,
Opatrznoæ posk¹pi³y wrodzonej inteligencji, m¹droci, to mamy  to co
mamy i na co ogólnie narzekamy.
W czasie turystycznych wêdrówek, przyogniskowych gadek, to s¹ tematy klucze,
ka¿dy siê daje na nie za³apaæ i ka¿dy ze
swego podwórka sypie przyk³adami.
Nie jest to znamiê naszych tylko czasów. Gdyby tak do koñca wykorzystaæ naukê p³yn¹c¹ z historii, mo¿e by³oby lepiej z poczuciem obywatelskiego obowi¹zku. Pisa³ bowiem Kochanowski:
Kupiæ by ciê M¹droci za drogie pieni¹dze
(Ty) Wszytki ludzkie frasunki
umiesz wykorzeniæ, wszytkie ¿¹dze.
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Ty bogactwa nie z³otem ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi Potrzebami
(T ren IX)
Pisa³ Ignacy Krasicki: Chcemy stan
kraju ustanowiæ trwa³y
Odmieñmy obyczaje .
Pisa³ Stanis³aw Staszic:  Zagubili
wyobra¿enie sprawiedliwoci w umys³ach Polaków
Prawo zmienili w czcz¹ powinnoæ,
która tylko wtedy wa¿na by³a, kiedy prawo
ich dumie, ³akomstwu i z³oci s³u¿y³o 
Czy¿ trzeba wiêcej przyk³adów?!
S¹ to nauki jak¿e dzi potrzebne, z
wszech miar aktualne. Ale któ¿ o nich
pamiêta?!
Przywróæmy je polskiej scenie politycznej, polskiemu sejmowi, polskim
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pos³om, polskim samorz¹dowcom i polskim obywatelom na co dzieñ.
Do znudzenia przypominajmy m³odym. To nie mentorstwo, którego nikt
nie lubi, to potrzeba chwili.
Stanis³aw Trembecki ju¿ w XVIII
wieku napisa³:
Dzi na nas obrócony wzrok maj¹
narody;
Lub nas m¹drych, przezornych,
czynnych wiat pochwali,
Lub nad chc¹cymi gin¹æ nikt siê nie
u¿ali.
W³anie
Przecie¿ wchodzimy do Europy.
Trzeba trafniejszej refleksji?!
Pomylmy o tym przy nastêpnym
Grillu.
Janina Jurasiñska

Z rodzin¹ pañstwa G³adyszów
rozmawia Grzegorz Szajnik.
Nie by³o chwili wahania  dzieci bierzemy do siebie.
Nie trzeba mieæ wielkiego serca, aby przygarn¹æ do siebie dwanacie dzieci
w³asnej siostry, trzeba po prostu byæ cz³owiekiem. Trzeba staæ siê now¹ rodzin¹,
stworzyæ nowy dom, trzeba byæ ojcem i matk¹ dla wszystkich. Tak post¹pili pañstwo Ma³gorzata i Stanis³aw G³adyszowie z H³udna w gminie Nozdrzec.
Dzieci by³y mi
bardzo bliskie,
czêsto goci³y u
nas bardzo czêsto. Czu³y siê jak
u siebie w domu.
Mojej siostrze mog³em jedynie wspó³czuæ. Te¿ mieli gospodarkê i na dodatek nieodpowiedzialnego mê¿a,
który czêsto nadu¿ywa³ alkoholu. To wszystko j¹ przerasta³o.
Có¿ mo¿na by³o zrobiæ. Pomaga³em mojej siostrze z ca³ych si³, ile mog³em. Niestety szwagier coraz bardziej krzywdzi³
mi siostrê  postanowilimy zareagowaæ.
Ojciec krzywdzonej Marii postanowi³
skierowaæ sprawê do s¹du, chc¹c ograniczyæ prawa rodzicielskie swojego ziêcia. Niestety wniosek nie doczeka³ siê

rozpatrzenia gdy¿ zosta³ wycofany  ziêæ
obiecywa³ poprawê, chcia³ zaj¹æ siê rodzin¹, skoñczyæ z na³ogiem. Dzieci równie¿ chcia³y mieæ normalny dom i... ojca.
By³y to tylko puste s³owa. To, co sta³ siê
potem wstrz¹snê³o okolic¹.
(ci¹g dalszy na str. 8)

6

DYNOWINKA

Nr 8/98

rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie mieci siê przy ulicy
wierczewskiego 13.
Instytucja ma na celu niesienie
pomocy i tworzenie oparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oparcie mog¹ tu znaleæ
osoby z terenu Miasta i Gminy Dynów oraz gmin ociennych. Zadaniem instytucji jest przede wszystkim
rozwijanie i podtrzymywanie u osób
przebywaj¹cych w Domu umiejêtnoci niezbêdnych do samodzielnego,

Zajêcia w pracowniach Budynek DS w Dynowie przy ul. wierczewskiego

Plener malarski - Zagórz

aktywnego funkcjonowania w rodowisku spo³ecznym. Staramy siê osi¹gn¹æ ten cel poprzez terapiê zajêciow¹. Uczestnicy korzystaj¹ z pracow-

Sanatorium Romanów Zdrój  turnus rehabilitacyjny

ni: stolarskiej, krawieckiej, plastycz- wie, budynku DS oraz na kiermanej oraz komputerowej. Prowadzi- szach organizowanych przez Dom w
my ponadto muzykoterapiê, trenin- ramach ró¿nych imprez lokalnych.
gi umiejêtnoci spo³ecznych, kulinarOsoby zainteresowane uczestninych, bud¿etowych, a w ramach dba- czeniem w zajêciach prowadzonych
³oci o zdrowie fizyczne  zajêcia w w Naszym Domu, b¹d ich rodziny
sali terapii ruchem. Do dyspozycji proszone s¹ o kontakt osobisty lub
uczestników jest
sala wypoczynkowa
ze sprzêtem RTV i
dobrze wyposa¿ona kuchnia.
Uczestnicy
Domu bior¹ udzia³
w licznych wycieczkach, imprezach
okolicznociowych,
Wspólne spotkanie DS-ów z Dynowa, Zagórza, Sieniowy i
reprezentuj¹ Dom
K¹kolówki  21.III.2003 r.
na zewn¹trz w zawodach sportowych
(np.: Spartakiady
DS-ów województwa podkarpackie- telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tgo). Nasze osi¹gniêcia mo¿na ogl¹- ku z kierownikiem DS-u lub pradaæ na wystawach organizowanych w cownikiem socjalnym w godzinach
Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszo- od 8.00 do 15.00.
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Trwaj¹ wakacje. Lipcowy numer
Dynowinki zamieci³ na ok³adce
has³o: Witaj Turysto na ziemi Dynowskiej, a w tekcie krótk¹ ci¹gê
z dziejów i zabytków Dynowa, przydatn¹ tak¿e tubylczym mieszkañcom miasta. Ale turystów nie widaæ
zbyt wielu. Nie ma nawet kolonii ani
obozów m³odzie¿owych, które mog³yby przyczyniaæ siê do rozs³awienia walorów turystyczno-rekreacyjnych dynowszczyzny w innych regionach kraju, nie mówi¹c o o¿ywieniu
¿ycia spo³eczno-kulturalnego i przyziemnych profitów ekonomicznych.
Zastanawiam siê, dlaczego nie mamy
¿adnych pomys³ów na lokalizacjê jakiego obozu np. cyklistów, którego
uczestnicy spenetrowali by okolicê
cie¿kami rowerowymi, pleneru malarskorzebiarskiego dla
podkarpackich liceów
plastycznych, w którym wziê³a by udzia³
równie¿ nasza utalentowana, starsza i
m³odsza dzieciarnia, pikniku grupy
muzycznej, dostarczaj¹cej melomanom przyjemnoci s³uchania dobrej
muzyki np. w ruinach D¹brówki, lub
dzieciêcej dru¿yny pi³karskiej, z któr¹
nasi pi³karze podwórkowi mogli
by rozgrywaæ mecze, ku obopólnej
radoci i po¿ytkowi. S¹ to pytania nie
tylko do W³adz Miasta, ale i do nas
 obywateli, do naszych stowarzyszeñ
jak Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu czy Zwi¹zek Gmin Turystycznych, do dyrekcji szkó³ i innych
instytucji ¿ycia spo³ecznego.
Mimo reklamowanego doskona³ymi fotografiami piêkna naszej ziemi, za co chwa³a fotografom, agroturystyka nie mo¿e jako rozwin¹æ
skrzyde³  by zachêciæ mieszczuchów
do korzystania z uroków wiejskiej
sielanki. Nie dorobilimy siê ci¹gle
jeszcze pola namiotowo-kempingowego nad Sanem, które mog³oby byæ
baz¹ noclegow¹ dla wspomnianych
wy¿ej cyklistów, artystów, sportowców
i indywidualnych trampów  krajoznawców i poszukiwaczy przygód.
Szkoda. Mo¿e Urz¹d Miasta zdecydowa³by siê na oddanie odpowiedniego terenu i inicjatywy w rêce pry-
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watne? Oczywicie, na pocz¹tek, ci
prywatni inwestorzy potrzebowaliby
urzêdowego wsparcia. Rzecz w
tym, ¿eby kto urzêdowy chcia³ i
umia³ i go udzieli³. Obecnie Urz¹d
Miasta, skupia siê na pracach porz¹dkowo-remontowych w budynku
urzêdu i na 2 ulicach miejskich tj.
ul. Dworskiej i ul. wierczewskiego.
Ulica Dworska otrzyma³a ju¿, zgodnie z przyrzeczeniem, g³adk¹ jak stó³
nawierzchniê asfaltow¹, dla wielkiej
satysfakcji i zadowolenia mieszkañców. Trwaj¹ prace przy uk³adaniu
chodnika na ulicy wierczewskiego
 od strony liceum w dó³, ale posuwaj¹ siê w dos³ow-

nie ¿ó³wim tempie. Podobno pracuj¹ w systemie dniówkowym, i wolne tempo prac jest z interesem pracowników, w którym im
wolniej tym d³u¿ej i wiêcej pieniêdzy. Mno¿¹ siê pytania o ten nieuzasadniony ekonomicznie system pracy i p³acy i oczekiwanie wyjanieñ ze
strony Urzêdu, jak sprawa wygl¹da
naprawdê. Padaj¹ te¿ pytania o sposób wyboru firmy wykonawczej nawierzchni na ul. Dworskiej. Choæ
prace wykonano szybko i na oko
starannie, po 2-3 tygodniach u¿ytkowania zaczynaj¹ pojawiaæ siê drobne rysy i pêkniêcia nawierzchni, które gro¿¹ rozsadzeniem ich w okresie zimowego zamarzania i rozmarzania. Czy nie nale¿a³o by sk³oniæ
firmê wykonawcz¹ do poprawy tych
usterek, zanim przez zimê dojdzie
do nowych dziur i prze³omów? Natomiast stan poboczy i koryta Dynówki wzd³u¿ ulicy Dworskiej a¿ do
placu targowego, zarzuconych gruzem, ¿elastwem i mieciami, zaroniêtych chwastami na wysokoæ cz³owieka, sprawia wra¿enie ca³kowitego zaniechania i karygodnego niechlujstwa. Jak na razie, upomnienie
siê co wra¿liwszych estetycznie mieszkañców o oczyszczenie tej stajni Au-

7

giasza, pozostaje bezskuteczne. To
w¹tpliwa Wizytówka miasta i to w
tak bliskim s¹siedztwie centrum i siedziby w³adz Miasta. Drug¹ tak¹ niechlubn¹ wizytówk¹ s¹ zardzewia³e
szyldy reklamowe na budynku p.
Sówki i rumowisko gruzu i mieci
przy jego fundamentach, od strony
cie¿ki z dworca PDS oraz nieczynne schody z tego¿ dworca do miasta, zmuszaj¹ce podró¿nych do
uci¹¿liwego pokonywania  szczególnie zim¹, tej¿e stromej i w¹skiej cie¿ki. Usuniêcie tych zaniedbañ wymaga pieniêdzy i powinno byæ jak najszybciej zrobione. Opowiedzielimy siê za Europ¹ w czerwcowym referendum, spróbujmy wiêc upodobniæ siê choæ trochê do
wygl¹du ma³ych, urokliwych miasteczek europejskich, ich czystoci, ³adu
i wygody u¿ytkowania. Zgodnie z europejskim standardem mamy te¿
prawo pytaæ w³adzê o zasadnoæ jej
poczynañ, rozliczenia finansowego,
wybór wykonawców, prawid³owoæ
przetargów, plany inwestycyjne i kontrolê ich wykonania. Zgodnie z tymi
europejskimi prawami G³os Wolny wyra¿a codzienne troski, niepokoje i oczekiwania spo³ecznoci, adresowane nie tylko do w³adz, ale i
do nas samych  obywateli miasta,
kraju, Europy i wiata, a wiêcej inicjatywy, zaradnoci, pracowitoci i
rzetelnoci, w ka¿dym dzia³aniu. W
czasie letniej kaniku³y i burz  nie
tylko atmosferycznych, nie chcê odnosiæ siê do spraw i wyzwañ ogólnych, znacznie trudniejszych i dramatycznie powa¿niejszych, by nie pog³êbiaæ spo³ecznej frustracji i zniechêcenia. ¯ycie sk³ada siê g³ównie z
codziennych drobiazgów, ale te w ca³ej pe³ni nale¿¹ i zale¿¹ od nas. Nie
wolno nam opuszczaæ r¹k i nosów
na przys³owiow¹ kwintê, a na pewno  jutro bêdzie lepiej, czego ¿yczy wszystkim Czytelnikom
G³os Wolny
 Wolnoæ Ubezpieczaj¹cy.
Anna Baranowska - Bilska
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Zadzwoni³ telefon od znajomego,
który pracuje w Jasionowie, gm. Haczów.
Powiedzia³, ¿e siostrê karetka zabra³a do
szpitala. Natychmiast wsiedlimy w samochód i pojechalimy do brzozowskiego szpitala. Siostra by³a operowana. Z
OIOM-u wyszed³ lekarz nie robi³ nam
nadziei. Siostra przesz³a trepanacje
czaszki. Mimo, i¿ nie pracowa³ mózg
serce bi³o nadal. Lekarz stwierdzi³, i¿
operacja potrwa jeszcze kilka godzin. W
miedzy czasie pojechalimy do Jasionowa, Przyjecha³a te¿ policja, która ujê³a
sprawce, my zaopiekowalimy siê dzieæmi. To, co siê sta³o by³o szokiem  mówi
pan Stanis³aw.
9 czerwca bêd¹cy w stanie nie trzewym Franciszek rzuci³ w kierunku Marii metalowy prêt. Trafi³ w g³owê. Metalowy przedmiot wbi³ siê na g³êbokoæ
26 cm. Siostra Stanis³awa zmar³a po kilku dniach w brzozowskim szpitalu.
Osieroci³a 12 dzieci, które nie mia³y te¿
ojca, gdy¿ przed jej mierci¹ S¹d Rejonowy w Brzozowie pozbawi³ Franciszka
B., praw rodzicielskich. Dzi przebywa
w sanockim areszcie czekaj¹c na proces.
Dzieci bierzemy do siebie.
Na miejscu w Jasionowie od razu
podjêlimy decyzjê, ¿e dzieci bierzemy
do siebie. Nie by³o chwili wahania 
mówi Stanis³aw, ta przecie¿ dzieci mojej siostry. W tej decyzji utwierdza³y
mnie moje córki.
12 czerwca brzozowski s¹d pozytywnie rozpatrzy³ nasz wniosek w sprawie
utworzenia dla ca³ej dwunastki rodziny
zastêpczej. Równie¿ na tej rozprawie
pozbawi³ ziêcia praw rodzicielskich.
Tragedia zjednoczy³a wszystkich.
Jak mówi pan Stanis³aw z pomoc¹
przyszli wszyscy. Na wieæ o tym, co siê
wydarzy³o w Jasionowie w parafiach
gminy Nozdrzec postanowiono zorga-
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nizowaæ sk³adkê dla mojej nowej rodziny. W Jasionowie zatroszczy³a siê o to
dyrekcja szko³y podstawowej gdzie uczy³y siê dzieci siostry, parafia jak te¿ stra¿acy OSP. Pomocy równie¿ udziela nam
Urz¹d Gminy w Nozdrzcu, Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej i Caritas
naszej parafii. Pomog³o równie¿ Starostwo Powiatowe w Brzozowie przeznaczaj¹c pokan¹ kwotê na rozbudowê domu.
Pomog³a nam równie¿ wiele osób, których nie chcia³bym wymieniaæ, aby kogo nie pomin¹æ, im wszystkim serdeczne Bóg zap³aæ.

drobiu. Gospodarujê na 6 hektarach.

Jak siê maj¹ dzieci?

ANTONI GROMALA  wójt gminy
Nozdrzec: bardzo siê przejmujemy ca³¹
rodzin¹, s¹ to przecie¿ nasi mieszkañcy,
udzielenie im pomocy jest naszym obowi¹zkiem. Bêdziemy z mini na dobre i
na z³e, bo tak nakazuje nam serce. Dziêkuje wszystkim, którzy pomogli rodzinie G³adyszów.

Tragedii nic i nikt nie wyma¿e z ich
wiadomoci. M³odsze napewno szybciej zapomn¹, niektóre nie wiedz¹ jeszcze, co siê sta³o gdy¿ s¹ za ma³e. Starsze
prze¿ywa³y to zupe³nie inaczej. Najm³odsze z osieroconych dzieci w momencie mierci siostry mia³o 9 miesiêcy najstarsze za 16 lat. Dziêki pomocy
wielu ludziom, kuratorium, harcerzom
starsze rodzeñstwo wyjecha³o na koloniê do Zakopanego, m³odsze niestety
musia³y zostaæ w domu. Czuj¹ siê tu znakomicie.
Brakuje krzese³ i sto³u.
Powiêkszona rodzina pañstwa Ma³gorzaty i Stanis³awa G³adyszów liczy
obecnie 18 osób. Wszyscy siê nie miecimy przy jednym stole  relacjonuje
Ma³gorzata. Najpierw wstaj¹ najstarsze
dzieci same robi¹ sobie niadanie i
pomagaj¹ przy najm³odszych. Obowi¹zki dzielimy na wszystkich sama nie da³abym sobie rady. Od tragedii mê¿a czêsto nie ma w domu ciê¿ko go zastaæ, jedynie zjeæ i spaæ przychodzi, bo tyle
teraz za³atwieñ  dodaje Ma³gorzta.
S¹ plany rozbudowy domu, wtedy
wszyscy bêd¹ mieli swój k¹t.
Powiêkszy³a siê nie tylko rodzina.
Z gospodarstwa siostry przywielimy krowê, 5 wiñ, mnóstwo drobiu,
równie¿ zabralimy sprzêt rolniczy. Pozosta³o tam równie¿ pole, które trzeba obrobiæ, aby plony nie posz³y na marne. Nie wiemy, co jeszcze zrobimy z tamt¹ gospodark¹, mo¿e dzieci bêd¹ chcia³y kiedy wróciæ do rodzinnego domu.
Wszystko jednak czas poka¿e. Obecnie
mam 11 wiñ, 3 krowy, 4 konie i du¿o

Trzeba mieæ czas na wszystko.
Pan Stanis³aw jest równie¿ so³tysem
H³udna i musi siê równie¿ troszczyæ o
sw¹ Ma³¹ Ojczyznê, dochodz¹ równie¿
prace w Ludowym Zespole Sportowym
 gdzie jestem aktywnym dzia³aczem, a
jako stra¿ak  ochotnik nie mo¿e pozostawiæ blinich w potrzebie. Prowadzi
Zak³ad Us³ug Lenych.
Na dobre i na z³e.

