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Mimowcze�niejszych zapo-
wiedzi, Redakcji nie uda³o siê
wydaæ lipcowego numeru �Dy-
nowinki�. Ca³¹ Redakcjê opa-
nowa³a �wakacyjna forma�. I
w zasadzie trudno siê dziwiæ.
Pora bowiem na wakacyjny
odpoczynek wy�mienita. Trze-
ba zebraæ du¿o si³ i zaczerp-
n¹æ nowych pomys³ów aby
sprostaæ naszym czytelniczym
oczekiwaniom. Praca spo³ecz-

na a tak¹ jest redagowanie �Dynowinki� wymaga
bowiem wielu si³ i przyp³ywu nieodpartych chêci.
S¹dzê, ¿e wydany lipcowo-sierpniowy numer �Dy-

nowinki� bêdzie równie¿ interesuj¹cy jak poprzed-
nie i uatrakcyjni Pañstwa wakacyjny wypoczynek.

W dniu 27.06.2005 r.
odby³o siê Walne Zgroma-
dzenie Towarzystwa Przy-
jació³ Dynowa. Zebrani
przyjêli sprawozdanie z
dzia³alno�ci oraz plan pra-
cy na najbli¿szy roczny
okres sprawozdawczy. Za-
prezentujê go w nastêp-
nym numerze miesiêczni-
ka.

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Obrady poprzedzi³a uroczysto�æ wrê-
czenia z³otych i srebrnych medali za
zas³ugi dla obrony kraju. W/w odzna-
czenia otrzymali:

z³ote medale:

1.Watras Agnieszka, zam. Kamieñ, gm.
Kamieñ

2. Watras Jan, zam. Kamieñ, gm. Ka-
mieñ.

srebrne medale:

1. Bochenek Stanis³awa, zam. Kamieñ,
gm. Kamieñ

2. Bochenek Stanis³aw, zam. Kamieñ,
gm. Kamieñ

3. Bosek Zdzis³awa, zam. Nosówka,
gm. Boguchwa³a

4. Bosek Kazimierz, zam. Nosówka,
gm. Boguchwa³a

5. Drza³ Zofia, zam. Pogwizdów Nowy,
gm. G³ogów M³p.

6. Drza³ Krzysztof, zam. Pogwizdów
Nowy, gm. G³ogów M³p.

7. Pomianek Józefa, zam. Pogwizdów
Nowy, gm. G³ogów M³p.

8. Pomianek Franciszek, zam. Pogwiz-
dów Nowy, gm. G³ogów M³p.

9. Sobczyk Teresa, zam. B³a¿owa Dol-
na, gm. B³a¿owa

10. Sobczyk Józef, zam. B³a¿owa Dol-
na, gm. B³a¿owa

11.Wielgos Franciszka, zam. Futoma,
gm. B³a¿owa

12. Wielgos Micha³, zam. Futoma, gm.
B³a¿owa.
Odznaczenia wrêczali: p³k Wojciech

Szyndlar,- Komendant Wojewódzkiej
Komendy Uzupe³nieñ, Stanis³aw O¿óg
- Starosta Rzeszowski, Stanis³wa Oba-
ra - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rze-
szowskiego, Stanis³aw Najda - Bur-
mistrz B³a¿owej, Ryszard Bugiel - Wójt
Kamienia.
Nastêpnie radni po zatwierdzeniu

porz¹dku obrad sesji przyst¹pili do jej
realizacji.
Na wstêpie wys³uchali informacji

Komendanta Miejskiego Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie o
stanie bezpieczeñstwa ochrony przeciw-
po¿arowej oraz o zagro¿eniach po¿ar-
niczych na terenie Powiatu Rzeszow-
skiego.
W trakcie obrad sesji radni podjêli

uchwa³y w sprawie:
- powo³ania Rady Spo³ecznej ZOZ Nr
2 w Rzeszowie

- zmian w Regulaminie Organizacyj-
nym Starostwa Powiatowego w Rze-
szowie

- zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek
tygodniowego obowi¹zkowego wy-
miaru godzin zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych dla
nauczycieli, którym powierzono sta-

nowiska kierownicze w szko³ach i
placówkach prowadzonych przez
Powiat Rzeszowski.

- upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do
zatwierdzania projektu stypendial-
nego dotycz¹cego wspierania rozwo-
ju edukacyjnego studentów, realizo-
wanego w ramach dzia³ania 2.2
�Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne�
Zintegrowanego ProgramuOperacyj-
nego Rozwoju Regionalnego, priory-
tet II, finansowanego z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego oraz Bu-
d¿etu Pañstwa.

- upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do
zatwierdzenia projektu stypendial-
nego dotycz¹cego wspierania rozwo-
ju edukacyjnego uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych, realizowanego w
ramach dzia³ania 2.2 �Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne� Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, priorytet II, finanso-
wanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa.

- wyboru banku do prowadzenia ban-
kowej obs³ugi bud¿etu Powiatu.

- zmian w bud¿ecie Powiatu na 2005 r.
- zatwierdzenia zmiany planu finan-
sowego Powiatowego Funduszu Go-
spodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym.

W koñcowej czê�ci obrad sesji
Starosta z³o¿y³ sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Zarz¹du w okresie od poprzed-
niej sesji i wykonania uchwa³ Rady
Powiatu. Zapytania i wolne wnioski
wyczerpa³y program obrad sesji.

Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

W dniu 8 czerwca 2005 r. w sali kolumnowej Podkarpac-
kiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a siê XXV sesja Rady
Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002-2006.

Miniony rok by³ rokiem szczegól-
nym, gdy¿ po raz pierwszy w historii
Powiat stan¹³ w szranki rywalizacji za
pieni¹dze pochodz¹ce z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej. Temu ce-
lowi podporz¹dkowanych by³o wiele
prac przygotowawczych, które zwieñczo-
ne zosta³y odpowiednimi dokumenta-
mi przyjêtymi przez organy powiatu.
Podstawowym rezultatem dzia³añ
Rady Powiatu w tym wzglêdzie sta³ siê
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004
- 2013, który wraz z przyjêtym równie¿
przez Radê Powiatu Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym na lata 2004 -

2006 stanowi swoist¹ �konstytucjê�
zamierzeñ powiatu na miarê bez ma³a
dwóch nastêpnych kadencji i jest wy-
razem oczekiwañ mieszkañców, które
Zarz¹d stara siê w ka¿dym roku swo-
jej pracy sukcesywnie realizowaæ na
miarê skromnych mo¿liwo�ci finanso-
wych powiatu.
Rok 2004 by³ pierwszym rokiem, w

którym bud¿et powiatu konstruowany
by³ w oparciu o now¹ ustawê o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorial-
nego. Niestety nowe regulacje prawne
w tym zakresie nie poprawi³y sytuacji
finansowej powiatu, a w niektórych

punktach wrêcz przeciwnie, j¹ pogar-
szaj¹. Uchwalony przez Radê Powiatu
bud¿et na 2004r. zamyka³ wydatki po-
wiatu na kwotê blisko 47 000 000 z³.
Wzorem lat ubieg³ych podjêto wysi³ki
maj¹ce na celu pozyskanie dla bud¿e-
tu �rodków z innych �róde³ oraz zwiêk-
szenie dochodów ze �róde³ istniej¹cych.