DOROTA POMYKA£A  kierownik
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Nozdrzcu: Jest to najwiêksza rodzina w naszej gminie, poznalimy ich
niedawno po tragedii, jaka rozegra³a siê
w Jasionowie. Naszymi pierwszymi krokami by³o zapewnienie dzieciom rodziny zastêpczej, póniej wspó³pracowalimy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzozowie w celu uzyskania
dla dzieci pomocy na to, aby siê mog³y
u nas zaaklimatyzowaæ i zagospodarowaæ. Zosta³ im przyznany zasi³ek. Zakupilimy dla tej rodziny pralkê automatyczn¹, pomagamy w odremontowaniu
mieszkania i przystosowaniu go do potrzeb, organizujemy zbiórki pieniê¿ne.
Zwracamy siê do wszystkich osób, które
chc¹ pomóc.
KAZIMIERA GÓRNIAK  dyrektor
Banku Spó³dzielczego w Dynowie Oddzia³ w Nozdrzcu: Zachêcamy wszystkich do pomocy pañstwu G³¹dyszów.
Bank za³o¿y³ konto, na które mo¿na dokonywaæ wp³at, aby pomoc tym poszkodowanym dzieciom.
Numer konta:
Bank Spó³dzielczy Dynów
O/Nozdrzec,
90931017- 10982-27404-101
z dopiskiem
Rodzina zastêpcza
Ma³gorzata i Stanis³aw G³adysz.
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OD lat og³aszany przez Koció³ Polsce  to miesi¹c refleksji nad zjawiskiem
alkoholizmu, przyczynami uzale¿nieñ i
drogami wyjcia z nieszczêcia, dotykaj¹cego ci¹gle wielu, wielu rodzin. Miesi¹c powstrzymywania siê od spo¿ywania
nawet przez tych, którym alkohol nie
stwarza ¿adnych problemów, ale zale¿y
im na powstrzymaniu rozlewaj¹cej siê
coraz szerzej, fali alkoholizmu. Miesi¹c,
w którym ci, którzy nie zastanawiaj¹ siê
nad iloci¹, czêstoci¹ i okolicznociami spo¿ywanego alkoholu, maj¹ okazjê
do zadania sobie na trzewo kilku pytañ, czy s¹ bezpieczni, bo im d³u¿ej trwa
nie rozpoznany stan zagro¿enia, tym z
ka¿dym dniem bli¿ej do uzale¿nienia i
tym d³u¿sza i ciê¿sza droga powrotu.
A wiêc, jeli lubisz wypiæ  znajd chwilê spokojnego czasu, we kartkê papieru i odpowiedz szczerze na kilka poni¿szych pytañ, stawiaj¹c kreskê przy ka¿Im bardziej oddalamy siê w czasie od
pewnych wydarzeñ i osób w nich uczestnicz¹cych, tym wspomnienia nasze staj¹ siê
bardziej mgliste, jakby zamazane i nie nale¿y przyjmowaæ
ich za zupe³nie
pewne. Przeciêtna pamiêæ ludzka
jest zawodna, a
ponadto mamy
na ogó³ zwyczaj ubarwiania nieco mimo
woli dawnych zdarzeñ. Inni nie ¿a³uj¹ przy
tym czerni, zw³aszcza do odmalowania
osób nie ciesz¹cych siê ich sympati¹. Dzi,
gdy przys³uchujê siê niekiedy wypowiedziom m³odych ludzi na temat wydarzeñ z
lat drugiej wojny lub osób w nich uczestnicz¹cych ogarnia mnie zdumienie: co te¿
oni plot¹, czym nakarmili ich dziadkowie i
ojcowie?
Zawodna jest pamiêæ ludzka, wiêc te¿
od czasu do czasu przegl¹dam pisany przeze mnie w okresie okupacji pamiêtnik i zawracam b³¹dz¹ce myli na w³aciw¹ drogê.
W pamiêtniku tym notowa³em czas wydarzeñ, ich miejsce oraz krótki przebieg. Nie
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dej odpowiedzi potakuj¹cej. Odpowiedz:
1 . Czy osoby z bliskiego otoczenia mówi³y Ci ju¿ kiedy, ¿e pijesz zbyt czêsto lub zbyt du¿o?
2 . Czy rozwa¿a³e kiedykolwiek potrzebê ograniczenia swego picia?
3 . Czy odczuwa³e kiedykolwiek wyrzuty sumienia, poczucie winy lub wstyd
z powodu nastêpstw swego picia i
zachowañ po alkoholu?
4 . Czy zdarzy³o Ci siê kiedykolwiek rozpoczynanie dnia od porcji alkoholu
(nawet piwa) dla uspokojenia nerwów czy poprawy samopoczucia?
5 . Czy zdarzy³o Ci siê picie po kryjomu, chowanie alkoholu przed otoczeniem, czy zabezpieczenie sobie
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zapasu alkoholu dostêpnego tylko dla Ciebie w ka¿dej chwili?
Jedna kreska twierdz¹ca oznacza, ¿e
jeszcze nie jest le, sytuacja wymaga przemylenia co bêdzie dalej. Dwie kreski
wskazuj¹ na to, ¿e picie alkoholu zaczê³o stwarzaæ problemy. Trzy do piêciu
kresek oznacza koniecznoæ pilnej konsultacji ze specjalist¹ od uzale¿nieñ zanim bêdzie za póno.
Warto w tym celu wykorzystaæ MIESI¥C TRZEWOCI.
Na podstawie artyku³u dr Bohdana
Woronicza specjalisty terapii uzale¿nieñ Centrum Konsultacyjnego AKEED w Warszawie
Opracowa³a
Anna Baranowska  Bilska

PORADY I SPOTKANIA DLA UZALE¯NIONYCH
I ICH RODZIN
W RODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W DYNOWIE
AL.  ANON w rody od godz. 1600
Centrum Pomocy Psychologicznej i Prawnej - ka¿da roda 12 00 - 1400
Instruktor Terapii Uzale¿nieñ i Wspó³uzale¿nieñ  sobota 9 00 - 1300
Grupa SEBASTIAN - spotkania w poniedzia³ki od 1900
Psycholog Magda Maksym - I i IV poniedzia³ek miesi¹ca 1300 - 19 00
notowa³em jednak nazwisk osób bior¹cych
w nich udzia³. Te, ze wzglêdu na ich bezpieczeñstwo musia³em zachowaæ w swej
pamiêci, co nie by³o dla mnie zbyt trudne.

Sprawy, których nie mog³em zanotowaæ
podczas niemieckiej okupacji zanotowa³em tu¿ po tak zwanym wyzwoleniu, kiedy
jeszcze wszystko by³o dobrze zachowane w
mej i kolegów pamiêci.
We wspomnieniach dotycz¹cych drugiej wojny, jak te¿ pierwszych lat po wyzwoleniu, zwi¹zanych z Dynowem i najbli¿sz¹ okolic¹, mo¿na obecnie us³yszeæ tyle
przeró¿nych bzdur , przeinaczeñ, dzikiej
nienawici do osób zas³uguj¹cych na szacunek, a nie potêpienie, ¿e najstarsze pokolenie czêsto rezygnuje ze stawania w
obronie prawdy. To daremny trud - mówi
ono. Propaganda komunistyczna, zw³aszcza z pierwszych lat powojennych, i czas

zrobi³y swoje. Tego ju¿ nikt nie odwróci.
Wemy dla przyk³adu pod uwagê choæby jedynie problem zdrady podczas okupacji niemieckiej tak ³atwy do zarzucenia a
trudny do udowodnienia. Na pytanie kto by³
faktycznie zdrajc¹, a
kogo tym mianem nies³usznie obci¹¿ono, nie
zawsze mo¿na na to
udzieliæ zupe³nie pewnej odpowiedzi. Bezpodstawne nadanie okrelonej osobie miana zdrajcy bez posiadania niezbitych dowodów jego winy, to moralna zbrodnia, pope³niona na niejednym uczciwym cz³owieku. Osob¹ tak pokrzywdzon¹ przez dynowskie spo³eczeñstwo by³ Skwirzyñski.
Julian Skwirzyñski ps. Twardy przebywa³ w Dynowie podczas niemieckiej okupacji od pónej jesieni 1939 r. do zimy 1944
r. Do dzi kr¹¿¹jeszcze opowiadania o jego
sta³ych kontaktach z oficerami niemieckimi stacjonuj¹cymi w miasteczku, pijatykach
i prowadzonym przez niego przedsiêbior(ci¹g dalszy na str. 10)
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(ci¹g dalszy ze str. 9)

stwie wydobywaj¹cym ¿wir z dna Sanu. Sk¹d
przyjecha³, nie wiadomo. Nie ma te¿ pewnoci czy nazwisko, którym siê pos³ugiwa³,
by³o rzeczywicie jego prawdziwym nazwiskiem. Od pierwszej chwili ten wysoki, przystojny mê¿czyzna, p³ynnie pos³uguj¹cy siê
jêzykiem niemieckim traktowany by³ przez
spo³eczeñstwo jako zdrajca, niemiecki szpicel.
Nieznany mi zupe³nie rzekomy kronikarz, podpisuj¹cy siê jedynie literami FK. w
artykule Dynów 1944 - 1946, posiadaj¹cym podtytu³ Temat nadaj¹cy siê do jakiej historii sensacyjnej oszkalowa³ w niesamowity sposób osobê, któr¹ nazywa
Dwójkarzem. Czytaj¹c ten artyku³ ma siê
zupe³n¹ pewnoæ, ¿e za osob¹ Dwójkarza
kryje siê Skwirzyñski przedstawiony w jak
najgorszym wietle. Autor nazwa³ go cz³owiekiem amora³nym i awanturnikiem. Paszkwil ten jest znakomitym dowodem tego,
co dzieje siê z prawd¹ po niewielu nawet
latach i wiadczy, ¿e nie zawsze nale¿y wierzyæ temu co opowiadaj¹ ludzie, a niekiedy te¿ i pisz¹.
Skwirzyñskiego nie zna³em osobicie,
lecz widywa³em go czêsto w towarzystwie
niemieckich oficerów stacjonuj¹cych wraz
z wojskiem w Dynowie. Uwa¿a³em go, jak i
wszyscy, za niemieckiego szpicla. Jakie te¿
by³o moje zaskoczenie, gdy w pierwszych
dniach lipca 1944 r, otrzymalimy rozkaz
stawienia siê wieczorem przy domu Jaroszów na Krzywdach, gdzie pojawi³ siê równie¿ Julian Skwirzyñski. Jak siê okaza³o, mia³
on nasz¹ akowsk¹ grupê poprowadziæ do
Hy¿nego, gdzie dosz³o do starcia z Niemcami i niezbêdna by³a pomoc. Kilkakrotnie spotka³em siê tak¿e ze Skwirzyñskim
wkrótce po wyzwoleniu. Ukrywa³ siê wówczas w Krakowie, poniewa¿ by³ poszukiwany
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, zwany powszechnie bezpiek¹. Pracowa³em w tym
czasie w spó³dzielni handlowej w Dynowie
i raz w miesi¹cu udawalimy siê z kierownikiem Zygmuntem Assarabowskim i kierowc¹ samochodu po towary do Krakowa. Tam
te¿ nocowalimy niejednokrotnie po kilka
z rzêdu nocy w jednym z domów przy ulicy
w. Anny, gdzie odwiedza³ nas niekiedy
Skwirzyñski. Znajomoæ ta urwa³a siê nagle
po kilku miesi¹cach.
Stalimy w pewien szybko zapadaj¹cy
jesienny wieczór z kierownikiem Assarabowskim i Skwirzyñskim w bramie wspomnianej
kamienicy, rozmawiaj¹c o ró¿nych wydarzeniach maj¹cych miejsce na Dynowszczynie.
Szarza³o siê w nie owietlonej bramie i nasz
goæ zamierza³ ju¿ odejæ, gdy zbli¿y³ siê do
nas jaki zdemobilizowany ¿o³nierz w wymiê-
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toszonej czapce
wojskowej i marynarce oraz cywilnych spodniach. mia³o stan¹³ przy nas i
pewnym siebie g³osem spyta³ czy jestemy z
Dynowa. Ubek - przelecia³o mi przez myl,
nie mia³em jednak zamiaru odpowiadaæ na
jego pytanie. Kierownik natomiast, nie piesz¹c siê, rzuci³ niedbale:
O co panu chodzi, tak jestemy z Dynowa.
- Nie by³ tu czasem u was Skwirzyñski? spyta³.
W tym momencie spostrzeg³em, ¿e Julian nie ma zamiaru uciekaæ, ale te¿ nie
pozwoli siê aresztowaæ. Dojdzie tu wiêc do
powa¿nych k³opotów, a byæ mo¿e i strzelaniny.
- Nie by³o go do tej pory u nas - zadziwiaj¹co spokojnie odpowiedzia³ kierownik.
- Wrócilimy dopiero z zakupów. Byæ mo¿e
czeka na nas w mieszkaniu. Pójdê tam i
zobaczê - powiedzia³ ubek.
Starszy ju¿ wiekiem kierownik i prawnik z zawodu w lot oceni³ sytuacjê. Potwierdzi³, ¿e jestemy z Dynowa, gdy¿ ten kapcan, jak go póniej okreli³, widocznie ju¿
wiedzia³ sk¹d pochodzimy i gdzie mieszkamy. Zaprzeczanie wiêc nie mia³o ¿adnego
sensu. Skwirzyñskiego prawdopodobnie
nie zna³, a byæ mo¿e nie pozna³ w pó³mroku i potraktowa³ go jako kierowcê naszej
ciê¿arówki, skierowanie natomiast szpicla
do naszego mieszkania by³o najlepszym
wyjciem z sytuacji..
Po tej bardzo dramatycznej scenie Skwirzyñski serdecznie podziêkowa³ kierownikowi za wyratowanie go z opresji, po czym
¿egnaj¹c siê powiedzia³: I tu ju¿ ruskie
pacho³ki wpad³y na mój trop. Muszê zatem natychmiast uciekaæ z Krakowa. Tu
jestem spalony. Przy po¿egnaniu wrêczy³
mu kierownik trochê gotówki, po czym
Julian odszed³ powolnym krokiem w boczn¹, nie owietlon¹ uliczkê. Wiêcej go w ¿yciu nie widzia³em. S³yszelimy póniej o poszukiwaniach czynionych za nim w Poznaniu i aresztowaniu go prawdopodobnie we
Wroc³awiu. Tak¹ zap³atê otrzyma³ za sw¹
dzia³alnoæ.
Up³ynê³o kilka lat od chwili opuszczenia wiêzieñ przez czo³owych dzia³aczy AK.
Pewnego dnia bêd¹c w £ubnie z Alojzym
Czernikiem wst¹pilimy do domu podporucznika Micha³a Barcia Krogulca,
by³ego dowódcy Placówki AK Dynów. Rozmowa nasza zesz³a m.in. na Skwirzyñskiego. Kim w³aciwie by³ Skwirzyñski ? - zapyta³em.
W odpowiedzi Micha³ Baræ rozemia³
siê i opowiedzia³ nam swoje pierwsze z nim
spotkanie, które omal nie zakoñczy³o siê
tragedi¹. By³a wczesna wiosna 1940 roku mówi³ Baræ. Mia³em ju¿ dobrze zorganizowan¹ grupê cz³onków Zwi¹zku Walki Zbroj-
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nej w £ubnie i nawi¹zywa³em kontakty z
ludmi w Dynowie., Praca sz³a dobrze i
wówczas ju¿ s³ysza³em od wielu osób stwierdzenie, ¿e Julian Skwirzyñski jest niemieckim szpiclem. Pokazano mi go te¿ z bliska i
ostrzegano przed nim.
Wracaj¹c pewnego dnia z Dynowa do
£ubna - opowiada³ dalej Baræ-docho -dzi³em ulic¹ do dynowskiej plebanii, gdy us³ysza³em za sob¹ wo³anie: Panie Baræ, panie Michale, zaczekaj pan chwilê! Stan¹³em; zaciekawiony, kto te¿ mnie wo³a, spogl¹da³em na zbli¿aj¹c¹ siê osobê. Skwirzyñski! Sk¹d on zna moje nazwisko i imiê. Wsypa ?
Skwirzyñski podszed³ spokojnie, poda³
mi rêkê, po czym przedstawi³ siê i powiedzia³ krótko: Panie Baræ, proszê mnie
wpisaæ na listê cz³onków Zwi¹zku Walki
Zbrojnej. Na te s³owa obla³o mnie gor¹co, a nastêpnie przysz³a mi myl aby go
zastrzeliæ, gdy¿ mia³em przy sobie pistolet.
Opanowa³em siê jednak. Strza³ móg³ zwróciæ uwagê ¿o³nierzy zajmuj¹cych kwatery
w pobliskim przedszkolu i budynku s¹du.
W tej sytuacji ucieczka nie mia³a ¿adnych
szans na powodzenie. Zacz¹³em wiêc wypieraæ siê, ¿e nie mam nic wspólnego z jakim tam Zwi¹zkiem Walki Zbrojnej, ¿e bierze mnie za kogo innego itp. Widz¹c moje
zdenerwowanie i wypieranie siê kontaktów
z podziemiem omia³ siê, a nastêpnie powiedzia³: Do widzenia, wkrótce siê spotkamy i odszed³ spokojnie.
Od tego dnia nie spa³em ju¿ w domu.
Drêczy³y mnie s³owa:  wkrótce siê spotkamy. Czy¿by mieli mnie aresztowaæ? W kilka dni póniej znów spotka³em siê ze Skwirzyñskim, ale u mnie w mieszkaniu. Mia³em siê zawsze na bacznoci w ci¹gu dnia,
lecz w tym w³anie dniu by³em nieco mniej
ostro¿ny. Czytaj¹c w pokoju ksi¹¿kê us³ysza³em energiczne pukanie do drzwi, wiêc
jak zwykle powiedzia³em bez zastanowienia siê : proszê. W drzwiach stan¹³ kapitan
Józef Macio³ek ¯uraw, któremu podlega³ organizuj¹cy siê w gminach B³a¿owa i
Dynów Zwi¹zek Walki Zbrojnej, a zza niego wychyla³a siê umiechniêta gêba Skwirzyñskiego.
Po przywitaniach kapitan Macio³ek
powiedzia³ mi krótko:  S³uchaj Micha³,
Julek to nasz ch³op i nie interesuj siê jego
postêpowaniem. Podlega on tylko wy¿szej
instancji, a ty mo¿esz z nim czasem wspó³pracowaæ, jeli zajdzie potrzeba. Po tych
s³owach wypilimy razem nieco samogonu,
porozmawialimy na ró¿ne tematy i obydwaj gocie odeszli. Pod koniec wojny dowiedzia³em siê, koñczy³ swe opowiadanie
Baræ, ¿e Skwirzyñski zosta³ skierowany do
Dynowa w celach specjalnych bezporednio przez Kraków, póniejszy Okrêg Armii
Krajowej.
M. Krasnopolski
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Od 1714 roku Aleksander Antoni
Fredro by³ zwi¹zany z ¿yciem religijnym
Jaros³awia. Przez dwadziecia lat pe³ni³
funkcje proboszcza tamtejszej parafii i
prepozyta jaros³awskiej kolegiaty. Jego
troska o sprawy duchowe wi¹za³a siê z
dba³oci¹ o wyposa¿enie i wygl¹d wi¹tyñ, którymi siê opiekowa³. Kolegiata jaros³awska zosta³a obdarowana przez biskupa ozdobnymi
msza³ami i srebrnymi kielichami.
Ufundowa³ tak¿e obrazy Matki
Boskiej Czêstochowskiej i wiêtej Trójcy oraz kamienn¹ figurê
wiêtego Jana Nepomucena.
Prócz tego na wykonanie nowego dachu i przyozdobienie wnêtrza wi¹tyni darowa³ szeæ tysiêcy florenów polskich.
Biskup Fredro szczególn¹
trosk¹ otacza³ sanktuarium Matki
Bo¿ej Bolesnej w Jaros³awiu. Jego
fundacji by³ miedziany dach wi¹tyni, na który przeznaczy³ sto tysiêcy z³otych polskich. Zdobi³a
go wysmuk³a sygnaturka z herbem Boñcza i inicja³ami biskupa
przemyskiego. W 1732 roku
Aleksander Antoni Fredro rozpocz¹³ dzia³ania maj¹ce na celu
wzniesienie okaza³ej wschodniej
fasady wi¹tyni. Poleci³ jezuitom
znanego sobie rzebiarza Tomasza Huttera, który mia³ wykonaæ detale
architektoniczne przy wznoszonej elewacji. Biskup Fredro zaanga¿owa³ siê
tak¿e w dekorowanie wnêtrza wi¹tyni
oraz klasztoru polichromi¹. Pierwsze
prace malarskie zosta³y podjête staraniem El¿biety Sieniawskiej w latach
1722-1723. W³acicielka Jaros³awia zatrudni³a do wykonania malatury Józefa
Rossiego. Jego dzie³em by³y freski na
sklepieniu nawy g³ównej i ciany szczytowej nad chórem. W 1729 roku El¿bieta Sieniawska umar³a, a prace przy
dalszej czêci polichromii prowadzone
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by³y z inicjatywy biskupa Aleksandra Antoniego Fredry. Do przyozdobienia kaplic naw bocznych oraz kaplic przylegaj¹cych do ciany têczowej zatrudni³ malarza zakonnego. W 1731 roku powsta³a równie¿ dekoracja malarska korytarza w skrzydle wschodnim klasztoru. Au-