W efekcie bud¿et powiatu wzrós³
o ponad 7 000 000 z³., z czego najwiêk-
szy wzrost nast¹pi³ w transporcie ok.
2 700 tys. z³. oraz w pomocy spo³ecz-
nej ok. 1 400 tys. z³. Uzupe³niona zo-
sta³a równie¿ subwencja ogólna o ok.
2 500 tys. z³.

INWESTYCJE, REMONTY I MODERNIZACJE
POWIATU RZESZOWSKIEGO W 2004 r.
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ZADANIA FINANSOWANE
ZE �RODKÓW BUD¯ETU POWIATU

1. Dom Pomocy Spo³ecznej w Górnie
- termomodernizacja 9 pawilonów,
- czê�ciowy remont pawilonu nr 16 o
powierzchni 600 m²koszt wykona-
nia 876 548, 98 z³

2. LiceumOgólnokszta³c¹cewDynowie
- remont i termomodernizacja obiek-
tów szko³y, wzmocniono i zabezpie-
czono konstrukcjê pawilonów, wy-
mieniono okna i drzwi zewnêtrzne,
docieplono dachy i wymieniono po-
krycie na blachê, ocieplono �ciany
zewnêtrzne, wymieniono instalacjê
centralnego ogrzewania, pompê g³ê-
binow¹, stacjê uzdatniania wody i
zbiorniki hydroforowe,

- wyremontowano kuchniê i doposa-
¿ono w niezbêdne urz¹dzenia,

- wymieniono instalacjê elektryczn¹
wraz z przy³¹czem,

- przebudowano kanalizacjê desz-
czow¹ i sanitarn¹,

- wyremontowano taras wej�ciowy
oraz schody zewnêtrzne,

- usuniêto skutki powodzi z lipca
2004r. koszt wykonania 918 308, 92 z³

3. Specjalny O�rodek Szkolno - Wy-
chowawczy wMrowli

- wykonano dokumentacjê i studium
wykonalno�ci dla kuchni koszt wy-
konania 11 634, 00 z³

4. Zespó³ Szkó³ w Soko³owie Ma³opol-
skim

- rozbudowa szko³y o budynek dydak-
tyczny i salê gimnastyczn¹,

- wykonano czê�ciowo sieci zewnêtrz-
ne i instalacje wewnêtrzne,

- wykonano docieplenie �cian ze-
wnêtrznych oraz czê�ciowo �cianki
dzia³owe, a tak¿e drogi i place koszt
wykonania 1 232 879, 27 z³

5. Zespó³ Szkó³ w Tyczynie
- wymieniono pokrycia dachu na pa-
wilonie i rekonstrukcja okien elewa-
cji zachodniej koszt wykonania
60 730, 95 z³

ZADANIA FINANSOWANE Z BUD¯ETU
SP ZZOZ �Sanatorium� W GÓRNIE

1. Remont i przebudowa szatni prze-
lotowej na oczyszczalni

- koszt 13 500, 65 z³
2. Remont i modernizacja pomiesz-
czeñ laboratoryjnych

- koszt 76 914, 00 z³
3. Zakup kolagulatora

- koszt 6 700, 00 z³
4. Modernizacja pawilonu nr 5

- koszt 37 689, 18 z³
5. Modernizacja tlenowni w pawilonie 3

- koszt 15 254, 08 z³
6. Odsetki do banku zwi¹zane z ter-
momodernizacj¹ obiektów

- koszt 40 913, 55 z³.

ZADANIA FINANSOWANE Z BUD¯ETU
SP ZOZZ NR 2 W RZESZOWIE

1. ZOD B³a¿owa - remont ³azienek,
wymiana posadzek i remont 3 sal
chorych

- koszt 41 970, 24 z³
2. WOZ Nienadówka - remont posa-

dzek i malowanie
- koszt 13 375, 01 z³

3. GOZ Hy¿ne - adaptacja czê�ci piê-
tra na poradniê �K�

- koszt 3 162, 50 z³
- adaptacja pomieszczeñ GOZ na
sale chorych

-koszt 41 480, 00 z³
4. GOZ Boguchwa³a - wymiana p³y-

tek, remont pokrycia dachowego,
malowanie pomieszczeñ, stolarki
i sprzêtu

- koszt 20 803, 87 z³
5. PR G³ogów M³p. - wymiana posa-

dzek, adaptacja pomieszczeñ na
fizykoterapiê

- koszt 32 805, 03 z³
6. Przychodnia Specjalistyczna Rze-

szów ul. Batorego 9 - adaptacja
parteru na Zak³ad Rehabilitacji
Medycznej

- koszt 1 688, 47 z³
7. WOZ Malawa - malowanie po-

mieszczeñ, stolarki i sprzêtu
- koszt 4 602, 17 z³

8. GOZ Lubenia - remont I piêtra z
wymian¹ posadzek

- koszt 95 837, 69 z³
9. PR Tyczyn - docieplenie stropoda-

chu i �cian
- koszt 65 724, 29 z³

10. WOZ £¹ka - malowanie pomiesz-
czeñ

- koszt 4 186, 67 z³
11. PR Soko³ów M³p. - remont posa-

dzek, malowanie pomieszczeñ,
wymiana stolarki, podjazd dla nie-
pe³nosprawnych

- koszt 24 991, 16 z³
12. WOZ Przewrotne - malowanie po-

mieszczeñ, remont schodów ze-
wnêtrznych

- koszt 5 141, 34 z³
13. Przychodnia Specjalistyczna Rze-

szów ul. Fredry 9 - adaptacja po-
mieszczeñ na laboratorium

- koszt 1 149, 75 z³
14. WOZDyl¹gówka - wymiana stolar-

ki okiennej
- koszt 13 444, 40 z³

15. WOZ Trzciana - malowanie po-
mieszczeñ, gabinetów i stolarki

- koszt 723, 47 z³
16. WOZ Mrowla - malowanie po-

mieszczeñ, stolarki i sprzêtu
- koszt 4 128, 27 z³

17. WOZ Przybyszówka - malowanie
pomieszczeñ, stolarki i sprzêtu

- koszt 10 102, 75 z³

17. WOZ Przybyszówka - malowanie
pomieszczeñ, stolarki i sprzêtu

- koszt 10 102, 75 z³
18. WOZ £ukawiec - malowanie po-

mieszczeñ
- koszt 1 531, 00 z³

19. WOZ Jasionka - malowanie po-
mieszczeñ i stolarki

- koszt 10 039, 60 z³
20. WOZ Stobierna - malowanie po-

mieszczeñ i stolarki
- koszt 8 786, 67 z³

21. Punkt Lekarski D¹browa - malo-
wanie pomieszczeñ i stolarki

- koszt 3 888, 15 z³.