torem cyklu przedstawieñ obrazuj¹cych
dzieje cudownej figurki Matki Bo¿ej
Bolesnej by³ Adam Swach. Wszystkie
prace malarskie w kociele Na Pólku,
wykonane na pocz¹tku lat trzydziestych
XVIII wieku finansowane by³y przez
biskupa Fredrê. W realizacjê przedsiêwziêæ artystycznych przy kocio³ach jaros³awskich biskup osobicie siê anga¿owa³, udzielaj¹c rad architektom i
motywuj¹c artystów malarzy do rzetelnej
pracy. Przy przebudowie wi¹tyni mariackiej Aleksander Antoni Fredro doprowadzi³ do realizacji w³asnego pro-
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jektu g³ównej fasady kocio³a. Zosta³a
ona umiejscowiona za prezbiterium, a
nie przy wejciu g³ównym. Mia³o to na
celu okaza³e prezentowanie siê wi¹tyni od strony miasta. Zadba³ równie¿ o
to, by wykonawcami prac architektoniczno-rzebiarskich byli znani mu artyci, na umiejêtnociach, których móg³
polegaæ. Biskup sprawowa³ te¿ opiekê
artystyczn¹ nad powstaj¹c¹ polichromi¹
wewn¹trz wi¹tyni. Dlatego nie przypadkowo wród dekoracji malarskiej prezbiterium znalaz³ siê jego herb.
Kolejnym miejscem gdzie zaznaczy³y siê artystyczne oddzia³ywania biskupa Fredry by³a Stara Wie pod Brzozowem. Istnia³ tu drewniany koció³ parafialny z kapelani¹ i szpitalem dla ubogich. By³o to jednoczenie miejsce kultu cudownego obrazu Zaniêcia i
Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny. Biskupowi Fredrze zale¿a³o na rozwoju tego orodka. W 1726 roku zwiêkszy³ uposa¿enie parafii o so³ectwo starowiejskie, wraz z polami uprawnymi,
pastwiskami i ogrodami. Do opieki nad
sanktuarium sprowadzi³ w 1728 roku
ojców paulinów z Jasnej Góry w Czêstochowie. Jednoczenie podj¹³ decyzjê
zbudowania nowej, murowanej wi¹tyni wraz z klasztorem. Dokument fundacyjny zosta³ spisany 29 stycznia 1728
roku, w siedzibie biskupa w Radymnie.
Biskup Fredro zobowi¹za³ siê do pokrycia kosztów ca³ej inwestycji. Obieca³ równie¿ ufundowaæ wyposa¿enie wnêtrza
nowego kocio³a i zabezpieczyæ paramenty liturgiczne. W 1730 roku rozpoczêto budowê i trwa³a ona oko³o trzydziestu lat. Now¹ wi¹tyniê konsekrowa³ w 1760 roku biskup Wac³aw H. Sierakowski. Jego zas³ugê stanowi³o wyposa¿enie wnêtrza budowli. Za realizacjê
tego przedsiêwziêcia odpowiedzialny
by³ prowincja³ Konstaty Maszyñski. Budowa wi¹tyni zakoñczy³a siê d³ugo po
mierci jej fundatora, który przeznaczy³
w testamencie odpowiednie sumy na
jej dokoñczenie. Starowiejscy paulini
docenili starania swojego dobroczyñcy.
Wyrazem ich wdziêcznoci by³o umieszczenie we wnêtrzu kocio³a portretu i
herbu biskupa Fredry.
Prócz troski o wy¿ej opisane wi¹tynie, których wygl¹d (mimo póniejszych
modernizacji) do dzisiaj wiadczy o
smaku i wyrobieniu artystycznym ich
fundatora, biskup Fredro dba³ tak¿e o
(ci¹g dalszy na str. 12)
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(ci¹g dalszy ze str. 11)

inne kocio³y i klasztory ziemi przemyskiej. Z jego inicjatywy wyremontowano
wi¹tyniê w Radymnie i zmieniono jej
pokrycie dachowe. Koció³ otrzyma³
now¹ elewacjê i
wystrój architektoniczny. Fundacj¹
biskupa Fredry by³
tak¿e nowy koció³
w Jaliskach i prawdopodobnie murowana wi¹tynia w
Fulsztynie. Opiek¹
otoczy³ równie¿ zaniedbany koció³
w Lubaczowie. Na
jego odnowienie
przeznaczy³ piêæset z³otych.
Pozosta³y do
zaprezentowania
jeszcze dwa obiekty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ biskupa Aleksandra Antoniego
Fredry. By³y to jego r e z y d e n c j e.
Pierwsza z nich mieci³a siê we wsi Brzozowa, któr¹ po za³o¿eniu miasta o tej samej nazwie przemianowano na Star¹ Wie.
Rezydencja sk³ada³a siê z kilku budynków. Najwa¿niejszym z nich by³ drewniany, piêtrowy pa³ac biskupa. Prowadzi³
do niego ganek, wsparty na dêbowych
filarach, po³¹czonych u do³u malowan¹ balustrad¹. Na parterze znajdowa³ siê
apartament biskupa i tak zwana izba
marsza³kowska, z dwoma alkierzami.
Pierwsze piêtro zajmowa³ drugi apartament oraz pokoje i sale o ró¿nym przeznaczeniu. Nad gankiem umiejscowiona by³a kaplica. Ca³y budynek przykryty
by³ dachem siod³owym. Nad garderob¹
i kaplic¹ wznosi³y siê kopu³y pokryte
gontem. Wszystkie pokoje przykryte by³y
p³askimi stropami, a niektóre z nich
mia³y formê kasetonow¹. Wnêtrze pa³acu dekorowa³y bogate z³ocenia i polichromia. ciany przes³ania³y liczne,
cenne tkaniny. W kaplicy pa³acowej sta³
z³ocony o³tarz, w którego centralnym
polu umieszczono obraz z przedstawieniem wiêtego Antoniego Padewskiego. Druga kaplica w rezydencji biskupiej znajdowa³a siê przed pa³acem. Mia³a ona kszta³t omioboku przykrytego
kopu³¹, któr¹ wieñczy³a latarnia. Wytynkowane i pobielone wnêtrze przyozda-

bia³y herby biskupów przemyskich.
Centralne miejsce w kaplicy zajmowa³
drewniany, rzebiony o³tarz. W jego polu
rodkowym umieszczono obraz przedstawiaj¹cy Chrystusa Ukrzy¿owanego.
Ca³oci dope³nia³y bogate z³ocenia i polichromia. Kaplica usytuowana by³a na
jednym z dwóch dziedziñców. Prócz niej
i pa³acu, zespó³ rezydencjalny stanowi³y budynki gospodarcze, kuchnia,
piekarnia i domek ogrodnika.
Biskup zadba³ tak¿e o estetyczne
otoczenie swojej
siedziby. Stanowi³y
je ogród w³oski,
liczne sadzawki i
stawy. Nie tê jednak
siedzibê
upodoba³ sobie
biskup Fredro mo¿e z powodu
znacznej odleg³oci od Przemyla, a
mo¿e mia³ jakie osobiste powody.
Znacznie czêciej przebywa³ w drugiej rezydencji, która znajdowa³a siê w
Radymnie. Siedziba biskupa mia³a charakter obronny i sk³ada³a siê z drewnianego pa³acu oraz szeregu zabudowañ
towarzysz¹cych, usytuowanych wokó³
dziedziñca. W rezydencji nie zabrak³o
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tak¿e ogrodu i stawów. Pa³ac zapewne
prezentowa³ siê okazale, poniewa¿ posiada³ w czterech naro¿ach alkierze, a
ca³¹ budowlê przykrywa³ potê¿ny gontowy dach. W odró¿nieniu od siedziby
starowiejskiej by³ parterowy. Czêæ
mieszkalna sk³ada³a siê z dziesiêciu
pokoi oraz bogato dekorowanej malowid³ami sieni. W naro¿nym pomieszczeniu pa³acu znajdowa³a siê kaplica. Jej
wyposa¿enie by³o bogate. Na suficie
znajdowa³y siê polichromie, a ciany
zdobi³y liczne obrazy olejne oraz grafiki o tematyce religijnej. Centralne miejsce zajmowa³ drewniany o³tarz, z du¿ym
olejnym obrazem, przedstawiaj¹cym
zdjêcie Chrystusa z krzy¿a. Dekoracyjne by³o tak¿e antepedium wykonane z
kurdybanu, otoczone z³ocon¹ ram¹. W
kaplicy znajdowa³y siê tak¿e dwie szafy,
wykonane w warsztatach kolbuszowskich. Ca³y obiekt ogrzewany by³ piecami kaflowymi, a tak¿e kominkami wyk³adanymi porcelanowymi p³ytkami.
Los nie by³ ³askawy dla rezydencji w
Radymnie. Spl¹drowa³y j¹ w 1733 roku
wojska rosyjskie, a w 1772 roku stacjonowali w niej Austriacy. Zniszczenia
poczynione przez ¿o³nierzy zadecydowa³y o rozebraniu tego obiektu.
Zas³ugi kulturotwórcze biskupa w
diecezji przemyskiej zosta³y docenione
przez wspó³czesnych. Kapitu³a katedralna ufundowa³a mu nagrobek.

W Gdyczynie, nieopodal Dynowa, znajdowa³a siê niezwyk³a karczma. Prawdopodobnie funkcjonowa³a ona na jednym miejscu... a¿ 2000 lat. Dowodem tego
s¹ odkryte w 1935 roku wciniête w polepê monety z okresu panowania Jana Kazimierza, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego, z czasów bizantyjskich, oraz
pieni¹dze arabskie i rzymskie.

Tajemniczy krzy¿ ze Zwierzyñca w Bieszczadach
W Muzeum Diecezjalnym w Przemylu od 1922 roku znajduje siê unikalny
emaliowany i z³ocony krzy¿ procesyjny, wykonany w pierwszej po³owie XIII wieku w
Limognes w rodkowej Francji. W jaki sposób ten piêkny zabytek znalaz³ siê w ma³ej,
grecko- katolickiej, zwierzynieckiej cerkwi niewiadomo. Istniej¹ na ten temat ró¿ne
legendy  a to zgubiony zosta³ przez Tatarów pl¹druj¹cych pod koniec XIII wieku
Podkarpacie, lub trafi³ w Bieszczady z Wêgier, po mierci Kazimierza Wielkiego.
Opracowali AJM
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Wroga zagna³a ciê przemoc, z³oliwe losy krwawe

Jan Kasprowicz Ksiêga ubogich

u u u u u
mieszka³a, bo w roZ amatorskiego zdjêcia
dzinnym domu w³awykonanego przez wêdrowdze sowieckie zorganego fotografa patrzy zamynizowa³y urz¹d  cholona, zbyt powa¿nie jak na
³owa die³at pariadok
swój wiek, urodziwa blon czyni³y starania o
dynka z piêknymi warkoczapowrót rodziców. Mami sp³ywaj¹cymi z ramion na
rysia uprosi³a p. Wróhaftowany ko³nierzyk subla obeznanego w
prawie i urzêduj¹cekienki. Patrzy ze smutkiem,
go w Dynowie, by najakby ponad g³owê ogl¹dapisa³ odpowiednie
j¹cego, jakby wybiega³a w
pismo do w³adz soprzysz³oæ i widzia³a czarne
wieckich. Proba pochmury zbieraj¹ce siê nad
skutkowa³a i rodzice
rodzinnym domem.
po dwóch latach wyGdy wybuch³a wojna,
Marysia Majkówna córka
Siedemnastoletnia Maria gnania znów ujrzeli
Anieli i Jakuba mia³a 16 lat. Majka -Majdowa
Winnicê i ukochan¹
Rodzice do biednych ju¿
wie. Niestety Jakub
nie nale¿eli, bo z parcelowanego fol- Majka tylko jeszcze rok cieszy³ siê odzywarku Skrzyñskich kupili 12 morgów skanym gospodarstwem  zmar³ nie
pola  dobrego i w jednym kawa³ku. Przy doczekawszy koñca wojny. Los oszczêdzi³
drodze do Paw³okomy stan¹³ dom i za- mu rozpaczy, któr¹ prze¿y³y ¿ona z córbudowania gospodarcze. Starsza siostra k¹, gdy p³on¹³ dom podpalony przez
Marysi wysz³a za m¹¿ i mieszka³a na grasuj¹ce bandy.
boku.
Marysia wysz³a za m¹¿ w 1944 roku
Wojna i granica na Sanie okaza³y siê za Józefa Majdê z Przedmiecia, odbudla mieszkañców Bartkówki nie tylko poli- dowali dom, który potem znów sp³on¹³,
tycznymi faktami, ale przyczynami drama- tym razem od iskry z komina. Znów
budowa, ciê¿ka praca w gospodarstwie,
tycznej wêdrówki ludów.
Majkowie, jak wiêkszoæ mieszkañ- wychowywanie trzech synów i córki ,
ców Bartkówki, tych mieszkaj¹cych bli- ale to ju¿ powojenny rozdzia³ z ¿ycia
Marysi Majkówny i materia³ na osobny
sko Sanu, zostali wysiedleni.
Dramatyczn¹ wywózkê na Polesie opisa- wywiad.
Dzi 80-letnia Maria Majdowa docze³am w oparciu o relacjê p. J. Bielca w Dynoka³a siê gromadki wnuków, czterech
wince nr 7 /2003.
Marysia Majka znalaz³a siê z rodzica- prawnuków a swoje prze¿ycia puentumi w Micha³ówce ko³o Dera¿na, ale po je: przelecia³o wszystko jak jeden dzieñ.
3 miesi¹cach znów by³a w rodzinnej wsi.
u u u u u
Wróci³a. Pod pozorem choroby, bez
paszportu, wróci³a! Ma³o tego. WróciwKazimiera Siry nie ma starych zdjêæ
szy, intensywnie stara³a siê o legalizacjê
swojego pobytu. Po paszport sz³a a¿ do rodzinnych, jej dzieciñstwo przeminêBirczy, a gdy to siê uda³o, po pieszej ³o nieutrwalone na kliszy, ale ci¹gle ¿ywe
wyprawie ca³a noc przetañcowa³a na we- w pamiêci. Obie z M. Majdow¹ wspomiselu zaprzyjanionej pary m³odej. Mia- naj¹ pobyt na Polesiu.
Sirowie wysiedleni do Micha³ówki
³a zdrowie!
Razem z siostr¹ Stefani¹, u której zamieszkali w jednym domu, razem z
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Mudrykami, których by³o omioro. Ojcowie pracowali w lesie, uprawiali piaszczyst¹ ziemiê, siali ¿yto, owies, ³ubin,
pszenicê  nie, bo siê nie rodzi³a.
P. Kazimiera wspomina. Oto jako
siedmioletnia dziewczynka w Micha³owie biegnie piaszczysta droga do lasu, a
tu pe³no borówek. O jakie wielkie - dziwi siê  w Bartkówce takich nie widzia³a! Piasek gor¹cy parzy bose nogi  pamiêta! Jeszcze wyraniej pamiêta to zimowe wycie wiatru, takie d³ugie z³owieszcze, a najbardziej to zimno i zesztywnienie cia³a, gdy w marcow¹ noc
1943 roku ostrze¿eni przez ¿yczliwego
s¹siada Ukraiñca uciekli do lasu. Ukryci w krzakach zatykali uszy, by nie s³yszeæ tych strasznych krzyków mordowanych dzieci, starców, kobiet  polskich
rodzin z Micha³ówki.
Ju¿ wczeniej, w obawie przed napadami band UPA nocowali po polach, w
ziemiance wykopanej niedaleko domu
i zamaskowanej ga³êziami. Teraz w marcu 1943 roku uciekli do £ucka. Nie mieli co jeæ, w co siê ubraæ. Nêdza! Doroli
najmowali siê do ciê¿kich robót, dzieci
s³u¿y³y u miejscowych Polaków  za ³y¿kê
strawy. Tu dopad³o ich nieszczêcie, brat
Józef schroniwszy siê przed ³apank¹ do
piwnicy sp³on¹³ tam podczas po¿aru.
Drugi z braci Kazimiery mia³ wiêcej
szczêcia. Wcielony do wojska rosyjskiego przeszed³ ca³y szlak bojowy a¿ do Berlina. G³êboko wierzy³, ¿e chroni³a go
Matka Boska, bo medalik ofiarowany
przez mamê nosi³ stale na szyi. Ju¿ w wolnym Berlinie, gdy prawie boso szed³ z
koleg¹ ko³o otwartego sklepu obuwniczego, przez moment mia³ chêæ posiadania porz¹dnych butów. Jaki g³os wewnêtrzny go powstrzyma³ przed wejciem. Za chwilê, gdy minêli witrynê sklepow¹, potê¿ny wybuch zmiót³ z powierzchni i ³adny sklep i porz¹dne buty
 oni ocaleli. Wtedy na g³os piewa³
Gwiazdo liczna, wspania³a .
Dziêki ludzkiej ¿yczliwoci niemieckiej rodziny wróci³a z przymusowych
robót siostra Kazimiery  Maria.
Kazimiera Siry z rodzin¹ wróci³a do
Bartkówki ju¿ po przejciu frontu. Kilka dni tu³aczki poci¹giem, furmank¹ i
pieszo. Jak obdarta banda Cyganów stanêli nad Sanem a przeprawiæ siê mogli
dopiero pod Sochackim, bo woda by³a
du¿a i kry p³ynê³y ca³ym korytem domowej rzeki.
Dotarli do rodzinnej wsi, do swoich!
(ci¹g dalszy na str. 14)
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(ci¹g dalszy ze str. 13)

u u u u u
Najtragiczniejsze prze¿ycia i straszne wspomnienia nosi w sercu i pamiêci p. Maria Panto³owa z domu Mudryk.
Jej rodzinê te¿ wysiedlono do Micha³ówki. Dwie siostry wys³ano stamt¹d na
roboty przymusowe do Rzeszy, brat Janek zaci¹gn¹³ siê do armii, a Maria s³u¿y³a zarabiaj¹c na utrzymanie.
Gdy 23 marca 1943 roku uciekli do
lasu, bo trwa³a ju¿ rze Polaków, brat
wróci³ po Mariê, bo w panice o niej zapomniano. W ostatniej niemal¿e chwili do³¹czyli do uciekaj¹cych. Noc¹, w
panice szukali ratunku, drogi do £ucka. Dotarli tam bêd¹c u kresu si³. Tymczasowe lokum znaleli w budynkach
klasztornych przy ³uckiej katedrze. Z
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dobytku pozosta³o im trochê odzie¿y i
krowa  ¿ywicielka, któr¹ karmili traw¹
zbieran¹ w rowach i na trawnikach.
Tragedia wydarzy³a siê w maju, w
nocy z 8 na 9 maja 1943 r. Nalot bombowy szed³ na rejon najwiêkszej ³uckiej
wi¹tyni. Bomba trafi³a nie w koció³,
ale budynek klasztorny. Zawali³a siê
ogromna, wysoka ciana trzypiêtrowego
budynku grzebi¹c ca³¹ siedmioosobow¹ rodzinê Marii Mudryk. Ona ocala³a,
bo s³u¿y³a u polskiej rodziny i tam nocowa³a. Gdy dotar³a do niej ta hiobowa
wieæ nie wie, jak dosz³a do gruzów. Nie
by³o ani taty, ani mamy, ani rodzeñstwa,
tylko zwa³y gruzu i ona - piêtnastoletnia
sierota. Jaka ¿yczliwa Rosjanka zorganizowa³a ¿o³nierzy i grupê cywilów, którzy odkopali cia³a. Tylko piêæ trumien
dla siedmiorga zabitych przydzielili
Niemcy. Nad zbiorow¹ mogi³¹ polski
ksi¹dz modli³ siê za rodzinê Marii i za
ni¹ sam¹  na obcej ziemi ocalon¹ i tak