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ
ZARZ¥D DRÓG POWIATOWYCH

1. Wykonano remonty nawierzchni
jezdni o powierzchni - 20 794 m².

2. Wykonano remonty bie¿¹ce mostów,
na których stwierdzono zagro¿enie
bezpieczeñstwa ruchu w ci¹gach
dróg: 1405 m. Zarzecze, 1417 m.
Borek Stary, 1411 m. B³a¿owa,
1377 m. Rudna Ma³a, 1388 m.
Trzebownisko, 1443 m. Laskówka,
1422 m. B³a¿owa.

3. W ramach Programu SAPARD prze-
budowano drogi:

- Nr 110 Markowizna - Wólka Soko-
³owska - 2,0 km

- koszt 1 183 808 z³
- Nr 501 B³a¿owa - Harta - 7,4 km

- koszt 1 509 590 z³
- Nr 551 Czarna - Mi³ocin - 4,2 km

- koszt 1 252 724 z³.
4. Na ci¹gach dróg powiatowych wyko-

nano 10,6 km odnów
na warto�æ 3 196 753 z³.

gm. B³a¿owa - 2,710 km
- koszt 581 356,07 z³

gm. Boguchwa³a - 1,650 km
- koszt 318 962, 17 z³

gm. Dynów - 7,847 km
- koszt 1 671 937, 55 z³

gm. G³ogów M³p. - 0,550 km
- koszt 204 252, 16 z³

gm. Hy¿ne -1,246 km
- koszt 279 985, 20 z³

gm. Krasne - 2,178 km
- koszt 1 313 327, 99 z³

gm. Lubenia - 0,718 km
- koszt 140 256, 29 z³

gm. Soko³ów M³p. - 3,040 km
- koszt 1 380 064, 79 z³

gm. �wilcza - 4,266 km
- koszt 1 252 724, 52 z³.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Projekt pn. �Kultura bez granic - w
poszukiwaniu wspólnych korzeni� - pol-
sko - ukraiñska wspó³praca kultural-
na Dynów - Kulików decyzj¹ Komisji
Europejskiej z dnia 26 listopada 2004
r. otrzyma³ dofinansowanie ze �rodków
Unii Europejskiej w ramach programu
PHARE 2002.

Projekt opracowany przez Urz¹d
Miejski w Dynowie zak³ada³ realizacjê
ró¿norodnych dzia³añ arty-
stycznych z
udzia³em
partnera
u k r a i ñ -
skiego w
r a m a c h
wspó³pracy
transgra-
nicznej Eu-
roreg i onu
Karpackie-
go. G³ównym
celem, który
c h c i e l i �my
zreal izowaæ
by³a promocja
kultury ukraiñ-
skiej w Polsce
oraz kultury pol-
skiej w�ród
Ukraiñców.

Miasto Dynów
i miasto Kulików
chc¹ nawi¹zaæ
przyjazne, partner-
skie i oparte na dia-
logu stosunki miê-
dzy miastami. Pod-
stawow¹ p³asz-
czyzn¹ nawi¹zywanej
wspó³pracy jest dzie-
dzina kultury. Daleko-
siê¿ne cele przewiduj¹
rozwój wspó³pracy w
innych dziedzinach (tu-
rystyka, wymiana handlowa, wspó³pra-
ca w dziedzinie szkolnictwa, promowa-
nia europejskiego modelu demokracji
na poziomie samorz¹dów i spo³eczno-
�ci lokalnych).

Celem w/w projektu by³a wspó³praca
(wymiana) kulturalnamiêdzymiastami.

Dynów to miasteczko wielokulturo-
we, w przesz³o�ci �ciera³y siê tu cztery
kultury: polska, ¿ydowska, ormiañska
i ukraiñska. W obliczu d¹¿eñ integra-
cyjnych w Europie poznanie i zrozumie-

nie historii i kultury mniejszo�ci naro-
dowych zamieszkuj¹cych ziemie polskie
nabiera szczególnego znaczenia, ponie-
wa¿ oddzia³ywuje na kszta³towanie po-
staw i zachowañ nastawionych na ak-
ceptacjê warto�ci kulturowych innych
grup etnicznych i narodów. Realizacja
celów projektu pozwoli na trwa³e na-
wi¹zanie wspó³pracy

transgranicznej,
wymiany kulturalnej, zanikanie
uprzedzeñ wynikaj¹cych z niewiedzy i
braku kontaktów.
Projekt przewidywa³ wspólne wy-

stêpy artystyczne z partnerem ukraiñ-
skim i zespo³ami z Kulikowa. Poprzez
udzia³ stron uczestnicz¹cych w projek-
cie wyszukanie i pokazanie form w tra-
dycji, pokazanie blisko�ci spo³eczeñstw
Euroregionu Karpackiego zbli¿y ludzi
ponad granicami pañstwowymi w idei
blisko�ci kulturowej i zacie�ni przyja�ñ
miêdzy partnerami.

Jego realizacja przyczyni³a siê do
zacie�nienie kontaktów miêdzy spo-
³eczno�ciami miasta Kulików (obwód
Lwowski) i miasta Dynów w aspekcie
wymiany dorobku kulturowego.
Staramy siê, aby zosta³a utrwalo-

na wspó³praca kulturalna (powsta³ film
DVD, foldery dokumentu-
j¹ce wspó³pracê, w przygo-
towaniu jest równie¿
ksi¹¿ka) obu spo³e-
czeñstw w aspekcie s³o-
wiañskich korzeni, co po-
zwoli uzmys³owiæ spo³e-
czeñstwom ca³ego ob-
szaru Euroregionu o
blisko�ci kulturowej
narodów. Na tej bazie
w przysz³o�ci wspó³-
praca ta bêdzie siê
rozszerzaæ o takie ob-
szary kontaktów jak
bezpo�rednie kon-
takty mieszkañców,
jak równie¿ turysty-
ka powi¹zana z
kultur¹ (wymiana
r e p r e z e n t a c j i
m i e s z k añ c ów,
m³odzie¿y szkol-
nej, artystów i
grup artystycz-
nych, tworzenie
wspólnych pro-
jektów).