W dniach 21 lipca
1 sierpnia br. Miejski Orodek Kultury organizowa³ codzienne czterogodzinne zajêcia dla grupy 26 dzieci z
Dynowa. By³y to konkursy recytatorskie, wokalne, plastyczne, gry sprawnociowe,

strasznie osierocon¹  piêtnastoletni¹
Niobe.
Przygarnê³a ja krewna  Julia Sochacka, której ca³¹ rodzinê zamordowano w wigiliê 1943 roku. Obie nieszczêliwe i samotne wspiera³y siê i ratowa³y
w biedzie. W sierpniu 1944 roku, gdy
nadarzy³a siê okazja wyjazdu zamieni³y
krowê  ¿ywicielkê na konia i sprzêgnowszy go w parê z koniem Kucza ruszyli razem na zachód. Dotarli do Bartkówki, do swoich .
Maria Mudryk  Panto³owa poprawia: do wsi, bo jej najbli¿si zostali daleko
na ³uckim cmentarzu.
Odwiedzi³a ich mogi³ê w 1973 roku,
gdy z mê¿em Kazimierzem pojechali
tam, gdzie kiedy jechaæ nie chcieli, ale
musieli. Panto³owie byli wywiezieni do
Czekna w gminie Jaros³awie pow. kostopolski, ale o tym ju¿ w nastêpnym numerze Dynowinki.
Krystyna D¿u³a

II turniej
Dru¿yn Podwórkowych
nauka tañca, odwiedzili dzieci dynowscy,
policjanci i stra¿acy,
za¿ywano k¹pieli s³onecznych i wodnych.
Wspólnie obiadowano i grilowano. Ser-

decznie dziêkujemy Paniom
Anecie Kurasz i Justynie Sza³ajko  sta¿ystkom MOPSu i
MokiRu za wspania³a pomys³y
 na zajêcia wspólne organizowanie i przeprowadzenie.
GM
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W dniu 19 lipca odby³ siê II turniej
dru¿yn podwórkowych w pi³ce no¿nej. W
turnieju wziê³o udzia³ 18 dru¿yn, które rywalizowa³y z sob¹ w dwóch kategoriach do
lat 15 i do lat 20. W pierwszej kategorii zwyciê¿y³a dru¿yna FC BUDYNIARZE a w drugiej WIKLINIARZE. Drugie miejsce w kategorii do 20 lat zajê³a dru¿yna OR£ÓW, a
trzecie THC DYNOVIA. Najlepszymi strzelcami byli: £ukasz Maca, Konrad Maca i
Mariusz Mnich. Organizatorzy Turnieju
MOKiR oraz LKS Dynovia,dziêkuj¹ bardzo
Panom Grzegorzowi Szajnikowi i Paw³owi
Hadamowi, którzy przez wiele godzin, profesjonalnie, sportowo a przede wszystkim
spo³ecznie, sêdziowali ca³y turniej. Dziêkujemy.
GM
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29 lipca, godzina 630 .Wyje¿d¿amy z Dynowa. Pogoda niezbyt udana, ale my jestemy pe³ni optymizmu, ¿e w ci¹gu trzech
najbli¿szych dni uda nam siê zwiedziæ jak
najwiêcej i przyjemnie spêdziæ czas. Po
trzech godzinach jazdy jestemy w Pieninach. Pierwszy przystanek  w¹wóz Homole. Jest z nami Pan Piotr  licencjonowany
worek a nastêpnie udajemy siê do Szczawnicy.
Zwiedzamy miasto,
piêkny park oraz pijalniê wód. I znowu
deszcz ka¿e nam siê pospieszyæ, ruszamy wiêc
w dalsz¹ drogê i zatrzymujemy siê w Ludmierzu, gdzie zwiedzamy
bazylikê Matki Bo¿ej 
Gadziny Podhala oraz
piêkny ogród, w którym znajduje siê pomnik papie¿a, stacje

pilot i przewonik, który poka¿e nam góry.
Mokr¹ cie¿k¹ idziemy przed siebie, niektórzy uczestnicy wycieczki skar¿¹ siê na
bol¹ce nogi, ale id¹ dalej. Dochodzimy do
w¹wozu, odpoczywamy chwilê i ruszamy w
dalsz¹ drogê. Przy bacówce próbujemy tradycyjnych oscypków i ju¿ idziemy dalej, bo
zaczyna padaæ deszcz. Schodzimy do Ja-

drogi krzy¿owej i grób
Chrystusa.
Z Ludmierza udajemy siê ju¿ do Zakopanego - Olczy, gdzie w ulewnym deszczu witaj¹ nas zaprzyjanieni górale.
Drugi dzieñ naszego

pobytu w górach równie¿ wita nas deszczem, ale my nie jestemy zniechêceni.
Zwiedzamy Du¿¹ Krokiew, skocznie narciarskie, wraz z innymi turystami mamy
okazjê podziwiaæ m³odych skoczków francuskich, którzy mimo deszczu trenuj¹ na
igielicie. Nastêpnie udajemy siê do Muzeum
Tatrzañskiego, gdzie oprócz sta³ej ekspozycji podziwiamy wystawê Fotografia dzikiej przyrody oraz ogl¹damy dwa filmy o
niedwiedziach zamieszkuj¹cych Tatry oraz
skarbach Morskiego Oka.
Po obiedzie ruszamy autokarem w stronê wyci¹gu krzese³kowego na Butorowy

Wierch. Wreszcie nie pada, z góry ogl¹damy miasto, nastêpnie udajemy siê na Guba³ówkê, gdzie jest czas na
lody oraz pami¹tkowe
zdjêcie.
Zje¿d¿amy wagonem
w dó³ i znowu uciekamy
przed deszczem.
Drugi dzieñ wycieczki
jest pe³en atrakcji, po kolacji spotykam siê przy
wspólnym ognisku, pieczemy kie³baski, rozmawiamy,
poznajemy siê bli¿ej.

(ci¹g dalszy na str. 16)
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W drodze powrotnej z Chocho³owa
wstêpujemy na Krzeptówki  zwiedzamy
Sanktuarium MB Fatimskiej, robimy pami¹tkowe zdjêcie przy pomniku papie¿a i
udajemy siê na Krupówki  g³ówn¹ ulicê
Zakopanego, wielk¹ atrakcjê dla wiêkszo-

(ci¹g dalszy ze str. 15)
roda, 31 lipca. Znowu
pada. Nasz plan wêdrówki do
Doliny Kocieliskiej nie zostaje zrealizowany. Jedziemy do
Chocho³owa, gdzie podziwiamy piêkne drewniane domy
oraz figurkê Jana Nepomucena, który stoi odwrócony plecami do Czarnego Dunajca,
bo tak ustawili go mieszkañcy
Chocho³owa, niezbyt lubi¹cy
swoich s¹siadów.

W poszukiwaniu Drogi
Kiedy kto uzasadnia swoje postêpowanie argumentacj¹ bêd¹c¹ zlepkiem paradoksów  omiesza siê. Jednak w przypadku
ludzi uciekaj¹cych
od duchowoci, od
¿ycia wewnêtrznego w imiê czego
tam, nale¿y siê raczej zasmuciæ. Bo
szkoda
Ka¿dy , kto zach³ystuje siê rzekom¹ samowystarczalnoci¹, skazuje siê na
bezbronnoæ, kiedy ju¿ zderzy siê z sytuacj¹, która go przeronie. I wtedy nie ma
ju¿ po co ¿yæ, jak powiadaj¹. Najlepiej
skoñczyæ to wszystko. Bo dziecko umar³o, bo straci³em pracê, bo m¹¿ mnie opuci³, bo nie dosta³am siê na studia, etc.
Normalna reakcja dla kogo, kto ma siê
za pana swego losu, dla kogo, do kogo
nie ma dostêpu ani Bóg, ani cz³owiek. A
o to, abymy nie przestali uwa¿aæ siê za
pêpki wszechrzeczy, wielu usilnie siê stara. Bo to bardzo korzystne: na ró¿añcach
jeszcze nikt fortuny nie zbi³
Zacz¹³em z rozmachem i prosto z
mostu, bo coraz bardziej zdumiewa
mnie nastêpuj¹ca kwestia: wszyscy bez
wyj¹tku ludzie stawiaj¹ na pierwszym
miejscu wartoci niematerialne (mi³oæ, przyjañ, dobre relacje miêdzyosobowe, dobre samopoczucie, satysfakcjê
posiadania, poczucie w³adzy, itd.), natomiast kiedy zaczyna siê mówiæ o prawdzie, szczeroci, samozaparciu, czysto-
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ci turystów odwiedzaj¹cych miasto.
Po obiedzie ¿egnamy siê z mi³ymi gospodarzami i ruszamy w drogê powrotn¹
do domu. Niektórzy s¹ tak zmêczeni, ¿e od
razu zasypiaj¹, dlatego Zalew Czorsztyñski
ogl¹damy tylko z okien autokaru.
Do Dynowa przyje¿d¿amy ok.
godziny 2130 .
W wycieczce udzia³ wziê³o 47
dzieci i 4 opiekunów.
Wycieczka zosta³a sfinansowana ze rodków MKRPA w Dynowie (dla 38 uczestników, 9 uczestników wziê³o udzia³ za pe³n¹ odp³atnoci¹).
Dziêkujemy Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska za
nieodp³atne przekazanie napojów dla dzieci.
Wies³awa Marsza³ek

ci, bezinteresownoci, wiernoci, wytrwa³oci czy innych cnotach, w koñcu
te¿ z dziedziny niematerialnych, podnosi siê larum. Bo to nie¿yciowe, bo trzeba staæ twardo na ziemi. Stoi twardo na
ziemi ten, który ugania siê za fors¹? Dla
dobra dziecka, oczywicie Ten, który
ugania siê za sensacj¹? Ten, który te sensacje po¿era? Ten, który spêdza niezliczone godziny przed ekranem, pozwa-

(niekoniecznie chrzecijañskiego) jak
przedszkolak.
Dane mi by³o prze¿ywaæ dwutygodniowe rekolekcje z ma³¿eñstwami i rodzinami. Czasem sceptycznie nastawionymi i
pokaleczonymi. Bez mediów, bez kontaktu ze wiatem, za to z cisz¹, najbli¿szymi i
okazj¹ do przemylenia kilku spraw.
Pierwsze dni dla niektórych by³y gehenn¹. Jak to, nie ma telewizora? Czas szczelnie wype³niony?
Tyle godzin modlitwy? Nie min¹³ tydzieñ, a wielu kiwa³o g³owami: nie
mo¿na tak by³o
wczeniej? Nie trzeMaj¹c ¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ stosujmy. ba by³o wielkich
(Ga 5, 25) s³ów, tym bardziej,
¿e Ewangelia to
laj¹c robiæ sobie z mózgu bezkszta³tn¹ s³owo ¿ywe i skuteczne, natomiast uwiapapkê? Ten, który nie ma czasu (istotdomienie niektórym ich pogoni za wianie, czas nie jest nasz¹ w³asnoci¹ )? trem dawa³o b³ogos³awione rezultaty.
Ten, który omija koció³ parafialny i Ostatecznie to Bóg i cz³owiek okazywali
odwraca g³owê na widok ksiêdza, ale z
siê najwa¿niejsi. W kilku sercach pojaniaprzejêciem opowiada o historiach ur¹- ³o, w kilku g³owach dokona³y siê przewrogaj¹cych inteligencji przeciêtnego, doty w myleniu. Czy to pomo¿e im ¿yæ leros³ego cz³owieka? Nie mówiê tego jako
piej, radoniej? Czas poka¿e. Trzeba niekap³an jednej z wielkich religii monoco trudu i zaanga¿owania. Tym bardziej,
teistycznych. Mówiê jako cz³owiek my- ¿e powrócili do rodowisk, gdzie mylel¹cy i zdziwiony nieco niekonsekwen- nie kategoriami wiary i ducha jest  mócj¹ i totalnym brakiem logiki w postêwi¹c delikatnie  niepopularne. Spróbujpowaniu wielu. Jestem wierz¹cy, ale. No cie przekonaæ szczêliwego ma³¿onka, ¿eto jeste czy nie jeste? Ja w to wszystko glarza, zakonnika, muzyka, ¿eby porzuci³
nie wierzê. To dlaczego przynosisz
to, co robi i zaj¹³ siê biznesem. Wymieje
dziecko do chrztu? Po co?
was. Chyba, ¿e jego serce ju¿ zaci¹gnê³o
Nie da siê oddzieliæ materii od du- siê na s³u¿bê Mamonie
cha, bo cz³owiek jest osadzony w obu
Gdzie skarb twój, tam i serce twotych wymiarach. Materia bez ducha to
je. Od wytyczonego celu, od jego jakozezwierzêcenie, duch bez materii to ci zale¿y kszta³t naszych poczynañ. Dlaucieczka w u³udê. ¯a³onie prezentuje czego tak wielu, pragn¹c byæ szczêliwysiê kto elegancko ubrany i bywa³y w
mi, ugania siê za tym, co szczêcia daæ
wiecie, a wypowiadaj¹cy siê o podstanie mo¿e?
wowych prawach ¿ycia wewnêtrznego
Ks. Krzysztof Rzepka

DUCH CZY MATERIA
CZYLI O JAKOCI HORYZONTU
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Tak pielgrzymowano kiedy i dzi do Kalwarii Pac³awskiej
Dlaczego ludzie pielgrzymuj¹, wêdruj¹c wytrwale w ka¿dy czas, czêsto z b¹blami na nogach? Poniewa¿ postanowili
w ten sposób z wdziêcznoci uczciæ Boga, spe³niaj¹ z³o¿ony
kiedy lub lub pragn¹ wyprosiæ sobie jak¹ szczególn¹ ³askê. Czyni¹ to z wielk¹ ¿arliwoci¹, manifestacyjnie, na oczach
wiata. Pielgrzymuj¹ do miejsc wiêtych, szczególnie uprzy-

wilejowanych dziêki nadzwyczajnym objawieniom, czyli do
tak zwanych sanktuariów. Jest ich w Polsce i na wiecie bardzo du¿o. Wród ró¿nych sanktuariów najwiêcej jest sanktuariów maryjnych.
W ka¿dym sanktuarium pielgrzymi bior¹ ¿ywy udzia³ w
sprawowanej tu liturgii. Uczestnicz¹ w Mszach w., korzystaj¹
(ci¹g dalszy na str. 20)
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ROZK£AD JAZDY W¥SKOTORÓWKI

Cennik biletów na rozk³adowych poci¹gach turystycznych (propozycja)

Uwaga:

bilety ulgowe
przys³uguj¹ tylko
m³odzie¿y szkolnej
i akademickiej
do 26 lat
po okazaniu
legitymacji.
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MATKA BO¯A ZIELNA
(ci¹g dalszy ze str. 17)

Sierpniow¹ noc¹ po drugim pianiu,
miêdzy kopami pszenicy,

z Sakramentu Pojednania,
a poniewa¿ sanktuaria s¹
jednoczenie bogatymi
orodkami kultury, jak na
przyk³ad nasza Jasna Góra,
pielgrzymi maj¹ okazjê pog³êbiæ tu swoj¹ wiedzê religijn¹. Bardzo czêsto m³odzi
ludzie w czasie pielgrzymowania odkrywaj¹ swoje powo³anie ¿yciowe.
W sanktuariach obserwujemy przyk³ady niepowtarzalnej mi³oci, która ma swe
ród³o w Bogu, a objawia siê
w mi³osiernych uczynkach,
solidarnoci miêdzyludzkiej,
dzieleniu-siê wszystkim, gocinnoci, wzajemnej pomocy i ofiarnoci. Tu wreszcie
odbywaj¹ siê spotkania ekumeniczne, które prowadz¹
do jednoci wszystkich chrzecijan.
Têcza  1991r.

sz³a Matka Bo¿a Polna
- tak zwana, w b³êkitnej z chabru spódnicy.
Zbiera³a k³osy owiane ros¹,
na miedzach zrywa³a pio³un.
Sz³a z koszem kwiatów i boso
do swej kapliczki, do jaru.
Nios³a bieluchny rumianek,
niebieskie dzwonki z ³¹k rwane.
Chcia³a powróciæ nad ranem
pod star¹ lipê - mieszkanie.
Za lasem zorza wstawa³a
- czerwona chusta niedzielna.
Stromizn¹ zesz³a do jaru
Matka Bo¿a Zielna.
Krzysztof Ko³tun

Cudze chwalicie, swego nie znacie!