C h c e m y
promowaæ wy-
mianê kultu-
row¹ gdy¿
uwa¿amy, ¿e
przynosi ona
wiele korzy-

�ci, które znacznie wzbogacaj¹
wszystkie strony tej wymiany. Najwa¿-
niejsze z tych korzy�ci to: swobodna wy-
miana idei i do�wiadczeñ, wzbogaca-
nie codziennego ¿ycia dziêki ró¿norod-
no�ci kulturowej. Wierzymy te¿, ¿e dziê-
ki naszym dzia³aniom promujemy ta-
kie istotne warto�ci jak: tolerancja,
przyja�ñ, ciekawo�æ �wiata, optymizm,
rado�æ zabawy, przedsiêbiorczo�æ, za-
radno�æ i wiele innych.
Aby osi¹gn¹æ postawione sobie cele,

podejmowali�my w ramach projektu
wiele dzia³añ, które dotyczy³y organi-
zacji i promocji wszelkiego typu wyda-
rzeñ zwi¹zanych z kultur¹ ukraiñsk¹ i

Wystêpy zespo
³u tanecznego z

Kulikowa

Wystêpy dzieci
polskich i ukrai

ñskich

Zespó³ wokalny
z Kulikowa

Fot.: J. Prokop

Zespó³ folklory
styczny ze S³ow

acji

Chór �Lilia� z S¹
dowej Wiszni
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Dar od Boga
�Wielka s³awa to ¿art� s³yszymy w

kupletach Barinkaya z I aktu operetki
�Baron cygañski� Johanna Straussa, a
ju¿ z pewno�ci¹ trudno nam uwierzyæ,
¿e mo¿e zdobyæ j¹ kto� z naszego ma-
³ego podwórka. Pewna czerwcowa so-
bota utwierdzi³a jednak wielu miesz-
kañców naszego regionu w przekona-
niu, ¿e jest to mo¿liwe. Pawe³ Ska³uba
�piewa³ od dziecka. Do rangi rodzinnej
anegdoty uros³a historia o tym, ¿e jako
ma³y ch³opiec zamyka³ siê w ³azience i
wy�piewywa³ ró¿ne piosenki, za� nale-
ganie pilnuj¹cej go babci Anny, by
wreszcie otworzy³ drzwi, zbywa³ s³owa-
mi: �Nie mogê, bo teraz �piewam po
angielsku �.Potem nie otwiera³, bo �pie-
wa³ po niemiecku, rosyjsku itd. Takie
by³y pocz¹tki. Sk¹d Paw³a talent? Pani
Jadwiga -mama Paw³a - odpowiada na
to pytanie bez namys³u: �Talent ma
Pawe³ od Boga. �piewa na chwa³ê bo¿¹,
a raduje przy tym ludzi. � Jako m³oda
dziewczyna uczestniczy³a kiedy� we
mszy prymicyjnej, na której wy�wiêca-
no ksiêdza o przepiêknym g³osie. Od
tej pory prosi³a Boga, aby mieæ kiedy�
syna z takim darem. Zreszt¹ wszyscy
w rodzinie ³adnie �piewali i �piewaj¹ -
dziadek Szczepan, babcia Anna, rodzi-
ce, siostry. W pewnym momencie swo-
jego ¿ycia Pawe³ próbowa³ zostaæ akor-
deonist¹, jednak szybko okaza³o siê, ¿e
stworzony jest do �piewania.

Pocz¹tek wielkiej pasji
Pani Stanis³awa Chruszcz - znako-

mita polonistka ze Szko³y Podstawo-
wej w Harcie, do której Pawe³ uczêsz-
cza³ - by³a adresatk¹ szczególnych po-
dziêkowañ podczas koncertu dynow-

skiego. Nie bez powodu. Jako pierwsza
dostrzeg³a ogromny talent przysz³ego
tenora, uwierzy³a w niego i zrozumia-
³a, ¿e to �nieoszlifowany diament�. Ta-
kie przeczucie towarzyszy³o jej od wy-
stêpu Paw³a w klasie czwartej. Dostrze-

g³a jego nieprzeciêtne mo¿liwo�ci wo-
kalne; czysty i mocny g³os o szerokiej
skali. Zaproponowa³a mu wystêpy w
szkolnym kó³ku tanecznym, co okaza³o
siê strza³em w dziesi¹tkê; Pawe³ mia³
znakomite poczucie rytmu, ubarwia³

99wystêpy solówkami ludowymi Ju¿
jako trzynastolatek zachwyca³ piêknym
tenorem i wtedy pani Stanis³awa za-
proponowa³a Paw³owi naukê �piewu z

Rodzina Paw³a podczas koncertu w Dynowie Fot. Ewa Hadam

(ci¹g dalszy na str. 8)

polsk¹, w szczególno�ci nasz¹ lokaln¹.
Poprzez projekt wspó³pracy kultural-
nej i edukacyjnej chcieli�my zapewniæ
jak najszerszy i najbardziej zró¿nico-
wany kontakt miêdzy Polakami i Ukra-
iñcami. Program rozpocz¹³ siê 22
kwietnia 2005 r., kiedy to odby³ siê
�Polsko - Ukraiñski Przegl¹d Tañców
Regionalnych� po³¹czony z Festynem
Folklorystycznym Impreza zosta³a po-
przedzona warsztatami tanecznymi
(tañce ukraiñskie i rzeszowskie) dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej prowadzo-
nymi przez instruktora. W warsztatach
wziê³a udzia³ m³odzie¿ szkolna z Kuli-
kowa na Ukrainie, m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ oraz Szko³y Podstawowej Nr 2 w
Dynowie.
Uk³ady przygotowane na warszta-

tach prezentowane by³y równie¿ pod-
czas koncertu. W festynie folklorystycz-
nym uczestniczyli: Kapela Ludowa z
Dynowa �Dynowianie�, taneczny zespó³
dzieciêcy Zespo³u Szkó³ w Dynowie kie-
rowany przez Lucynê Wandas, tanecz-

ny zespó³ dzieciêcy �Bartkowiaczki�
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Dynowie
pod kierownictwem Gra¿yny Wyskiel,
Zespó³ Tañca Ludowego LiceumOgólno-
kszta³c¹cego w Dynowie pod kierownic-
twemEl¿bietyKlaczak - £ach,GrupaAr-
tystyczna �Antrakt� pod kierownictwem
pani Anny Mol. W festynie bra³y udzia³
równie¿ 4 zespo³y z Ukrainy, dwa zespo-
³y amatorskie z Miasta Kulików oraz
dwa zespo³y z S¹dowej Wiszni z Ukra-
iny.
Festynowi towarzyszy³y wystawy

twórczo�ci ludowej polskiej i ukraiñ-
skiej oraz degustacja kuchni regional-
nej. Podczas imprezy zosta³a podpisa-
na umowa o wzajemnej wspó³pracy
transgranicznej pomiêdzy miastem
Dynów reprezentowanym przez Bur-
mistrz Miasta- Annê Kowalsk¹ oraz
miastem Kulików reprezentowanym
przez mera Teodozja Szpyka.
22 maja 2005 r. odby³ siê Dzieñ