A tu
Semafor

pod nosem macie!
26 lipca 2003 roku mia³a miejsce
rzecz niezwyk³a. Otó¿ z fasonem dokona³o siê oficjalne otwarcie karczmy Pod
Semaforem.
Co prawda rzeczywiste otwarcie mia³o miejsce du¿o wczeniej, ale nie o rozkosze podniebienia tym razem chodzi³o, chocia¿ i o tym mowa by³a, lecz o co
wiêcej.
Tym razem posz³o o du¿o ciekawsze
sprawy, warte szerokiego nag³onienia.
Ale ¿eby to zrobiæ trzeba zacz¹æ od pocz¹tku, którym bez w¹tpienia s¹ ludzie
z pasj¹, wierz¹cy, ¿e Dynów jest piêkny,
¿e wiele tu mo¿na zdzia³aæ, ¿e warto
chcieæ i ¿e siê uda.
Tymi ludmi s¹ dwaj panowie - Janusz Jarosz i Boles³aw Kopacki. To w ich
g³owach powsta³ pomys³ promowania
Dynowszczyzny z wykorzystaniem jednej
z najciekawszych w Europie tras kolejki
w¹skotorowej. Ka¿demu z nas przystanek Bachórz kojarzy siê z szarym i odra-

panym budynkiem dawnej stacji kolejowej. Stoi do dzi i choæ jeszcze nie straszy nocami niewiele mu do takiego sta-

nu brakuje. Tu¿ obok niego dwaj pomys³owi panowie zamylili postawiæ
przydro¿n¹ karczmê i pomys³ swój zrealizowali. Celem komercyjnym przedsiêwziêcia jest, jak najbardziej s³uszne z
ekonomicznego punktu widzenia, osi¹gniêcie nadwy¿ki przychodu nad kosztami. A pozosta³e cele piêknie wy³o¿y³
Pan Janusz Jarosz witaj¹c zaproszonych
goci na otwarciu lokalu. Od dnia kie-
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dy po raz pierwszy postawi³ na Dynowskiej Ziemi swoj¹, trzymiesiêczn¹ wówczas nogê, pozostaje pod urokiem miasteczka. Mimo, ¿e na stale mieszka w
Krakowie, b¹d co b¹d kulturalnej stolicy Polski, uwa¿a Dynów za swoje drugie, równie wa¿ne miejsce na ziemi i
równie jak Kraków piêkne choæ w zupe³nie inny sposób i st¹d w³anie wzi¹³
siê pomys³ inwestowania na tym terenie.
Urodê miasteczka i okolic uda³o
mu siê utrwaliæ w kolekcji starych pocztówek, które zdobi¹ ciany karczmy, przypominaj¹c, ¿e Dynów by³ kiedy kwitn¹cym centrum Pogórza.
Sama Karczma Pod Semaforem
jest nie tylko miejscem gdzie mo¿na
dobrze zjeæ, ale przede wszystkim jest
przystankiem na trasie kolejki w¹skotorowej Przeworsk - Dynów. Kolejki, któr¹
Dynowszczyzna ma nadziejê zas³yn¹æ na
ca³y kraj.
Na oficjalne otwarcie i promocjê
karczmy w³aciciele zaprosili przedstawicieli wszystkich lokalnych instytucji,
którym promocja turystyki le¿y na sercu. Zjawi³ siê wójt Gminy Dynów Pan
Adam Chrobak, Naczelnik Przeworskiej
Kolei W¹skotorowej Pan W³adys³aw
¯elazny, w³aciciele zaprzyjanionych
gospodarstw agroturystycznych, duchem obecny by³ starosta rzeszowski,
który przys³a³ przeprosiny i zapewnienie, ¿e odwiedzi karczmê w dogodniejszym terminie. Nie dopisa³y rzeszowskie
media i w³odarze miejscy za to byli
przedstawiciele Dynowinki, którzy
pluj¹ sobie w brodê, ¿e zapomnieli fotoaparatu, bo by³o co uwieczniaæ.
Przeciêcia wstêgi dokonano etapowo i gremialnie. Nadci¹³ Wójt Gminy,
potem Pan W³adys³aw ¯elazny, ¿ona
jednego z w³acicieli Irena Kopacka a
dokoñczy³ dzie³a Pan Janusz Jarosz.
Wstêga opad³a a goci powita³y kelnerki z kieliszkami mro¿onego szampana.
Wzniesiono toast za pomylnoæ i zaproszono goci do rodka. Oficjaln¹, bardzo ciep³¹ mowê wyg³osi³ Pan Adam
Chrobak, ¿artuj¹c, ¿e to pierwszy raz kiedy przysz³o mu oficjalnie otwieraæ karczmê, bo jak dot¹d trafia³y siê same dostojne i ciut pompatyczne otwarcia budynków wy¿szej u¿ytecznoci. Zaznaczy³,
¿e bardzo go ciesz¹ wszelkie próby o¿ywienia turystycznego regionu i doda³,
¿e w³adze gminy tak¿e maj¹ w tej kwestii pewne plany, o których póki co nie
chcia³ mówiæ, ¿eby nie zapeszyæ.
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Jednym z zaproszonych na otwarcie
goci by³ Pan W³adys³aw ¯elazny - cz³owiek, za spraw¹ którego kolejka w¹skotorowa Przeworsk - Dynów kursuje jako
atrakcja turystyczna a nied³ugo ju¿ jako
regularny rodek transportu towarowego. Mi³o pos³uchaæ z jak¹ dum¹ opowiada o swojej kolejce, jak cieszy siê,
¿e coraz wiêcej osób chce tu przyje¿d¿aæ
i podziwiaæ Jawornicki tunel, urodê
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pogadaæ w mniej oficjalnej atmosferze.
Gospodyni i dobry duch karczmy Pani
Ania Dudzicka da³a znak, ¿e czas rozpocz¹æ biesiadowanie i zaprosi³a goci
do sto³ów.
Podano obiad z³o¿ony z dañ kuchni
polskiej. A wszystko wie¿utko ugrilowane, chrupi¹ce i soczyste, sa³atki prawdziwie domowe, no i zimne piwo w taki
upa³ by³o jak strza³ w dziesi¹tkê.
W³aciciele maj¹ jeszcze wiele planów, wiele wspania³ych pomys³ów, który podnios¹ atrakcyjnoæ tego terenu i
przyci¹gn¹ turystów do Dynowa i okolic. Jedna z propozycji adresowana jest
do uzdolnionej muzycznie dynowskiej
m³odzie¿y. Otó¿ karczma Pod Semaforem czynna jest ca³¹ dobê, a sporo goci przesiaduje w niej wieczorami. By³oby mi³o gdyby wzorem wiêkszych orodków znaleli siê chêtni do tzw. grania
do kotleta. M³odzi ludzie z gitar¹ czy
skrzypcami stworzyliby niepowtarzaln¹
atmosferê, która i tak jest tam doskona³a. W imieniu i za zgod¹ w³acicieli sk³adamy t¹ propozycjê i mamy nadziejê, ¿e
jeszcze w wakacje znajd¹ siê pierwsi
odwa¿ni.
Nie trzeba by³o mieæ specjalnie bystrego oka, ¿eby z nakrycia sto³ów na

wzgórz i cieszyæ siê powolnym biegiem
poci¹gu. Dobrze siê sta³o, ¿e na trasie
wyros³a stylowa karczma, która nies³ychanie uatrakcyjnia wycieczkê, no i pozwala pokrzepiæ cia³o po prze¿yciach ducha.
Pad³o jeszcze kilka wypowiedzi po
czym zgodnie postanowiono zwyczajnie

otwarciu karczmy wywnioskowaæ, ¿e wielu zaproszonych goci nie dopisa³o.
Wielka szkoda, ¿e nie potrafimy doceniæ cennych inicjatyw.
Mam jednak nadziejê, ¿e dziêki takim ludziom jak w³aciciele karczmy
Pod Semaforem w najbli¿szym czasie
nie wyronie tu gêsty las.
ce
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Do nieba, do piek³a tak mo¿e
Kolejne wybuchy zachwytów pojawibrzmieæ tytu³ kolejnego dnia pobytu na ³y siê przy jeziorze Myvatn. Raju dla orIslandii. Ciekawym prze¿yciem a zara- nitologów, artystów i turystów. Podziwiaæ
zem porann¹ toalet¹ by³a k¹piel w go- mo¿na by³o ciekawe formacje lawowe wyr¹cych ród³ach.
staj¹ce z wód jeziora, obserwowaæ ptaki
Woda sprawi³a, ¿e usypialimy na ró¿norodnych gatunków oraz obejæ
stoj¹co, gdyby nie kawa, zaciekawienie pseudokratery. Tu mo¿na by³o spêdziæ
i piêkne piewy, spa³bym na nabo¿eñ- du¿o czasu, który niestety nieub³aganie
stwie niedzielnym w koció³ku w Rey- mija³ a na nas czeka³y inne miejsca warkjahild, które odprawiane by³o w jêzyku islandskim
Religi¹ dominuj¹c¹ w tym kraju
jest luteranizm, a
osobliwoci¹ s¹
mieszkañcy pielêgnuj¹cy dawne wierzenia pogañskie,
czcz¹cy Frejê, Loki,
Thora, Odyna itd.
Katolicy zamieszkuj¹ g³ównie w stolicy, Reykjaviku, jest
ich ok. 2000.
Po modlitwie
mielimy okazjê
przywitaæ siê i porozJezioro Myvatn  w oddali krater Hverfiall.
mawiaæ z pastorem
Fot. P. Pyrcz
oraz uczestniczyæ w
otwarciu wystawy
malarskiej Solveig Illugadottir, czyli córki Illuga. Islandczycy
nie maj¹ nazwisk, po imieniu zaznacza
siê tylko imiê ojca i p³eæ dziecka.
Jak¿e spokojni, naturalni, umiechniêci byli uczestnicy modlitw, wiedz¹c,
¿e obok czai siê wielkie niebezpieczeñstwo nosz¹ce nazwê Krafl. Wulkan ten
wybucha³ wielokrotnie, lawa wybuchu z
1725 op³ynê³a koció³ek nie uszkadzaj¹c go. Ostatni za wybuch nast¹pi³ w
1980 roku, a nastêpne ?
Na teren wulkanu wchodzi siê na
w³asne ryzyko, gdy¿ trwa oczekiwanie na
kolejn¹ erupcjê. Dla nas by³ to niesamowity spacer w oparach siarki, po ciep³ej, miejscami gor¹cej, zastyg³ej lawie. te zobaczenia. Spacer wokó³ Godafoos,
W oddali widoczna by³a elektrownia Wodospadu Bogów, zaj¹³ nam troszeczczerpi¹ca energiê z drzemi¹cego olbrzy- kê czasu, gdy¿ obserwowalimy miama. W pobli¿u za nasz podziw wzbu- ³ków sp³ywaj¹cych jego wodami w kajadzi³y gejzery b³otne. Tak emocjonuj¹cy kach. Ciekawy by³ krótki pobyt w grocie
dzieñ zakoñczylimy snem u podnó¿a i jaskini wulkanicznej.
krateru Hverfjall, którego obejciem
Z Zatoki Wielorybiej wyruszylimy
rozpoczêlimy nastêpny dzieñ wêdrów- na piesz¹ wyprawê do wodospadu maki. Po zejciu czeka³ nas spacer przez j¹cego 198 metrów, za od Jeziora Wielabirynt Dimmuborgir (ponure zamki) lorybiego uciekalimy gonieni przez
i chyba tylko dlatego, ¿e by³ to ranek, bardzo natrêtne muchy.
nie spotkalimy koboltów, sylfid i deI tak zbli¿ylimy siê do najwiêkszemonów.
go miasta Wyspy, najbardziej na pó³noc
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po³o¿onej stolicy, Reykiawiku. Jest to jedyne na wiecie miasto ogrzewane wod¹
z gor¹cych róde³.
Nie ma tu szczególnych zabytków,
warto zwiedziæ skansen z przyk³adami
budownictwa islandzkiego, nabrze¿e z
charakterystycznym pomnikiem upamiêtniaj¹cym przybycie pierwszego
osadnika Ingolfura Arnarsona oraz kocio³y katolicki i
luterañski. Bêd¹c tutaj warto
odwiedziæ polskie siostry Karmelitanki
i
cmentarz, gdzie
spoczywaj¹ marynarze z polskiego statkuWigry, którzy
utonêli, gdy statek rozbi³ siê o po³udniowy brzeg Islandii..
Jeli zawitamy do stolicy koniecznie
udajmy siê do B³êkitnej Laguny, gdzie
us³yszymy ró¿norodne jêzyki wiata, ale
g³ówn¹ atrakcj¹ jest k¹piel w zagospodarowanych gor¹cych ród³ach. Tu leczy siê choroby skóry i relaksuje przed
kolejnymi trudami podró¿y.
Thingvellir, pobyt w tym miejscu jest
prawie obowi¹zkiem dla turysty, a wiêtym i s³awnym miejscem dla Islandczyków. Tutaj powsta³ w 930 Althing, najstarszy
parlament nowo¿ytnej Europy, tu uchwalono w 1000 r.
przyjêcie religii
chrzecijañskiej i odbywa³y
siê szczególne
posiedzenia
parlamentu.
Wreszcie w tym
miejscu
17
B³êkitna laguna.
czerwca 1944 r.
powo³ano Niepodleg³¹ Republikê Islandii. W pobli¿u le¿y najwiêksze jezioro Islandii, Thingvellavatn.
Kilkanacie kilometrów podró¿y i
znajdujemy siê przy polu z gejzerami.
Geysir, od którego pochodzi nazwa tego
zjawiska ju¿ odpoczywa, natomiast popisuje siê, co kilka minut Strokkur.
I znów jako przerywnik wodospad
Gullfoss, czyli Z³oty.
Wodospady, wulkany, rzeki, formacje skalne to stali towarzysze naszej wyprawy. Ka¿de miejsce warte opisu, jak-
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¿e inne, ciekawe, zwi¹zane z innym wyW tytu³ach nawi¹za³em do kuchni
darzeniem, legend¹, historia o jak¿e islandzkiej, która jest specyficzna. Dla
ró¿norodnych barwach.
chêtnych podam przepisy.
Nasz¹ szczególn¹ ciekawoæ wzbuSmako³ykiem jest ³eb barani, który dziedzi³a Kirkjugolfid (pod³oga kocio³a), li siê na po³owê marynuje albo gotuje. Z
czyli pozosta³oæ po s³upach bazalto- owcy nic siê nie zmarnuje, o czym wiadwych, zeszlifowanych przez lodowiec.
cz¹ wêdzone j¹dra barana (sursadir hrutDeszczem przywita³ nas Vatnajokull, spungar), specjalnoci¹ za jest kie³basa
najwiêkszy lodowiec Islandii i zarazem sporz¹dzona z drobno pokrojonych i odEuropy. Prze¿yciem by³ krótki spacer po powiednio przyprawionych j¹der.
nim i jego obrze¿ami. Na kolana rzuciStatur to miêso, t³uszcz i krew zaszy³o nas jezioro lodowcowe z p³ywaj¹cymi te w owczym ¿o³¹dku.
fragmentami lodu. Milczenie tu by³o
Blodmor to serce, w¹troba i p³uca
wskazane. Jeszcze
ostatnie widoki,
po¿egnalny wodospad Skogafoss i
wizyta w lesie by pok³oniæ siê najstarszemu drzewu na
Wyspie.
Jak¿e
smutne to by³o,
traktowaæ za las
ma³y zagajnik, i w
zadumie staæ przy 
staruszku z 1938 r.
A kiedy ten kraj
Uczestnicy i autor na Kirkugdfid.
porasta³y lasy.
Szkoda by³o
opuszczaæ ten przecudowny kraj, ale owcy zapakowane w owczy ¿o³¹dek i ugocó¿, jego cz¹stka pozosta³a w nas by ubar- towane.
wiaæ szare dni i sny.
Hakarl, czyli miêso rekina, które po-
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Thingvellir  tu w okolicy zbiera³o
siê Althing, najstarszy parlamanet nowo¿ytnej Europy.
Fot. Pyrcz
ciête w w¹skie paski dojrzewa przez kilka
tygodni, le¿¹c na brzegu morza na deskach
pokrytych ¿wirem i przykrytych kamieniami. Potem wêdzi siê je i suszy w przewiewnych szopach. Pachnie amoniakiem a
smakuje jak przejrza³y ser camembert.
Ja niestety nie spróbowa³em tych
potraw. Smacznego.

cz.II

Tajga porastaj¹ca pó³wysep w. Nos

W sierpniowym numerze Dynowinki
powracam do mojej podró¿y do Rosji.
G³ównym jej celem by³o legendarne jezioro Bajka³. Z podrêcznika lub s³ownika geograficznego mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e jezioro to jest po³o¿one w po³udniowowschodniej czêci Syberii, od po³udnia przylega do Wy¿yny Mongolskiej. Uznane zosta³o za najg³êbsze jezioro wiata. D³ugoæ
Bajka³u wynosi oko³o 660 km, a szerokoæ
prawie 90 km. Mieci siê w nim 23 tys. km3
wody  tyle co w naszym Ba³tyku, co stanowi 20% zasobów s³odkiej wody zgromadzonych w jeziorach Ziemi. Sybiracy nie nazy-

waj¹ Bajka³u jeziorem,
ale morzem.
Nazwa jeziora nie
jest jednoznacznie wyjaniona. Mo¿liwe, ¿e pochodzi od tureckich
s³ów Baj-kul, co oznacza³oby bogate jezioro. Nie by³oby w tym
okreleniu ¿adnego
k³amstwa. Nad Bajka³em urzeka bowiem
piêkno i bogactwo dzikiej przyrody. Wystêpuje tu ponad 1000 gatunków flory i 1550 gatun-

Ostro¿eñ na ³¹kach
nad Bajka³em

Piotr Pyrcz
ków fauny. 35% rolin i 80%
zwierz¹t to endemity  gatunki jakich nie mo¿na znaleæ w
¿adnym innym miejscu na Ziemi. Jezioro otaczaj¹ malownicze, niezwykle dzikie Góry Bajkalskie (od zachodu), Barguziñskie (od wschodu), Chamar Daban (od po³udnia). W
1996 roku rejon Bajka³u zosta³ w³¹czony w spis wiatowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury UNESCO.
Jedn¹ z wysp jeziora jest
Olchon. Z powodu specyficznych warunków klimatycznych porastaj¹ j¹ reliktowe
zimne stepy o charakterze
górskim. Wiosn¹ stepy pokrywaj¹ siê kobiercem ró¿nobarwnych kwiatów: lilii, zawilców, traganków, dzwonków,
irysów, godzików i maków.
Buriaci, którzy zamieszkuj¹
g³ównie te tereny, nazywaj¹
takie ³¹ki uburami. Na olchoñskich stepach ronie te¿ herbata kurylska. Rolina ta do(ci¹g dalszy na str. 24)
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(ci¹g dalszy ze str. 23)

rówek, porzeczek.
Oczywicie królow¹ wszystkich rolin syberyjskich jest limba zwana cedrem syberyjskim, po rosyjsku sibirskij kiedr. Wytwarza ona du¿e owalne szyszki zawieraj¹ce
jadalne owoce  orzeszki, które s¹ podsta-
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wody Bajka³ znajduje siê na drugim miejscu wród jezior wiata. Niezwyk³¹ czystoæ
wód zawdziêcza ma³emu wid³onogowi
planktonicznemu  episzurze. Jest to g³ówny filtr jeziora. W ci¹gu roku filtruje znacznie wiêcej wody ni¿ wp³ywa do Bajka³u ze
wszystkich wpadaj¹cych do niego rzek.
Niestety na Bajkale te¿ ju¿ wycisnê³a swoje piêtno cywilizacja. Zanieczyszczenia jakie
sp³ywaj¹ do jeziora powoduj¹ mieræ episzury. Zaczyna byæ to powoli widoczne w
po³udniowej czêci, gdzie znajduj¹ siê dwaj
g³ówni truciciele Bajka³u (Kombinat Celulozowo-Papierniczy w Bajkalsku i Selengiñski Kombinat Celulozowo- Tekturowy) i skupiaj¹ siê wiêksze orodki miejskie. Tragiczna w skutkach dla jeziora okaza³a siê budowa tamy na Angarze. W wyniku tego poziom wody w Bajkale podniós³ siê o 1 metr.
Spowodowa³o to zniszczenie ¿erowisk omuli
i negatywnie odbi³o siê na liczebnoci tych
ryb. Jednoczenie z powodu zabagnienia usycha tajga brzegów Bajka³u. Na podmok³ych
³¹kach widoczne s¹ ju¿ tylko kikuty rosn¹cych tam kiedy drzew. Na pewno nie ciesz¹
te¿ góry mieci pozostawiane przez turystów
w najbardziej uczêszczanych miejscach
wokó³ wiêkszych orodków miejskich. Miejmy nadziejê, ¿e Rosjanie w porê zrozumiej¹
swoje b³êdy i ochroni¹ ten cud przyrody
przed ca³kowit¹ zag³ad¹.
Na koniec chcê wspomnieæ, ¿e g³ównymi badaczami i odkrywcami Bajka³u byli
Polacy, w szczególnoci Benedykt Dybowski, a tak¿e Witold Godlewski, Aleksander
Czekanowski i Jan Czerski. Dzisiaj te¿ spotkaæ Polaków w rejonie tego jeziora nie jest
trudno. W skansenie stolicy Buriacji  U³anUde jako najwiêkszy zabytek stoi gospodarcza zabudowa po naszych rodakach. Wielu
tutejszych ludzi przyznaje siê do polskich
korzeni. Mylê, ¿e warto by³o odwiedziæ
Rosjê by poznaæ urzekaj¹ce piêkno dzikiej
przyrody i wkomponowane w ni¹ buriackie
wioski, ale tak¿e by odnaleæ polskie lady
na tej ziemi i uzmys³owiæ sobie ile trudu
kosztowa³o naszych rodaków przetrwanie
czasu zes³añ nierzadko po³¹czone z odkrywaniem tajemnic Syberii.
W nastêpnym numerze postaram siê
jeszcze raz powróciæ nad Bajka³ i opowiedzieæ co wiêcej o rdzennych mieszkañcach tego regionu i ich kulturze.
Marta Bylicka

dana do herbaty nadaje jej specyficzny smak. Na szczytach mo¿na
podziwiaæ bardzo stare, powykrzywiane modrzewie. Wêdrówka po
wyspie nie jest ³atwa z powodu braku wody, ale ze wzniesieñ mo¿na podziwiaæ przepiêkne widoki Gór Bajkalskich i samego Bajka³u.
Jeli chodzi o zwierzêta to najbardziej rzucaj¹ siê w oczy owady.
wiat owadów jest tu tak bogaty, ¿e
Lilie na Olchoñskich stepach
nawet wprawny entomolog mo¿e
mieæ problem z rozpoznawaniem
w¹ wy¿ywienia znacznej czêci zwierz¹t,
wszystkich gatunków. Niektóre z owadów
przede wszystkim wszêdobylskich orzechópewnie nie maj¹ jeszcze nazwy i czekaj¹ na
wek (ptaków wielkoci mo¿e naszego gawswojego odkrywcê. Poród kamieni, piarrona o br¹zowym, bia³o nakrapianym upie¿ysk i osuwisk stepowych mo¿na od czasu
rzeniu). Orzeszki limbowe maj¹ du¿e wardo czasu us³yszeæ charakterystyczny ostrzetoci od¿ywcze. Zawieraj¹ m.in. 60% t³uszgawczy wist. Wydaj¹ go szczekuszki, ma³e
czu i 17% bia³ka. W czasie zes³añ pomaga³y
zwierz¹tka z okr¹g³ymi uszkami do z³udzeprzetrwaæ ciê¿kie chwile zes³añcom.
nia przypominaj¹ce nasze wistaki. SzczeW wy¿szych po³o¿eniach górskich wykuszki nie zapadaj¹ w sen zimowy. W czasie
stêpuj¹ bogate ³¹ki wysokogórskie oraz zazimy korzystaj¹ ze zgromadzonych w lecie
rola przypominaj¹ce tatrzañsk¹ kosodrzezapasów suszonych traw i porostów. Jednywinê, które tworzy kar³owata forma limby
mi z najczêstszych ptaków drapie¿nych Sysyberyjskiej  st³anik. S¹ one bardzo gêste i
berii s¹ kanie czarne. Kr¹¿y³y tak¿e nad Oltrudne do przebycia.
chonem, wypatruj¹c swych ofiar.
Powszechne w tutejszych lasach s¹ kruZ wyspy Olchon udalimy siê kutrem
ki odzywaj¹ce siê jak kuku³ki oraz ma³e,
rybackim na Pó³wysep wiêty Nos, le¿¹cy w
sympatyczne zwierz¹tka 
burunduki. Burunduki to
gryzonie przypominaj¹ce
wiewiórki z paskami na
grzbiecie. ¯eruj¹ czêsto w
stosach zwalonych pni. S¹
bardzo ciekawskie. Mo¿na je
podejæ zupe³nie blisko i poprzygl¹daæ siê im. Królem syberyjskiej tajgi wród zwierz¹t jest niedwied. Ca³y las
jest pe³en ladów jego bytnoci: to resztki obiadu, to
Bajka³ o zachodzie s³oñca
odciniête w b³ocie tropy.
Teraz wrócê do samego
jeziora Bajka³. ¯yje w nim wiele endemiczrodkowej czêci jeziora. Przez pó³wysep
nych ryb, m.in. omul (g³ówna ryba po³abiegn¹ pasma górskie poroniête syberyjwiana w jeziorze), lipieñ bajkalski
sk¹ taj¹, któr¹ tworz¹ g³ównie sosny, moi go³omianka (dziwaczna rybka z
drzewie i limby syberyjskie. Na dnie lasu
g³êbin). W Bajkale ¿yje jedyna s³odwród bogatego runa le¿¹ martwe pnie
kowodna foka wiata  nerpa. Najtych drzew, co znacznie opónia tempo wêwiêksza kolonia nerpy jest na wydrówki i pozwala odczuæ g¹szcz tajgi na
spach Uszkanie, niedaleko od Pów³asnej skórze. Ronie tu krzew  ró¿anecz³wyspu wiêty Nos. Foka ta ¿ywi
nik dahurski zwany bagulnikiem, uznawasiê go³omiankami. Wed³ug ró¿ny za jeden z symboli tej krainy. Wiosn¹
nych teorii dotar³a ona wielkimi
runo tajgi przybiera barwê ró¿ow¹ od kwiarzekami Rosji do tego jeziora w
tów tej roliny. W syberyjskich lasach kwitokresie zlodowacenia i na skutek
n¹ te¿ piwonie  sadzone w naszych ogródizolacji sta³a siê endemitem.
kach, ciekawe gatunki storczyków, orliki i
Stare modrzewie nad Bajka³em
Pod wzglêdem przejrzystoci
inne. Mnóstwo jest tu jagód  ba¿yny, bo-
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Urz¹d Gminy,
37-755 Krzywcza
tel. (0-16) 671-14-86
tel./fax (0-16) 672-74-30
e-mail:
ugkrzywcza@poczta.wp.pl
www.ugkrzywcza.pu.pl
Dane statystyczne:
Powierzchnia gminy  9 447
ha, liczba ludnoci  ok. 5 200
mieszkañców
Gmina Krzywcza le¿y w granicach
Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. W jej sk³ad wchodzi 10 so³ectw:
Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza,
Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów,
rednia i Wola Krzywiecka.
Gmina ma charakter rolniczo-leny 
u¿ytki rolne zajmuj¹ 48 % powierzchni, a
lasy 43 %. Na jej terenie funkcjonuje blisko 1 300 gospodarstw, przy czym najwiêcej  ok. 315  jest tych w przedziale 1-2 ha.

G³ówn¹ rzek¹ przep³ywaj¹c¹ przez
gminê jest San wraz z jego dop³ywami.
Wystêpuj¹ tu wzniesienia o przebiegu
grzbietów z pó³nocnego zachodu na
po³udniowy wschód. Rzeba terenu jest
mocno urozmaicona i o zró¿nicowanych
nachyleniach. Najwy¿sze szczyty osi¹gaj¹ do 350 m n.p.m.
Wród zbiorowisk lenych dominuj¹ drzewostany bukowo-jod³owe. Wystêpuj¹ tu rzadkie i zagro¿one wyginiêciem
gatunki rolin takich jak: wawrzynek
wilcze³yko, bluszcz pospolity, lilia z³otog³ów, k³okoczka po³udniowa i inne.
Stwierdzono tu równie¿ du¿e powierzchnie rolinnoci zio³owych. Teren gminy zamieszkuj¹ rzadkie gatunki zwierz¹t takich jak np.: kumak górski, ¿aba trawna, zaskroniec zwyczajny,

Herb gminy Krzywcza
orlik krzykliwy, bocian czarny, trzmielojad, mucho³ówka ma³a i bia³oszyja, puszczyk uralski.
5 961 ha powierzchni gminy po³o¿one jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, a kolejne 3 486 ha stanowi jego otulinê. Na
terenie gminy  w Reczpolu  znajduje
siê rezerwat leny Brzoza czarna o powierzchni 2,62 ha. Za pomniki przyrody uznano jedenacie drzew, lipê drobnolistn¹ w Ruszelczycach i
bluszcz pospolity w redniej.
W rejonie Pogórza Przemyskiego wystêpuj¹ z³o¿a
ropy naftowej i gazu ziemnego czêciowo eksploatowane.
Wystêpuj¹ tak¿e, równie¿ na
terenie gminy Krzywcza, z³o¿a wód mineralnych, które 
niestety  dotychczas nie s¹
wydobywane. W dolinie
Sanu wystêpuj¹ z³o¿a ¿wiru i
piasku, z których najwiêksze
s¹ w Bachowie i Ruszelczycach.
Historia
Ziemia Krzywiecka
zamieszkana by³a
przez cz³owieka ju¿ w
czasach neolitu  lady bytowania ludzi na
tym terenie pochodz¹
z m³odszej epoki kamiennej. Potwierdzaj¹ to prowadzone w
ostatnich latach badania archeologiczne.
Na terenie gminy znajduj¹ siê tak¿e stanowiska dokumentacyjne:
- w Babicach - przyk³ad
terasy w³o¿onej i akumulacji eolicznej z

okresu czwartorzêdu,
- w Ruszelczycach - unikatowe w skali
Karpat nisze osuwiskowe,
- w Skopowie - du¿a bry³a pakietów rogowców menilitowych przepe³niona
szkieletami ryb g³êbokowodnych (tzw.
ska³ka z rybami),
- w Reczpolu - wapienny olistolit górnej
jury.

Znaczna jest te¿ liczba stanowisk archeologicznych, w tym m.in. grodzisko
z epoki kamienia i wczesnej epoki br¹zu w Bachowie. Teren gminy jest interesuj¹cy zabytkowo
zw³aszcza pod wzglêdem zespo³ów sakralnych i dworskich.
Ciekaw¹ cech¹ krajobrazu s¹ tak¿e  pochodz¹ce z XIX i XX
w.  kapliczki oraz
krzy¿e, zabytkowe
domy i zagrody o charakterystycznej architekturze i zabudowie.
(ci¹g dalszy na str. 26)
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(ci¹g dalszy ze str. 25)

Teraniejszoæ
Gmina  jak wspomniano  ma charakter typowo rolniczy, na jej terenie nie
ma zak³adów przemys³owych, co spra-

wia, ¿e mieszkañcy i turyci oddychaj¹
krystalicznie czystym powietrzem, a latem korzystaj¹ z k¹pieli w Sanie.
Wystêpuj¹ce korzystne warunki glebowe i klimatyczne do produkcji rolnej, sprzyjaj¹ uprawie zbó¿, ziemniaków
i rolin pastewnych. Dominuj¹cym zajêciem ludnoci jest zatem rolnictwo.
Wiêkszoæ istniej¹cych gospodarstw
rolnych prowadzi produkcjê na w³asne
potrzeby, z przewag¹ zbó¿ i hodowli byd³a oraz trzody chlewnej.
Niewielka czeæ ludnoci czynnej
zawodowo znajduje zatrudnienie w
owiacie, administracji i rodzinnych firmach zajmuj¹cych siê g³ównie handlem
i us³ugami. W Urzêdzie Gminy zarejestrowanych jest ok. 140 podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Dokuczliwym problemem gminy
jest bezrobocie  liczba osób bez pracy
waha siê od 470 do 500, w tym wiêkszoæ to kobiety. Niewielu z nich posiada prawo do zasi³ku dla bezrobotnych.
Bezrobocie dotyka przede wszystkim
ludzi m³odych, zarówno wiekiem jak
i sta¿em pracy.
Sieæ owiatow¹ tworzy 5 szkó³ podstawowych oraz jedno gimnazjum, a tak¿e dwa przedszkola.
Opiekê medyczn¹ nad mieszkañcami gminy sprawuj¹ dwa niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej, a stan us³ug
medycznych jest w zasadzie wystarczaj¹cy.
Gmina posiada oczyszczalniê cie-
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ków  do kanalizacji pod³¹czone s¹
dwie miejscowoci: Krzywcza i Ruszelczyce, w 2002 r. rozpoczêto budowê kanalizacji w Woli Krzywieckiej.
Gmina ma ciekaw¹ ofertê dla potencjalnych inwestorów  czekaj¹ na
nich atrakcyjne obiekty po by³ych szko³ach. Nadaj¹ siê one na
potrzeby bazy rekreacyjnoturystycznej ze wzglêdu
chocia¿by na bezporednie s¹siedztwo Sanu.
Gmina Krzywcza  jak
ju¿ wspomniano  charakteryzuje siê du¿¹ atrakcyjnoci¹ krajobrazowo-przyrodnicz¹, posiada liczne
walory turystyczno-historyczne i rekreacyjne. Tereny te s¹ dobrymi miejscami dla organizacji wypoczynku wi¹tecznego,
wakacyjnego, obozów i
sp³ywów. S¹ dobre warunki do rozwoju gospodarstw agroturystycznych. G³ównymi walorami gminy s¹:
czyste powietrze i ekologiczne produkty rolne, wyj¹tkowo dogodne warunki
do wêdkowania, kajakarstwa, turystyki
rowerowej i pieszej,
biwakowania i innych form relaksu.
Okoliczne lasy obfituj¹ w jagody i grzyb y, a na s³onecznych stokach mo¿na zbieraæ lecznicze
zio³a.
Gmina, po³o¿ona u bram do Bieszczad, ma szansê
staæ siê gmin¹ turystyczn¹. Do centrum Bieszczad jest
nieca³e 100 km.
Modernizacja istniej¹cych obiektów
turystycznych oraz budowa nowych, w
tym: pól biwakowych, namiotowych, parkingów wzd³u¿ doliny Sanu mo¿e przyczyniæ siê do nap³ywu turystów. Produkcja zdrowej ¿ywnoci, w tym tak¿e hodowla ryb, uprawa zió³, produkcja wody
pitnej, hodowla koni mo¿e byæ dodatkow¹ atrakcj¹ dla turystów.
Dodatkowym atutem gminy jest jej
po³o¿enie w strefie nadgranicznej z
Ukrain¹. Odleg³oæ od granicy polskoukraiñskiej wynosi ok. 30 km. Przy do-
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brej wspó³pracy polsko-ukraiñskiej istnieje mo¿liwoæ stworzenia tzw. bazy
wypadowej dla turystów udaj¹cych siê
na Wschód.
Gmina nawi¹za³a wspó³pracê z gmin¹ Zborov ze S³owacji  w ramach wymiany kulturalnej Chór ZBOROVCAN
wystêpuje na cyklicznej imprezie  Spotkania Rodzin Muzykuj¹cych FOLKOWA NUTA - organizowanej corocznie w
sierpniu przez Gminny Orodek Kultury w Babicach. W Zborovie za, na podobnych przegl¹dach, goszcz¹ zespo³y
folklorystyczne z gminy Krzywcza.
Mówi¹c o wspó³czesnym obrazie
gminy koniecznie trzeba wspomnieæ
o najwa¿niejszych osi¹gniêciach samorz¹du w minionych dwóch kadencjach.
Nale¿¹ do nich bez w¹tpienia:
1 ) przeprowadzenie powszechnej telefonizacji gminy
2 ) zakoñczenie budowy i oddanie do
u¿ytku obiektu Publicznego Gimnazjum w Krzywczy
3 ) budowa oczyszczalni cieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywczy i Ruszelczycach
4 ) rozpoczêcie budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Krzywieckiej
5 ) wyremontowanie ponad 2 km dróg

dojazdowych do pól o nawierzchni
¿wirowej oraz prawie 8 km dróg gminnych o nawierzchni ¿wirowej i asfaltowej
6 ) przeprowadzenie reformy owiaty
7 ) pozyskanie ok. 1 750 tys. z³ rodków
pozabud¿etowych na inwestycje
8 ) kontynuowanie budowy szko³y podstawowej w Reczpolu
9 ) przygotowanie dokumentacji technicznej na budowê mostu na Sanie w
Chyrzynie
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NOZDRZEC
informacje
Trzy lata temu dziewiêcioosobowa grupa dziesiêciolatków z Nozdrzca wróci³a z
siódmym miejscem w klasyfikacji generalnej klas III w Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mno¿enia w Szczecinku. By³ to debiut naszej szko³y w tych zawodach i na pewno nale¿a³ do bardzo udanych. Zachêcona
sukcesem postanowi³am go powtórzyæ.
Moim wychowankom bardzo spodoba³ siê
ten pomys³, zw³aszcza, ¿e ich starsi koledzy
mi³o wspominali wyjazd na te zawody. Nie
by³o wiêc przeszkód, aby zg³osiæ ich do kolejnych konkursów w tabliczce mno¿enia.
Pi¹tek, 25 padziernika 2002
Dziesiêcioro trzecioklasistów z niecierpliwoci¹ ogl¹da swoje karty do gry.
W pude³ku s¹ ich dwa rodzaje: czarne z
liczbami, np. 14 czy 81 oraz czerwone z
iloczynami typu: 2 x 9, 8 x 10.Krótko i
rzeczowo wyjaniam dzieciom zasady
gier, które bêd¹ æwiczyæ a¿ do koñca
maja, czyli do samych zawodów. Od dzi,
co pi¹tek po lekcjach bêd¹ siê spotykaæ na treningach. Wszyscy umiechniêci id¹ do domów, jednak wiedz¹, ¿e
przez siedem miesiêcy bêd¹ ciê¿ko pracowaæ nie tylko nad technik¹, ale i nad
swoimi nerwami.
Pi¹tek, 20 grudnia 2003
Praca idzie ca³a par¹. Wszyscy intensywnie æwicz¹, nawet w domu. Ponoæ
jednej dziewczynce karty ni¹ siê po
nocach... Krzy¿ak, Królowa skakanki, Pi³karz matematyk, Olimpijczyk,
Prymus, Szeryf, Ekspres. To nie
kryptonimy dzia³añ wojennych w czasie
II wojny wiatowej, lecz nazwy gier, które bêd¹ rozgrywane na mistrzostwach.
Wszyscy ju¿ dobrze znaj¹ ich zasady, wiedz¹ na czym nale¿y siê skupiæ w danej
grze. Jest dobrze, oby póniej te¿ tak by³o.
Pi¹tek, 14 lutego 2003
Skoñczy³y sie dwa tygodnie ferii czasu b³ogiego wypoczynku. Jednak
trzecioklasici ze Szko³y Podstawowej w
Nozdrzcu nie zmarnowali go. By³am
pod wra¿eniem. Ka¿dy siê w czym podci¹gn¹³. Ekspres, który kula³ u kilku
osób, jest teraz dopiêty na ostatni guzik. Dziewczynki bezb³êdnie skacz¹ na
skakance, ale jeszcze lepiej idzie im w
Krzy¿aka, w którym nierzadko wypada³y gorzej ni¿ ch³opcy.
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Po skoñczonym i jak¿e udanym spotkaniu powiedzia³am swoim podopiecznym: Je¿eli pi¹tego kwietnia pójdzie
wam tak dobrze jak dzisiaj, mo¿emy zaj¹æ miejsce w pierwszej pi¹tce. Po twarzach dziesiêciolatków przelecia³
strach; przecie¿ konkurs jest dopiero
pod koniec maja... Po chwili sprawa siê
wyjania: w Sanoku odbêd¹ siê wtedy
zawody w tabliczce mno¿enia. Jedni siê
ciesz¹, drudzy niepokoj¹. Jak to wyjdzie?
Sobota, 5 kwietnia 2003
Nerwówka. Tak mo¿na jednym s³owem opisaæ atmosferê w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku, gdzie maj¹ miejsce III Mistrzostwa Sanoka w Tabliczce
Mno¿enia. Równie¿ w tych zawodach
bior¹ udzia³ uczniowie nozdrzeckiej
podstawówki, którzy zostali zaproszeni
przez organizatora, aby mogli poczuæ
atmosferê panuj¹c¹ na takich zawodach.
Trzecioklasici s¹ bardzo zdenerwowani, ale ju¿ po chwili zapominaj¹, ¿e
czeka ich sprawdzian. Rozkrêcili siê,
skupili na grze.
Ch³opcom posz³o bardzo dobrze - w
klasyfikacji ch³opców klas III zajêli II
miejsce. Dziewczynkom powiod³o siê
trochê gorzej - zajê³y V miejsce w swojej
kategorii. Jednak jako klasa zajêli II
miejsce.
Ten konkurs mieli potraktowaæ jako
próbê generaln¹ przed maj¹cymi siê
odbyæ w ostatni¹ sobotê maja zawodami
w Ko³obrzegu. By³ to te¿ ich sprawdzian,
z którego bêd¹ musieli wyci¹gn¹æ w³a-