Ukrainy w ramach I etapu Dni Pogó-
rza Dynowskiego

- Pogórzañska Nuta: wystêpy przygra-
nicznych zespo³ów folklorystycznych i
muzycznych z Ukrainy, S³owacji i Po-
górza Dynowskiego. Kolejnym etapem
realizowanego projektu by³ wspólny pol-
sko - ukraiñski Festiwal Kultury Kar-
packiej, który odby³ siê 3 lipca 2005 r.
na Rynku w Dynowie.

W ramach Festiwalu zaprezentowa-
³y siê zespo³y muzyczne i taneczne z
PogórzaDynowskiego, Regionu ¯ó³kiew-
skiego na Ukrainie oraz ze S³owacji.
Imprezy towarzysz¹ce to plener malar-
ski i rze�biarski z udzia³em uczniów
Zespo³u Szkó³ Plastycznych im. A. Ke-
nara w Zakopanem.

Mamy nadziejê, ¿e nawi¹zane kon-
takty z s¹siadami z Ukrainy i S³owacji
zaowocuj¹wprzysz³o�ciwspólnymiwiêk-
szymi inicjatywami i projektami i ¿e
podejmowane dzia³ania przyczyni¹ siê do
budowania i rozwoju dobros¹siedzkich
stosunków miêdzy spo³eczeñstwami pol-
skim, s³owackim i ukraiñskim.

AnnaBaran
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p³yt (w szkole nie zatrudniano nauczy-
ciela muzyki, który móg³by udzieliæ mu
fachowychwskazówek).W lokalnych im-

prezach o charakterze przegl¹dów czy
festiwali Pawe³ szybko znalaz³ sta³e,
najwy¿sze miejsce. W�ród publiczno�ci
mia³ swoich wiernych fanów. Opiekun-
ka zespo³u wspomina pewien epizod z
Dni Pogórza Dynowskiego; p³acz¹ce
dziecko uspokajane przez mamê:�Cicho,
teraz Pawe³ bêdzie �piewa³ �.Przegl¹-
dy na szczeblu wojewódzkim przynosi-
³y mu kolejne nagrody, za� publiczno�æ
nie pozwoli³a mu zej�æ ze sceny bez kil-
kukrotnych wystêpów na �bis�. W do-
borze repertuaru prezentowanego pod-
czas licznych konkursów mia³ swój
udzia³ tak¿e pan Andrzej Kêdzierski,
nauczyciel muzyki ze Szko³y Podstawo-
wej w Dynowie. Starania o uzyskanie
stypendiumnie przynios³y pozytywnych
rezultatów, chocia¿ s³yszano o nimwiele
dobrego tak¿e w kuratorium.

Drug¹ pasj¹ Paw³a by³a pi³ka no¿-
na. Rówie�nicy z dynowskiej dru¿yny
na pewno zachowali go w pamiêci. Pi³-
ka ust¹pi³a jednak miejsca jednej z
Muz.Za namow¹ pani Stanis³awy Pawe³
znalaz³ siê w Szkole Muzycznej w Rze-
szowie. Przedtem musia³ zaliczyæ eg-
zamin, który sta³ siê prawdziw¹ uczt¹
artystyczn¹ dla cz³onków komisji eg-
zaminacyjnej. Jednocze�nie by³ uczniem
Technikum Spo¿ywczego. �Nie bez
wzruszenia i dumy obejrza³am jego kon-
cert, który stanowi³ muzyczne podsu-
mowanie okresu szko³y �redniej � wspo-
mina pierwsza �artystyczna mama�
Paw³a. Pamiêta³ o niej, przedstawi³ j¹
po koncercie pedagogom muzycznym,
szczególnie pani Annie Budziñskiej.

�Nie waham siê powiedzieæ, ¿e
Pawe³ to artysta z wielk¹ charyzm¹,

niezwyk³ym duchowym bogactwem i
cz³owiek o wysokiej kulturze osobistej.
Jest naszym ambasadorem w Polsce i
�wiecie. �

Z którego miasta pan pochodzi?
Udzia³ w renomowanych konkursach

pozwoli³ mu utwierdziæ siê w przeko-
naniu, ¿e na sukcesy trzeba zapraco-
waæ. A te przychodzi³y jedne po drugich.
Jako uczeñ szko³y �redniej wygra³ Ogól-
nopolski Konkurs Wokalny im. Mieczy-
s³awa Kar³owicza w Zakopanem. Jury
konkursu ju¿ wtedy kierowa³o go na
Akademiê Muzyczn¹ do Gdañska, do
klasy �piewu profesora Piotra Kusie-
wicza. Na koncercie w Nowym S¹czu
wzbudzi³ zainteresowanie jednej z diw
operowych, która po wystêpie uda³a siê
do niego z pytaniem: �Z którego mia-
sta pan pochodzi, panie Pawle?�. W od-
powiedzi us³ysza³a, ¿ema rodowódwiej-
ski: �Jestem z Harty, a to moja mama�,
powiedzia³ i wskaza³ na pani¹ Jadwi-
gê. �Bogu dziêki, s³awa nie przewróci³a
mu w g³owie� cieszy siê mama. �pie-
wa³ przecie¿ trzykrotnie dla naszego
Jana Paw³a II, wzbudzi³ zainteresowa-
nie samego Placido Domingo jako naj-
m³odszy uczestnik konkursu w Pary¿u,
pozna³ i wyst¹pi³ z wieloma artystami
o szerokiej s³awie.

Zwyczajny niezwyczajny
Pierwszy Tenor Pañstwowej Opery

Ba³tyckiej niezwykle ceni swoje ¿ycie
rodzinne. W domu cze-
ka na niego ¿ona, có-
reczka Zuzia oraz pra-
wie roczny synek.
Pawe³ wraca z koncer-
tów i jest szczê�liwy,
¿e ma dok¹d. Uwiel-
bia porz¹dek, kocha
kwiaty, potrafi siê po-
�wiêciæ dla rodziny.
Zawsze by³ obowi¹zko-
wy, nie stroni³ od pra-
cy w gospodarstwie
jako ch³opiec, ¿y³ spra-
wami swoich najbli¿-
szych. To zaintereso-
wanie nie straci³o do-
t¹d na sile. Stara siê
utrzymywaæ sta³e kon-
takty z siostr¹ Renat¹
oraz Ma³gorzat¹. Pa-
miêta o najbli¿szych, zaprasza na swoje
koncerty. Gdy przyje¿d¿a do rodzinne-
go domu w Harcie, bezb³êdnie wy³apu-
je wszelkie zmiany, chêtnie robi po-
rz¹dki i rozkoszuje siê smakiem potraw
z jad³ospisu mamy. I jeszcze najwa¿-
niejsza dewiza Paw³a: �Tylko z Bogiem
mo¿na doj�æ do wszystkiego�. Zawsze
tak my�la³, tak¿e w tych trudniejszych
czasach. A takich nie brakowa³o; skrom-
ne �rodki finansowe nie stanowi³y z

pewno�ci¹ okoliczno�ci sprzyjaj¹cych,
starania o pomoc nie przynosi³y ¿ad-
nych rezultatów. Rodzice pomagali mu
tak, jak mogli; kosztem wielu ró¿nych
wyrzeczeñ. Pawe³ nie zra¿a³ siê nawet
wtedy, gdy uda³o siê zab³ysn¹æ, a po-
tem ta gwiazda �wieci³a jakby s³abszym
blaskiem. Wiedzia³, ¿e kariera arty-
styczna - jak barometr - idzie w górê,
ale te¿ nieuchronnie opada w dó³. Ko-
lejna maksyma: �Gdy jest dobrze, trze-
ba ci¹gle my�leæ, ¿eby siê nie przewró-
ciæ� pozwala mu zachowaæ wspania³¹
kondycjê artystyczn¹ i sprawia, ¿e jego
nazwisko stale go�ci na afiszach wielu te-
atrów muzycznych w Polsce i na �wiecie.

Mieæ odwagê, by marzyæ
Jaki - wed³ug Paw³a - jest przepis

na karierê? Odpowied� stanowi¹ te oto
s³owa: �Sk³ada siê na to wiele ró¿nego
rodzaju uwarunkowañ. Nikt jeszcze bo-
wiem nie wymy�li³ recepty na �tak
zwan¹ karierê�, ale - z tego co siê orien-
tujê- m³odzi ludzie boj¹ siê marzyæ, a
je�li nawet, to nie wierz¹ w powodze-
nie swojego zamys³u. Na pewno ³atwiej
jest ludziom pochodz¹cym z du¿ego
miasta, ale trzeba pamiêtaæ, i¿ nie jest
to regu³¹. Trzeba mieæ marzenia (Je¿e-
li kto� przesta³ marzyæ, to ju¿ nie ¿yje) i
d¹¿yæ do ich realizacji, lecz na pewno
nie za wszelk¹ cenê, bo mo¿e siê oka-
zaæ, i¿ rado�ci z osi¹gniêcia sukcesu
nie ma z kim dzieliæ, a znam wielkich
SAMOTNYCH ludzi. ¯yczê wytrwa³o-

�ci tym wszystkim, którzy nie boj¹ siê
podejmowaæ ryzykownych decyzji i tym,
którzy maj¹ marzenia. Tylko podejmu-
j¹c rêkawicê rzucon¹ nam przez los, mo-
¿emy siê przekonaæ, na co nas staæ.�
Mieszkañcy naszego podkarpackie-

go zak¹tka ¿ycz¹ Ci wszystkiego naj-
lepszego!!!!

Ewa Hadam

Pawe³ z rodzin¹ Fot. z albumu rodzinnego

Pawe³ Ska³uba z córeczk¹ Zuzi¹ po koncercie w Dynowie.
Fot. M. Choma

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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Pomys³ zorganizowania pleneru
rze�biarskiego zapad³ najpierw w g³o-
wie dynowskiego rze�biarza Bogus³a-
wa Kêdzierskiego - absolwenta szko³y
Kenara, do którego przychyli³ siê dy-
rektor palcówki Stanis³aw Cukier. Do
miasteczka przyjecha³a grupa o�miu
uczniów pod opiek¹ artysty - rze�bia-
rza Andrzeja Mrowca - profesora szko-
³y Kenara. Jak podkre�la profesor za-
fascynowa³y nas legendy dynowskie, a
to legenda o powstaniu herbu miasta,
o napadzie tatarów i o Dynowie i Sa-
nie. W �ród wybrañców którzy zawitali
do Dynowa s¹: Katarzyna Rodek, Anna
Maryniarczyk,Marta Szymkowiak,We-
ronika Surma, Benita Kopacka, Rafa³

Oleksy, Pawe³ Funek, Piotr Pogwizd.
Najpierw m³odzi arty�ci wykonali szki-
ce na papierze, potem w gliniane mo-
dele miniaturki, a nastêpnie ostro za-
brali siê do powa¿nej pracy. Po blisko
tygodniu swe dzie³a wystawili na miej-
scowym rynku.Wzbudzaj¹ one spore za-
interesowanie mieszkañców miastecz-
ka, a przede wszystkim jeszcze bardziej
upiêkszaj¹ dynowskie planty. Jak pod-
kre�laj¹ przyjezdni Dynów jest piêknym
malowniczymmiasteczkiem. Co pewien
czas wyje¿d¿aj¹ na plenery w ró¿ne
zak¹tki Polski i �wiata. Tworz¹ w gli-
nie, kamieniu, drzewie i wielu innych
rzeczach. Rze�by przedstawiaj¹ dy-
nowsk¹ corridê, uciekaj¹cych tatarów i

sk³óconych braci. M³odzi arty�ci spêdz¹
w Dynowie osiem dni. Ju¿ teraz
twierdz¹, i¿ bêd¹ one niezapomniane.
A tymmieszkañcom którzy tych legend
nie pamiêtaj¹, to w ma³ym skrócie po-
staram siê je przybli¿yæ.

Legenda o powstaniu
herbuDynowa.