ciwe wnioski. Tymczasem muszê podj¹æ decyzjê, kto z dziesi¹tki uczniów
pojedzie nad morze. Sprawa nie jest
prosta. Wiadomo, ka¿dy ma lepsze i
gorsze dni. S¹ gry, w których jest bardzo
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dobry, ale reszta u niego niekiedy kuleje.
Do zawodów jeszcze (a mo¿e tylko?)
osiem tygodni. Przez ten czas powinno
siê wszystko wyjaniæ - pomyla³am.
Pi¹tek, 25 kwietnia 2003
Sk³ad jest ju¿ ustalony, ale mimo to
nie jestem pewna swojej decyzji. Jednak
dzisiejszy trening pokaza³, ¿e siê nie
myli³am. Co prawda, zdarzaj¹ siê b³êdy,
ale to s¹ ju¿ sprawy kosmetyczne, np.
celniejsze strzelanie do bramki czy szybsze bieganie. Jeszcze tylko piêæ tygodni!
Czwartek, 29 maja 2003
Poci¹g Przemylanin odje¿d¿a ju¿
z dworca PKP w Rzeszowie, w którym
siê usadawia omioro trzecioklasistów,
ja oraz jeszcze jeden opiekun. Wszyscy
s¹ bardzo przejêci, gdy¿ pojutrze rozpoczynaj¹ siê zawody. A teraz trzeba iæ ju¿
spaæ, zbli¿a siê 2200, a przed nimi d³uga
droga.
Pi¹tek, 30 maja 2003
To by³ dzieñ pe³en wra¿eñ. Przed
po³udniem mia³a miejsce przesiadka
w Stargardzie Szczeciñskim do poci¹gu osobowego jad¹cego do Ko³obrzegu. A tam nasi trzecioklasici poznali
dru¿ynê ze Szczecina. Po krótkim czasie mo¿na by³o us³yszeæ krzyki 126! czy
Nieprawda! Ja mam racjê!. Obie ekipy urz¹dzi³y sobie ma³y trening...
Gdy tylko dojechalimy do Ko³obrzegu i wysiedlimy z poci¹gu, swoje
kroki skierowalimy do Zespo³u Szkó³
Rybo³ówstwa Morskiego, gdzie mieci³a siê jedna ze szkó³, w której by³y rozgrywane zawody, jak i internat, gdzie
mieszkalimy.
Oko³o godz. 17:00, gdy wszyscy siê
ju¿ rozpakowali i zobaczyli miejsca zawodów (SP nr 4, SP nr 8 oraz hala sportowa Milenium), poszlimy na piêkn¹ pla¿ê nie opodal internatu. Dla wiêkszoci dzieci by³o to ich pierwsze spotkanie z morzem. Proszê pani, a gdzie
jest drugi brzeg? - pyta³ co jaki czas
jeden z uczniów.
Budowanie zamków z piasku, zakopywanie siê w ciepluteñkim piasku. Tak
up³ynê³o urocze popo³udnie.
Jest ciep³o, s³oñce powoli chyli siê
ku zachodowi, s³ychaæ szum morza i pokrzykiwania mew. Jest cudownie. Jednak nikt nie mo¿e zapomnieæ, ¿e za 12
godzin rozpoczynaj¹ siê dwudniowe
zawody w tabliczce mno¿enia.
(ci¹g dalszy na str. 28)
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Sobota, 31 maja 2003
Mimo chêci wyspania siê po mêcz¹cej podró¿y poci¹giem, ka¿dy trzecioklasista wsta³ czym prêdzej z ³ó¿ka i przygotowa³ siê do dzisiejszego dnia. Na ten dzieñ
wszyscy przecie¿ d³ugo
czekali.
W klasach
ZSRM s¹ ju¿ poustawiane ³awki, które tylko czekaj¹ na uczestników. Niektórzy wchodz¹ ze strachem w oczach, nerwowo
wyginaj¹ palce. Jednak
nie mo¿na sobie pozwoliæ na zdenerwowanie.
Wa¿ne jest w tej chwili
opanowanie i skupienie
siê na tym, co jest najwa¿niejsze, czyli na dobrym
mno¿eniu i dodawaniu.
Dzisiaj - do po³udnia zostan¹ przeprowadzone eliminacje z Krzy¿aka,
Olimpijczyka, Szeryfa i Prymusa.
Dziesiêæ najlepszych osób ze wszystkich
startuj¹cych w Krzy¿aku i Olimpijczyku wemie udzia³ w finale, który odbêdzie siê po uroczystym otwarciu w hali
sportowej Milenium.
Zawody czas zacz¹æ!
Sobota wieczorem
Na twarzach dziesiêciolatków z Nozdrzca widaæ radoæ. Jest weso³o. Na tê
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porê zosta³y przewidziane atrakcje.
Dziewczynki d³ugo zastanawia³y siê w co
siê ubraæ na zabawê. A nie by³a to byle
jaka impreza; dyskoteka, grill, spacer
nad morzem. Ponad szeæset dzieci
wspólnie bawi³o siê na ogromnym placu szkolnym tu¿ przy samym morzu i nie
by³o w tym momencie wa¿ne, czy kto
wygra³ czy poniós³ klêskê. Wszyscy razem podskakiwali w rytm muzyki.

Jest fajnie, ale mog³o byæ lepiej myl¹ niektórzy, w tym i nasi trzecioklasici. Aby wejæ do fina³u brakowa³o im
czêsto setnych sekundy, czyli tyle co nic.
Z tymi wynikami bez problemu mogliby wejæ do fina³u jeszcze rok temu, jednak teraz to ju¿ nie wystarczy³o. Na os³odê s¹ pyszne kie³baski z grilla.
Niedziela, 1 czerwca 2003
Dzieñ Dziecka. Dzisiaj ka¿de dziecko marzy o jakim wspania³ym prezencie, a na pewno mo¿na by do niego do-

W ojczystym twoim gniedzie têschne jod³y poj¹,
I têschniej rzeka twoja odbija o ska³y,
A najtêschniejszym echem s³oñskie wiatry wiej¹,
I pomrokiem siê okry³ po³onin szczyt bia³y.
Polko znad Sanu brzegów, w Sekwany dolinie
Têsknoæ mi za tym Sanem; za Beskidu hal¹,
Gdzie serca ¿ywiej bij¹ i ³za ¿ywiej p³ynie,
I rzeka, zda siê, g³oniej wzdêt¹ szumi fal¹.
O powróæ w tê rodzinn¹, ulubion¹ stronê ukochan¹,
Niech siê do snu uk³adnie, ty dzieciê pieszczone,
Niech siê S³onne zawieje, niech jod³a cie strze¿e,
I wraz z Sanem niech szumi¹ twej braci pacierze.
Hrabina Aleksandra Konarska
 Cieniom M. K.

Domki w S³onnem
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daæ zwyciêstwo w Królowej skakanki
czy Pi³karzu matematyku. Jedna z
uczennic nozdrzeckiej podstawówki
by³a o krok (a w³aciwie o skok...) od
wygranej w grze dla dziewcz¹t Królowa
skakanki. Tak niewiele brakowa³o!
Przed po³udniem odby³a siê dekoracja
zwyciêzców i uroczyste zakoñczenie zawodów. Teraz jeszcze trzeba siê spakowaæ, poniewa¿ wieczorem odje¿d¿a poci¹g do Rzeszowa.
Na pewno te zawody
bêd¹ niezapomnianym
prze¿yciem dla ósemki
trzecioklasistów z Nozdrzca; nie czêsto bowiem zdarzaj¹ sie takie konkursy i w
dodatku w tak piêknym
miejscu, jakim jest wybrze¿e naszego polskiego morza. Dla niektórych byæ
mo¿e bêd¹ to najpiêkniejsze wspomnienia z czasów
szkolnych. Du¿y wk³ad
maj¹ w tym rodzice, którzy
w ca³oci pokryli koszty
pobytu swoich dzieci i wytrwale pomagali im przygotowaæ siê do
tych zawodów. Równie¿ Urz¹d Gminy
Nozdrzec wspomóg³ finansowo podró¿
opiekunów do Ko³obrzegu i ich pobyt
w tym miecie.
Na razie nie jest jeszcze znane miejsce klasy III w mistrzostwach, ale bez
wzglêdu na nie ka¿dy bêdzie do nich
czêsto wraca³ we wspomnieniach.
Opiekun
Barbara Lubiñska
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Tym krótkim przewodnikiem po nieDrogi Gociu! których
miejscowociach gminy Dubiecko

pragnê Ciê zachêciæ do jej odwiedzenia.
Gmina ta jest miejscem, w którym mieszkam, ¿yjê i pracujê. Jest to najbli¿sza
moja Ojczyzna jak to pisa³a Hrabina Aleksandra Konarska w wierszu pod tytu³em
Cieniom M.K. bêd¹cym jej literackim debiutem, który zamieszczony w 1885 r.
we lwowskich Nowinach. W wierszu tym opisywa³a tereny S³onnego, rzek¹ San
oraz okolic Dubiecka.
W przewodniku przedstawiê ogólne informacje o gminie Dêbicko, poprowadzê Ciê Gociu  Turysto po ciekawych miejscowociach gminy, powiem trochê o
ich historii i dniu obecnym. Przewodnik okraszê zdjêciami, które przybli¿¹ Ci
moj¹ gminê  Ziemiê Dubieck¹.
Je¿eli choæ raz tutaj zawitasz  mylê, ¿e wrócisz a¿eby odpocz¹æ w czystym rodowisku, bêdziesz obcowa³ z przyrod¹, spotkasz ¿yczliwych ludzi.
Do zobaczenia w gminie Dubiecko.
mgr Agnieszka Rozmus

Ogólne informacje
o gminie Dubiecko
Gmina Dubiecko powsta³a w 1973
roku w wyniku prowadzonej wówczas
reformy administracyjnej kraju.
Obecnie gmina Dubiecko wchodzi
w sk³ad powiatu przemyskiego, jest jedn¹ ze 160 gmin obecnego województwa
podkarpackiego.
Gmina zajmujê powierzchniê
15.400 ha i po³o¿ona jest na terenie
parku krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Gmina le¿y przy drodze Przemyl  Domaradz.
Odleg³a jest od Przemyla o oko³o
30 km. Zamieszkuje j¹ oko³o 10.300
mieszkañców. W jej sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa: Dubiecko, Nienadowa, Hucisko Nienadowskie, Iskañ,
Tarnawka, Pi¹tkowa, Za³azek, liwnica,
Przedmiecie Dubieckie, Drohobyczka, Bachórzec, Kosztowa, Sielnica, £¹czki, S³onne, Wybrze¿e, Winne  Podbukowina. Gmina ma charakter rolniczo
 turystyczny. Jej po³o¿enie geograficzne, przep³ywaj¹ca rzeka San oraz inne
potoki, lasy, urozmaicony krajobraz stwarzaj¹ dobre warunki do uprawiania ró¿nego rodzaju form wypoczynku i rekreacji.
Dobre gleby, szczególnie w dolinie
Sanu stwarzaj¹ dobre warunki do rozwoju produkcji rolnej.
Na terenie gminy brak du¿ego przemys³u. Funkcjonuje tutaj kilka spó³dzielni, jednostki obs³ugi rolnictwa,
szko³y, jednostki kultury, podmioty gospodarcze (oko³o 250) zajmuj¹ce siê
przeróbka drewna, handlem, transportem, dzia³alnoci¹ gastronomiczn¹,
drobnymi us³ugami.
Problemy, z jakimi boryka siê gmina
to du¿e bezrobocie, ubo¿ej¹ce spo³e-

czeñstwo, starzej¹ca siê wie, wiele ogólnych problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem rolnictwa.
W wêdrówce po gminie przedstawiê
najciekawsze wsie mojej okolicy.
Wycieczkê po gminie rozpocznê od
miejscowoci Nienadowa. Czynie to
celowo gdy¿ jest to najpiêkniejsza miejscowoæ w gminie. Drugim czynnikiem,
który zdecydowa³ o tym, ¿e zacznê od tej
miejscowoci moje przewodzenie po
gminie Dubiecko jest tak zwany patriotyzm lokalny. W tej wsi mieszkam,
znam j¹ dobrze i pragnê Ci j¹ przedstawiæ.
Nienadowa le¿y 29 km od Przemy-

Dworek w Nienadowej
la, zamieszkuje w niej oko³o 2.500
mieszkañców gminy  z tego wynika, ¿e
ma wa¿ne znaczenie w gminie. Wie ta
jest po³o¿ona na lewym brzegu Sanu.
Ci¹gnie siê w kierunku po³udniowo 
pó³nocnym na d³ugoci oko³o 4-6 km i
kierunku wschodnio  zachodnim na
d³ugoci oko³o 2-3 km. Miejscowoæ otaczaj¹ pagórki i wzgórza o wysokoci od
230  443 m n.p.m.
Wzmianki o wsi notowane s¹ ju¿ w
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1441 r., kiedy by³a w³asnoci¹ Miko³aja
Kmity. Stanis³aw Stadnicki Diabe³ £añcucki bêd¹cy jej w³acicielem w 1588
r. zamieni³ j¹ na £añcut z Ann¹ Pileck¹.
Jest pewne, ¿e osadnictwo na tych terenach by³o wczeniejsze, o czym mog¹
wiadczyæ badania archeologiczne, czy
te¿ znaleziska z ró¿nych okresów. Po
Pileckich w³acicielami byli Dereszniakowie, Krasiccy, a w XVIII wieku wie
by³a w³asnoci¹ Dembiñskich. W rêku
Mycielskich by³a do 1947 r. Ciekaw¹ rzecz¹ jest fakt, ¿e w dzieciñstwie mieszka³
u swoich dziadków znany komediopisarz Aleksander Fredro. O swoim pobycie w Nienadowej Fredro pisa³ w wielu swoich utworach.
Warto wspomnieæ, ¿e w latach 1881
 1882 pracowa³a w tej wsi jako nauczycielka Maria Bartusówna, która by³a znan¹ poetk¹ pozytywizmu. Tej poetce ¿y³o
siê ciê¿ko, chorowa³a, wspomaga³a j¹
Maria Konopnicka. Zmar³a m³odo.
W czasie II wojny wiatowej dzia³a³
tutaj ruch oporu.
Czasy wspó³czesne wsi to miêdzy innymi utworzenie na bazia dworku w
1948 r. szkó³ rolniczych. Do chwili obecnej ró¿nego rodzaju szko³y rolnicze i
ekonomiczne opuci³o kilka tysiêcy
absolwentów.
Obecnie we wsi jest dwie szko³y podstawowe i gimnazjum.
Jest tutaj dwa kocio³y  jeden w Nienadowej Górnej (obecnie jest budowany nowy koció³) oraz drugi  w Nienadowej
Dolnej
(jego budowê
rozpoczêto
w
okresie miêdzywojennym, po
kilkudziesiêciu
latach przerwy
budowê zakoñczono w po³owie
lat dziewiêædziesi¹tych). Jest te¿
tutaj
Wiejski
Dom
Kultury
oraz Biblioteka
Fot. R. Kogut
Publiczna. W e
wsi jest wiele zabytków. Oprócz ju¿ wspomnianego Zespo³u Pa³acowo  Dworskiego (obecnie
w³asnoæ Kamaxu Kañczuga), na uwagê zas³uguje wiele kapliczek przydro¿nych, stare budynki mieszkalne oraz
gospodarcze, kunie i m³yn. We wsi jest
pomnik powiêcony strajkom ch³opskim z 1937 roku.
W dalszej wêdrówce zaprowadzê
(ci¹g dalszy na str. 30)
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(ci¹g dalszy ze str. 29)

Ciê do miejscowoci za Sanem.
Przez nowoczesny most na Sanie z
Nienadowej mo¿emy dojechaæ do wsi
Iskañ. Jest to ma³a wie. Obecnie jest
tutaj tylko Szko³a Podstawowa. Po prawej stronie drogi w kierunku na Birczê
mo¿emy zobaczyæ wzgórze cerkiewne.
Cerkiew zosta³a rozebrana w latach 60
 tych, na wzgórzu s¹ resztki cmentarza
przycerkiewnego oraz bunkier z okresu II wojny wiatowej (by³a na Sanie granica miêdzy okupantem Niemieckim i
Sowieckim) na uwagê zas³uguje kilka
kapliczek przydro¿nych.
Dalej pojedziemy do wsi Tarnawka.
Podobnie jak poprzednia jest s³abo zaludniona. Wie po³o¿ona jest nad potokiem Jawornik wród wysokich zalesionych wzgórz. G³ówny zabytek to koció³ pod wezwaniem w. Jana Kantego
z 1903 r. wed³ug projektu ks. Wojciech
Prugera. We wsi znajduje siê Filia Szko³y z Iskani.
Godn¹ uwagi jest wie Pi¹tkowa.
Obecnie s³abo zaludniona. Pierwsze
wzmianki o wsi pochodz¹ z 1458 r.
Przed II wojn¹ mia³a oko³o 500 domostw. Wie ta  podobnie jak kilka
innych niszczona by³a przez bandy UPA
w wyniku trwaj¹cych tutaj do 1947 r.
walk. Ludnoæ wsi czêciowo by³a wysiedlona w ramach akcji Wis³a. Atrakcj¹
dla turysty jest drewniana cerkiew greckokatolicka z 1732 r. Obok cerkwi jest