Bardzo dawno temu dynowski
szlachcic Lewicki podró¿uj¹c po �wie-
cie zajecha³ do Hiszpanii gdzie móg³
przygl¹daæ siê licznie organizowanym
corridom. Po powrocie na wzór hiszpañ-
ski zorganizowa³ podobn¹ w Dynowie.
Szlachcic ten mia³ piêkn¹ córkê Haniê
która pod jego nieobecno�æ zakocha³a
siê w Jerzym, ubogim szlachcicu, chc¹c
za niego wyj�æ. Wszyscy przyjaciele od-
radzali. Kiedy Lewicki wróci³ do mia-
sta Jerzy poprosi³ o rêkê córki. Zgoda
po pewnym czasie zapad³a, pod warun-
kiem, i¿ m³odzieniec mia³ wyst¹piæ jako
toreador. W niedzielne popo³udnie tu¿

po mszy licznie zgromadzone pospól-
stwo zebra³a siê by obejrzeæ nierówny
pojedynek. Jerzy skrzêtnie unika³ byka
rani¹c go kilkakrotnie. W koñcu rozsza-
la³e zwierze wziê³o m³odzieñca na rogi,
rzuci³o na ziemiê i stratowa³o. Hania
chc¹c ratowaæ ukochanego wbieg³a na
arenê i podzieli³a los Jerzego. Lewicki
zabi³ byka. Kochanków pochowano ra-

zem. Od tej pory stary szlachcic osza-
la³ po stracie ukochanej córki. Chodz¹c
po polach strzela³ z muszkietu do krów
i wo³ów. Po tych wydarzeniach miesz-
kañcy umie�cili g³owê byka na miejsco-
wej tarczy wzbogacaj¹c koluchemwnoz-
drzach jako symbolem jego okie³znania.

Legenda o Dynowie i Sanie.

Dawno, dawno temu Dynów by³ bo-
gatym miasteczkiem a jego mieszkañ-
com ¿y³o siê spokojnie i dostatnio. Jego
bezpieczeñstwa strzeg³a szeroka i gro�-
na rzeka San, zapewniaj¹c mieszkañ-
com tak¿e licznych ryb dla po¿ywienia.
Bezpieczeñstwa strzeg³a równie¿ stra¿
zamkowa, któr¹ dowodzi³ stary rycerz
w³a�ciciel dynowskiego zamku. Pewne-
go razu, kiedy wraz ze s³ugami wraca³ z
Przemy�la zosta³ napadniêty i poranio-

Od 21 do 28 czerwca wDynowie przebywa³a i tworzy³a grupa uczniów
szko³y Kenaraw Zakopanem. Ich rze�by zdobi¹ obecnie dynowski Rynek.

Pomys³odawca pleneru Bogus³aw Kêdzierski

Profesor podczas pracy

Jeden z glinianych modeli

M³odzi arty�ci podczas prac rze�biarskich

(ci¹g dalszy na str. 10)
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ny, jego s³udzy zginêli. Resztkami si³
dotar³ do miasta. Na ³o¿e �mierci we-
zwa³ synów: Kazimierza, Karola i Bar-
tosza. Obdarowa³ ich maj¹tkiem. Kazi-
mierzowi przypad³y dobra na zachód od
miasta, Karolowi na po³udnie a Bart-
kowi po³o¿one za rzek¹ San. Niestety
nie wyzna³ komu przypadnie miasto i
zamek. Miêdzy braæmi zapanowa³ nie-
zgoda. Pewnego dnia miedzy Kazimie-
rzem i Karolem dosz³o do k³ótni. Kazi-
mierzwnerwach chwyci³ zamiecz i prze-
bi³ brata. Cia³o zepchn¹³ do Sanu. Od
tej pory rzeka szybko zaczê³a siê odsu-
waæ do miasta. Nawiedzi³y je liczne na-
jazdy, plagi, po¿ary. W wyniku strasz-
nej choroby, która dziesi¹tkowa³amiesz-
kañców wymarli wszyscy. Wmie�cie za-
mieszka³y wilki. Minê³a wiele dziesi¹t-
ków lat zanim na nowo powróci³o tu
¿ycie. Po tychwydarzeniach opróczwspo-
mnieñ pozosta³y nazwy po trzech bra-
ciach: Kazimierówka - wioska le¿¹ca na
zachód od Dynowa, Bartkówka le¿¹ca

za Sanem, Karolówka le¿¹ca na po³u-
dnie od miasta, a po zamku zosta³o je-
dynie wzgórze zwane zamczyskiem. San
nie przybli¿y³ siê ju¿ do miasta a jedy-
ny �lad po nim stanowi¹ mokrad³a.

Legenda o napadzie Tatarów.

Wiele wieków temu Tatarzy nawie-
dzali nasz kraj w tym tak¿e i Dynów
³upi¹c i grabi¹c mieszkañców. Po jed-
nym z takich najazdów o0broñcy zorga-
nizowali po�cig. Z³apano kilku tatarów
w tym dziesiêcioletniego ch³opca. Zwa-
no go Gryn¹. Ch³opak dorasta³, uczy³ siê
mówiæ po polsku. Pomaga³ mieszkañ-
com. W koñcu wyrós³ i zmê¿nia³. Nie-
stety ponowie do bram miasta zbli¿ali
siê Tatarzy. Przygotowano siê do obro-
ny. Og³oszono aby ludno�æ schroni³a siê
w ko�ciele i na zamku. Pierwsze ude-
rzenie odparto. Podczas drugiego Tata-
rzy wdarli siê do miasta. Rabowali, pl¹-
drowali i palili miasto. Gryna spogl¹-
da³ na poczynania Tatarów i co� go do
nich ci¹gnê³o jednak ¿al mu by³o zosta-

wiæ tych z którymi tyle prze¿y³. Dostrzeg³
jak grupa ma³ych dzieci z matk¹ ucie-
ka do ko�cio³a. Dopadli ich Tatarzy i za-
mordowali. Postanowi³ walczyæ przeciw-
ko ³upie¿com pokonuj¹c wielu z nich, a¿
w koñcu schroni³ siê w ko�ciele. Tatarzy
podpalili ko�ció³ i zamek. Stary pro-
boszcz nakaza³ podniesienie p³ytyw pod-
³odze. Mieszkañcom ukaza³y siê schody
i tunel prowadz¹cy w g³¹b. Zanim ko-
�ció³ sp³on¹³ mieszkañcy zeszli w g³¹b
tunelu. Radzili co robiæ. Postanowiono,
i¿ grupa ludzi wyjdzie i sprawdzi co
robi¹ Tatarzy by³ w�ród nich Gryna. Szli
d³ugo ciemnym i w¹skim korytarzem.
Wyszli w chacie wiernego zamkowego
pszczelarza. Ujrzeli i¿ wiêkszo�æ Tata-
rów opu�ci³o miasto, pozosta³a nielicz-
na grupa. Postanowiono najpierw roz-
pêdziæ konie i pilnuj¹cych je koniuchów.
Zaj¹³ siê tym Gryna. Konie rozpêdzono
a Tatarzy rzucili siê do ucieczki. Zwy-
ciêscy odzyskali stracony dobytek, zdo-
byli konie, i uwolnili schwytanych do nie-
woli mieszkañców.