Cerkiew w Pi¹tkowej
cmentarz. Czêæ wyposa¿enia zginê³a, a
czêæ znajduje siê w Muzeum w £añcucie. Cerkiew restaurowana by³a w latach
1958  1961, pewne prace porz¹dkowe
wykonywane by³y w latach 90  tych.
Mo¿na te¿ zobaczyæ kilka przydro¿nych
kapliczek bêd¹cych zabytkami. We wsi
jest koció³ rzymsko  katolicki, którego budowê prowadzono w okresie miêdzywojennym, wietlica wiejska (dawna
czytelnia ukraiñska), Filia Szko³y z Iska-

ni oraz nowa remiza OSP.
W mojej wêdrówce po gminie wrócimy teraz do miejscowoci Dubiecko.
Dubiecko jest siedzib¹ w³adz administracyjnych tej gminy, jest tez centralnym punktem gminy ze wzglêdu na jej
po³o¿enie w stosunku do innych so³ectw.
Wzmianki o Dubiecku (zwanym te¿
Dubeczko, Dubeczsko, Dubyeczko) pochodz¹ z XIV wieku, ale lady osadnictwa siêgaj¹ okresu neolitu. W okresie
X  XIII w. Dubiecko zlokalizowane
by³o na prawym brzegu Sanu na tak zwanym grodzisku (obecnie wie Wybrze¿e).
W 1389 r. zosta³o nadane przez kró-
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tutaj Franciszek Karpiñski. Prawdopodobnie tutaj napisa³ kolêdê Bóg siê
rodzi i pieñ Kiedy ranne wstaj¹ zorze. By³a tutaj te¿ poetka El¿bieta Dru¿backa, Wincenty Pol. Kontakty z w³acicielami zamku utrzymywa³ Józef Kraszewski i Teofil Lenartowicz. Talenty
poetyckie posiadali równie¿ inni mieszkañcy zamku jak Aleksandr Krasicki
znany heraldyk czy te¿ jego córka Aleksandra, do której pisa³ listy Teofil Lenartowicz, a jej wiersz przytoczy³am na
wstêpie.
Okres II wojny wiatowej by³ trudny
dla miejscowoci. W 1939 r. mieszka³o
oko³o 5000 mieszkañców ró¿nej narodowoci (Polacy, ¯ydzi, Ukraiñcy, Starorusini), a po wyzwoleniu
oko³o 1000 osób. W tym
okresie dzia³a³ tutaj ruch
oporu. W Dubiecku okupant wymordowa³ oko³o
200 ¯ydów, którzy znajduj¹ siê na miejscowym kirkucie (w 1999 r. zosta³
ogrodzony w wyniku starañ prowadzonych przez
Fundacjê z USA). DubiecPa³ac dubiecki w latach 1588-1851 zamieszka³y
ko zosta³o wyzwolone w lipprzez rodzinê Krasickich
Fot. R. Kogut
cu 1944 r.
Godnym zwiedzenia w
la W³adys³awa Jagie³³ê Piotrowi Kmicie. Dubiecku jest zamek z parkiem ze staroW 1407 r. Dubiecko otrzyma³o prawa
drzewiem i rzadkimi gatunkami drzew
miejskie, a Miko³aj Kmita przeniós³ (platany, mi³orzêby). Przed zamkiem jest
miejscowoæ na lewy brzeg rzeki San. pomnik Ignacego Krasickiego ods³oniêSiedziba w³acicieli Duty 31.08.1935 r. ufundowany przez rodzibiecka mieci³a siê w obecnê Krasickich. Autorem rzeby by³ uczeñ
nym zamku.
Xawerego Dunikowskiego Stefan ZbiW okresach historycz- gniewicz. Inne zabytki to koció³ paranych by³o rozwiniêtym
fialny z lat 1934  1952, cerkiew grecko
orodkiem miejskim, by³o
ogniskiem reformacji, istnia³a tutaj szko³a kalwiñska,
czynna by³a drukarnia, w
której drukowano ksi¹¿ki i
wiele innych pism. W 1551
r. w Dubiecku urodzi³ siê
na zamku Stanis³aw Stadnicki zwany Diab³em £añcuckim. Przyniós³ on z³¹ s³awê tym okolicom oraz Galicji ze wzglêdu na jego
zachowanie, walki z s¹siadami, szlacht¹
oraz porywczym usposobieniem. W
1558 r. Dubiecko przechodzi w rêce
Krasickich. Historycznym wydarzeniem
by³y narodziny w dniu 3.02.1735 r. Ignacego Krasickiego, póniejszego biskupa gnienieñskiego i najwiêkszego poPomnik I. Krasickiego
ety owiecenia. Z literatur¹ i sztuk¹ DuFot. R Kogut
biecko mia³o cis³e zwi¹zki. Przybywa³
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 katolicka z 1927 r., kapliczki przydro¿- ich eksploatacjê w obecnym czasie. przydro¿nych i starych drewnianych done, dwa m³yny, budynek banku i szko³y W okresie okupacji ludnoæ poprzez mów. W tej wsi jest Szko³a Podstawowa,
podstawowej, obiekty na cmentarzu  odparowywanie wody ze s³onych róde³ Poczta i Filia Spó³dzielni Kó³ek Rolnikaplice grobowe Konarskich i Krasic- pozyskiwa³a sól do celów spo¿ywczych. czych.
kich, Krasickich i Wajssenwolfów oraz Obecnie we wsi jest Filia Szko³y PodstaZ Bachórzca mo¿na udaæ siê w kieMycielskich i Dembiñskich.
wowej z Dubiecka, Orodek Wypoczyn- runku do Dubiecka. Na tak zwanym
Obecnie w Dubiecku obok Urzêdu kowy ZNP oraz Orodek S³oneczny Kolanie skrêcamy w gminn¹ drogê i
Gminy znajduje siê Szko³a Podstawowa Brzeg, ponadto funkcjonuj¹ dwa pola jestemy we wsi Winne  Podbukowina.
im. Ignacego Krasickiego, Gimnazjum, namiotowe.
Mo¿na tu zobaczyæ kilka zabytkowych
Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Gminna
Przez wisz¹c¹ k³adkê mo¿emy kapliczek, resztki parku podworskiego.
Biblioteka Publiczna, Orodek Kultu- przejæ do wsi £¹czki. Wie ta powsta³a
Jednak g³ównym miejscem, do który, jednostki obs³ugi ludnoci jak Pocz- w 1988 r. w wyniku oddzielenia tego rego Ciê prowadzê jest Rezerwat Przyta, Policja, orodek Zdrowia, Bank Spó- przysió³ka od wsi Sielnica. Wie po³o- rody Brudoszurki. Rezerwat zosta³
³dzielczy, który za³o¿ono w 1889 r., GS ¿ona obok kompleksów lenych, gdzie utworzony decyzj¹ Ministra Ochrony
SCh i inne podmioty wiadcz¹ce us³u- mo¿na zbieraæ grzyby, uprawiaæ piesze rodowiska i Zasobów Naturalnych w
gi gastronomiczne i handlowe. Turysta wêdrówki i odpoczywaæ w ciszy 1995 r. zajmuje powierzchniê 25, 91 ha.
mo¿e siê zatrzymaæ w Orodku i Hote- i spokoju. We wsi jest Orodek Wypo- Celem ochrony jest zachowanie dobrze
lu BG¯, skorzystaæ z k¹pieli w rzece San, czynkowy Zielona Polana.
wykszta³conych zbiorowisk rolinnoci
pieszych wêdrówek po okolicy, grzyboZe S³onnego ju¿ blisko do Przed- torfowiskowej. Jest tutaj chroniona robrania lub z nowego dworca PKS udaæ sielnicy (przysió³ek wsi Sielnica), sk¹d linnoæ bagienna, lena, ³¹kowa i pasiê zwiedzaæ inne okolice np. Rzeszów, drog¹ przez las mo¿emy dotrzeæ do wsi stwiskowa. Jako ciekawostkê florystyczDynów, Przemyl, Brzozów czy przez Bir- Bachórzec.
n¹ mo¿na wymieniæ rolinê o nazwie
czê w Bieszczady.
Wie ma bogat¹ historiê, a pierwsze rosiczka, która ¿ywi siê owadami. W reZ Dubiecka mo¿na udaæ siê do miej- wzmianki o niej pochodz¹ z 1407 r. Sta- zerwacie jest wiele gatunków ptaków,
scowoci po³o¿onych malowniczo nad nowi³a w³asnoæ Kmitów, Stadnickich i gadów i ssaków. Utworzono tutaj cie¿Sanem. W odleg³oci 2 km le¿y wie Wy- Krasickich. Do g³ównych zabytków na- kê przyrodniczo  dydaktyczn¹ z kilkobrze¿e. Prowadzone badama przystankami, na któnia archeologiczne wskarych znajduj¹ siê opisy chrozuj¹ na lady osadnictwa
nionej fauny i flory. Spacekultury ³u¿yckiej oraz
ruj¹c po wie¿ym powietrzu
wczesnoredniowieczna
mo¿na odetchn¹æ i odpo(X  XIII w.). Na tak zwacz¹æ w rezerwacie, a na wynym Grodzisku na praznaczonym miejscu zapaliæ
wym brzegu rzeki San by³
ognisko.
gród zwany Dubieckiem.
Drogi Gociu w wêWie ta do II wojny zwana
drówce po gminie zaproby³a Rusk¹ Wsi¹ ze wzglêwadzi³am Ciê do ciekawych
du na ludnoæ, która j¹ zamiejscowoci. Jeli czas Ci
mieszkiwa³a (Ukraiñcy i
pozwoli mo¿esz zostaæ d³uStarorusini). By³a tutaj
¿ej i dobrze odpocz¹æ.
cerkiew, któr¹ rozebrano
Mo¿esz te¿ udaæ siê do
w latach 60  tych. Do dziokolicznych gmin gdzie
K³adka na Sanie w S³onnym
Fot. R. Kogut
siaj mo¿na zobaczyæ resztmo¿na spotkaæ ciekawe zaki starego cmentarza grecbytki, krajobrazy oraz ciekako  katolickiego. Oprócz Grodziska le¿y zaliczyæ Zespó³ Dworski, w sk³ad we historie.
mo¿na zobaczyæ Zespó³ Dworski, w któ- którego wchodz¹ oprócz Pa³acu, oficyTak wiêc do zobaczenia w gminie
rym mieci siê obecnie Orodek Kato- na, czworak, stajnia, most, park krajo- Dubiecko.
lickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y Na- brazowy z alej¹ lidzieja oraz kapliczki przydro¿ne.
powo  dêbow¹.
Wie malowniczo po³o¿ona po obu Istotnym zabytbrzegach rzeki San posiada dobre wa- kiem jest nierunki do rekreacji i wypoczynku. Jako u¿ytkowany koatrakcjê mo¿na uznaæ przejazd przepra- ció³ pod wezwaw¹ promow¹ czy spacer po wisz¹cej k³ad- niem w. Katace na Grodzisko.
rzyny, drewniany
Do kolejnej miejscowoci jest nam z XVIII w. oraz
po drodze z Wybrze¿a. Miejscowoci¹ dzwonnic¹ i plet¹ jest S³onne. Jest to typowo turystyczna bania. Obok jest
wie. Jej nazwa pochodzi od s³onych ró- koció³ murowade³. Badania geofizyczne stwierdzi³y, ¿e ny (u¿ytkowany)
oprócz solanek s¹ tutaj z³o¿a ropy nafto- z XX w. We wsi
wej i gazu ziemnego jednak trudne znajduje siê wieFragment murów pa³acu w Dubiecku
Fot. R. Kogut
warunki geologiczne uniemo¿liwiaj¹ le
kapliczek
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Pi³karski sezon, jeszcze na dobrze siê nie skoñczy³ a ponownie siê zacz¹³. Koñcem czerwca Dynovia zakoñczy³a rozgrywki w
klasie Okrêgowej. Zawodnicy nie mieli d³ugiej przerwy gdy¿ 16
sierpnia rozpoczynaj¹ siê kolejna wzmagania. Dynowiacy rozpoczêli przygotowania do rundy pod okiem nowego graj¹cego
trenera Andrzeja Krzemiñskiego. Miejscowi rozegrali kilka
bardzo wa¿nych meczy kontrolnych miêdzy innymi:
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leniem trzech bramek. Pierwszy strza³ Nowaka oddany z 25
metrów zaskoczy³ ¯urka. Nastêpnie indywidualn¹ akcja popisa³ siê Hrycko. Wynik meczu w 66 minucie ustali³ Nowak.
19.07.br

Dynovia Dynów
 Glinik Karpatia Gorlice
1:1 (1:0)

05.07.br

Dynovia Dynów  Strug SZiK Tyczyn

1:2 (0:0)
49 min. Hrycko 1:0, 56 min. Sikora 1:1, 79 min. Piecha
1:2
Dynovia: Chochrek, Gierula, Krzemiñski, Kijanka, Chudzikiewicz, Py M., Nowak, Majda K. Szeremeta, Hrycko, Kamiñski, na zmiany wchodzili: Mehmedoviæ, S³aby, Py R., Szczawiñski T.
Strug: Król, Stybak, Haber, Sikora, Pako, Hada³a, Janicki, Grabowski, Urbaniak, Pikiel, Dejnaka, na zmiany wchodzili: Baran, Piecha, Janik, Czyrek, So³tys.
Sêdziowa³: Pawe³ Hadam (Dynów)
Widzów: 700
Przeciwnikiem miejscowych sta³a sie dru¿yna, która niedawno wysz³a zwyciêsko z meczu z Siarka tarnobrzeg w wojewódzkim finale Pucharu Polski. Mimo, i¿ w pierwszej po³owie kibice nie zobaczyli bramki to spotkanie by³a bardzo ciekawe i nie brakowa³ podbramkowych sytuacji. Po zmianie
stron oba zespo³y przyst¹pi³y do szybkich atakaów. Pierwsz¹
bramkê po indywidualnej akcji zdoby³ Hrycko, przeciwnicy
nie pozostali d³u¿ni, najpierw celnie uderzy³ Sikora a wynik
meczu ustali³ strzelaj¹c z g³ówki Piecha.

24 min. Nowak 1:0, 83 min. Gadzina 1:1
Dynovia: Chochrek, Kijanka, Krzemiñski, Gierula, Chudzikiewicz, Szeremeta, Hrycko, Bucyk, Nowak, Buczkowski,
Kaminski na zmiany wchodzili: Sochacki, Sówka, Mielniczek,
Py D., S³aby, Szczawiñski T.
Glinik: Walag, ¯migrodzki, Guter, Karaczenko, Szary,
Krzysztoñ, Ludwin, Chrzan, Gadzina, Skowroñski, Grybo,
na zmiany wchodzili: Brzeziañski, Kozio³, Matuszyk.
Sêdziowa³: Pawe³ Hadam (Dynów)
Widzów: 500
Spotkanie sta³a na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, dru¿yna Glinika wystêpuj¹ca w IV lidze ma³opolskiej
postawi³a Dynovii wysoko poprzeczkê. Miejscowi dorównali i
pierwsi zdobyli bramkê. W 24 min Nowak technicznym strza³em w krótki róg pokona³ Walaga. Po zmianie stron w 53 min
Kamiñski móg³ ustaliæ wynik meczu, ale nie strzeli³ karnego
pi³kê wy³apa³ Brzeziañski bramkarz m³odzie¿owej reprezentacji Polski. Do remisu doprowadzi³ Gadzina w 83 min. By³a
to sroga nauczka dla Dynovii, i¿ rzuty karne musi siê wykorzystywaæ.
25.07.br

17.07.br

Dynovia Dynów  Herman Hermanowa

1:2 (1:1)

3:0 (1:0)

26 min. Nowak 1:0, 60 min. Hrycko 2:0, 66 min. Nowak
3:0
Dynovia: Sochacki, Gierula, Krzemiñski, Mielniczek,
Hrucko, Chudzikiewicz, Nowak, Kijanka, Szeremeta, Buczkowski, Bucyk na zmiany wchodzili: Chochrek, Py R, S³aby,
Py D., Pêkala, Drewniak, Kamiñski.
Herman: ¯urek S., ¯urek M., Drozd, Baran, Bomba, Prokop T., Ruszel, Jaworski, Bialic, Kustra, Wrona, na zmiany
wchodzili: Kubas, Prokop R., Pako, Kopicz, Prokop Z.
Sêdziowa³: Grzegorz Szajnik (Dynów)
Widzów: 300
Przewaga Dynovii przez ca³y mecz udokumentowana strze-

Dynovia Dynów  Stal Herb Sanok

1:2

7 min. Socha 0 : 1, 16 min. Nowak 1:1, 57 min. P³oucha

Dynovia: Sochacki, Kijanka, Krzemiñski, Gierula, Chudzikiewicz, Szeremeta, Nowak, Buczkowski, Kaminski, Mielniczek, Py M. na zmiany wchodzili: Chochrek, S³aby, Py R.,
Py D., Bucyk, Szczawiñski T.
Stal: Potrawski, Paraniak, Wróblicki, Socha, Furdak, Winiewski, Ziêba, Bogacz, Niemiec, Ras, Niemczyk, na zmiany
wchodzili: Pelczarski, Stawarz, Tarnolicki, Drozd, P³oucha.
Sêdziowa³: Grzegorz Szajnik (Dynów)
Widzów: 350
Przeciwnik znakomicie by³ przygotowany do meczu po
obozie. Wybiegani i przygotowani przez trenera Federkiewi-
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cza sanoczanie bardzo szybko objêli prowadzenie. Ju¿ w 7
min na listê strzelców wpisa³ siê Socha, który strza³em g³owa
pokona³ Sochackiego. Dynovia nie pozostaj¹ca w tyle odpowiedzia³a celnym strza³em Nowaka w 16 minucie, który pokona³ Potrawskiego. Pi³ka wpad³a do bramki tu¿ przy lewym
s³upku. Ataki miejscowych skutecznie rozbija³a formacja
obronna Stali, w której gra³ Dariusz Wróblicki  wychowanek
Dynovii. W drugiej po³owie kibicie mieli mo¿liwoæ ogl¹dniêcia kilku piêknych podbramkowych akcji z obu stron. W
57 minucie P³oucha strzeli³ zwyciêsk¹ bramkê.
Przygotowanie do rundy prowadz¹ równie¿ juniorzy, którzy awansowali do II ligi podkarpackiej. 5.07.br rozegrali
turniej w którym wziê³y udzia³ dru¿yny Stali Rzeszów  I liga
podkarpacka i Glinika Karpatii Gorlice  I liga ma³opolska.
Dynovia: Zawadzki, Tadla, Kozubek, Szczawiñski £., Mielniczek, Wandas, Mehmedoviæ, Py D., Py B., Szczawiñski T.,
Py M., na zmiany wchodzili: Socza, Pêkala, Kupczyk, Baran,
Hadam.
Stal: Darwñski, Branas, B¹k, Wolski, Skupieñ, Zaleny,
Nycz, Woniak, Kramarz, G³odowski, Porada, na zmiany wchodzili: Pokrywka, Pociask, Wesó³, Skubisz, Grzebieñ, Ska³a,
Walas.
Glinik: Mitu, Zaj¹æ T., Olech, Wójcik, Zapa³a, Mroczka,
Pater, Pierzcha³a, Bogusz, Gadzina, Nagoda, na zmiany wchodzili: Kurek, Zaj¹c M., Wszo³ek, Wis³ocki.
Sêdziowali: Grzegorz Szajnik, Pawe³ Hadam, Klaudiusz
Wolañski. (wszyscy Dynów)
Widzów: 300

Dynovia Dynów  ZKS Stal Rzeszów
3:1 (2:1)

1:0  Szczawiñski T., 2:0  Py D., 2: Porada, 3:1 Szczawiñski T.
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INFORMACJA
MIEJSKIEGO CENTRUM PRACY W DYNOWIE

Szanowni Pracodawcy!
Coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy, id¹ca w parze ze znacznym zubo¿eniem du¿ej czêci
d³ugotrwale bezrobotnych, sk³ania mnie do zwrócenia siê do Pañstwa z prob¹ o podjêcie wspólne
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Rzeszowie dzia³añ zmierzaj¹cych do zaktywizowania i objêcia pomoc¹ d³ugotrwale bezrobotnych i najubo¿szych,
osób pobieraj¹cych zasi³ki z pomocy spo³ecznej.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Rzeszowie otrzyma³
decyzjê o przyznaniu dodatkowych rodków na
realizacjê programu Szansa na pracê kierowanego do d³ugotrwale bezrobotnych, tj. pozostaj¹cych w ewidencji PUP powy¿ej 24 miesiêcy.
Zapraszamy Pañstwa do sk³adania wniosków na
organizacjê prac interwencyjnych w ramach powy¿szego programu.
Wiemy, ¿e sytuacja na rynku i stagnacja w gospodarce nie sprzyjaj¹ tworzeniu nowych miejsc
pracy, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, aby
wspólnie podj¹æ to wyzwanie, które na pewno
przyniesie korzyci dla wszystkich stron.
Liczymy na zrozumienie i aktywne w³¹czenie
siê w jego realizacjê.
Bli¿szych informacji na ten temat udziel¹ Pañstwu Miejskie Centrum Pracy w Dynowie lub Centrum Aktywizacji Bezrobotnych w Rzeszowie na ul.
Hanasiewicza.
K. K.

Stal Rzeszów - Glinik Karpatia Gorlice 2:1 (0:0)
1:0  Porada, 1:1  Bogusz, 2:1 Wesó³

Glinik Karpatia Gorlice  Dynovia Dynów
0:4 (0:1)

1:0  Szczawiñski T., 0:2  Py B., 0:3  Py D., 0:4 Py B.
I miejsce
Dynovia Dynów
II miejsce ZKS Stal Rzeszów
III miejsce Glinik Karpatia Gorlice
Król Strzelców
- Szczawiñski Tomasz (Dynovia)
Najlepszy bramkarz - Mitu Krzysztof (Glinik)
Najlepszy zawodnik - Branas Grzegorz (Stal)

25.07.03 r. Dynovia Dynów  Kamax Kañczuga
5:3

Zebra³ i opracowa³
Grzegorz Szajnik

Sprostowanie

Wszystkich zainteresowanych Redakcja przeprasza za
pomy³kê w podpisie zdjêcia przedstawionego poni¿ej, a
zamieszczonego w nr 6/96.
Przyjaciele i kombatanci AK. Od lewej: M. B³oñski, R.
Wra¿eñ, Stefania Salwa, T. Wra¿eñ (zam.Kanada)  zmar³
w czerwcu 2003 r., Ks. K. Py, A. Wra¿eñ-Szwestke, M.
Wra¿eñ-Krupowa, Bar-B³oñska.
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