Grzegorz Szajnik

by³a Kapela podwórkowa �Beka� z
Przeworska, II: ��l¹skie Bajery� z Or-
nontowic, a III - Kapela podwórkowa
�Ch³opaki Ze Starej Paki� z Koby³ki
pod Warszaw¹.
Dziêki udzia³owi w festiwalu Kapela

�TOÑKO� z Dynowa mog³a jeszcze
bardziej podkre�liæ swoje ist-
nienie, a piosenki zespo³u wraz
z pozytywnymi opiniami zapre-
zentowane zosta³y w specjal-
nym programie na antenie Ra-
dia Rzeszów.
Wyjazd na festiwal móg³

odbyæ siê dziêki sponsorowi,
który pokry³ wszystkie koszty
uczestnictwa kapeli w festiwa-
lu. Dziêkujemy serdecznie fir-
mieWOODSTYLEBalawajder
sp.j., a szczególnie panu An-
toniemuBalawajdrowi, któ-
ry bardzo chêtnie popar³ nasze
starania zwi¹zane z wyjazdem
na festiwal.
Dziêki przychylno�ci firmy

WOODSTYLE mogli�my bar-
dzo g³o�no za�piewaæ na festiwalum.in.
piosenkê �Dynowski film� reprezentu-
j¹c Stowarzyszenie Promocji i Rozwo-
ju Regionu Dynowskiego.
Dziêkujemy wszystkim tym, którzy

szczerze i bezinteresownie wspieraj¹
dzia³alno�æ artystyczn¹ Kapeli podwór-
kowej �TOÑKO�.

Kierownik zespo³u
AntoniD¿u³a

W dniach 07-08 maja 2005 roku
odby³ siê w Przemy�lu XXVII Ogólno-
polski Festiwal Kapel Podwórkowych.
W drugim roku swojej dzia³alno�ci ar-
tystycznej Kapela Podwórkowa �TOÑ-
KO� postanowi³a wzi¹æ udzia³ w tym
festiwalu, wysy³aj¹c wcze�niej odpo-
wiedni materia³ muzyczny po-
trzebny do celów kwalifikacyj-
nych. Okaza³o siê ¿e �TOÑKO�
by³a najm³odszym zespo³em bio-
r¹cym udzia³ w najstarszym
tego typu festiwalu w Polsce.
Bardzo dobra organizacja i ro-
dzinna atmosfera imprezy da³y
siê odczuæ zaraz po przyje�dzie.
Zarówno organizatorzy jak i
wszyscy cz³onkowie zespo³ów
byli dla nas najm³odszych jak
starzy znajomi. Niektóre zespo-
³y mia³y za sob¹ ponad 20-letni
sta¿ estradowy, co w tej bran¿y
jest bardzo istotne. Koncert pro-
fesjonalnie prowadzi³ wielolet-
ni konferansjer tej imprezy Jan
Miszczak z Przemy�la. Jury w
sk³adzie: Alosza Awdiejew - muzyk,
aktor, wyk³adowca UJ w Krakowie,
Antoni Guran - muzyk, wyk³adowca UR
w Przemy�lu, oraz Bo¿ena Lewandow-
ska - etnomuzykolog, wyk³adowca UJ
w Krakowie, wys³ucha³o i obejrza³o w
sobotê jedena�cie 30-minutowych pre-
zentacji zespo³ów z ró¿nych stron Pol-
ski..Po zakoñczeniu czê�ci konkursowej
rozpoczê³y siê bardzo wa¿ne warsztaty
muzyczne z udzia³emwszystkich zespo-

³ów i komisji konkursowej. W godzinach
wieczornych odby³o siê spotkanie bie-
siadne i wspólne spontaniczne muzy-
kowanie w Klubie Centrum Kultury
�Piwnice�. Praktyczna wymiana do-
�wiadczeñ muzycznych trwa³a do pó�-
nych godzin nocnych.

W niedzielê zgodnie z programem
zespo³y muzykowa³y w ró¿nych czê-
�ciach miasta,

a o godz.15 rozpocz¹³ siê koncert
fina³owy w którym Kapela �TOÑKO�
równie¿ wziê³a udzia³. Ze wzglêdu na
niepewn¹ pogodê koncert odby³ siê w
sali Centrum Kultury a nie, jak plano-
wano, na rynku miasta. Po koncercie
jury og³osi³o wyniki, rozda³o dyplomy,
nagrody i wyró¿nienia. I miejsce zdo-

Kapela podwórkowa �TOÑKO� podczas koncertu konkursowego

(ci¹g dalszy ze str. 9)
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Na �wiêtowanie trzeba zapraco-
waæ. Wiedz¹ o tym doskonale cz³on-
kowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Harcie. Uroczysto�æ po�wiêcenia
i oddania do u¿ytku wozu stra¿ac-

kiego o ³¹cznej warto�ci karosa¿u
120 tysiêcy z³otych poprzedzi³ wzmo-
¿ony wysi³ek oraz chêæ wspó³pracy
wielu osób i instytucji. O wszelkie
dotacje, dziêki którym uda³o siê zre-
alizowaæ tak wielkie przedsiêwziê-
cie, zabiegali przede wszystkimWójt
Gminy Dynów Adam Chrobak, za-
stêpca komendanta miejskiego PSP
m³. bryg.Florian Pelczar oraz pre-
zes OSP w Harcie Szczutek Artur.

W�ród ofiarodawców znale�li siê : Za-
rz¹d G³ówny ZOSPRP, Urz¹d Gmi-
ny Dynów, PZU oraz samimieszkañ-
cy wsi. Podwozie pod karosa¿ uda³o
siêuzyskaænieodp³atnie zKMPSP,na-

tomiast wykonanie
karosa¿u powierzo-
no firmie Bocar. Po-
�wiêcenia wozu do-
konali w dniu 12.
06.2005 kapelan po-
wiatowyZOSPRPw
Rzeszowie ks.Józef
Ksi¹¿ek oraz
ks.proboszcz parafii
Tadeusz Ozga. Na
popo³udnie przewi-
dziano dalsz¹ czê�æ
uroczysto�ci, które
otworzyli tzw. �ro-

dzice chrzestni� ; Maria Pa³ac oraz
Wies³awDomin.Pojazdmaodt¹dw³a-
sne imiê - Florian. Nie zabrak³o wie-
lu znamienitych go�ci, a byli nimi:
kapelan powiatowy ks.Józef Ksi¹-
¿ek, proboszcz parafii ks. Tadeusz
Ozga, komendant miejski PSP w
Rzeszowie brygadier Jan Ziobro, z-
ca komendanta miejskiego Psów
Rzeszowie m³.brygadier Florian Pel-
czar, starosta rzeszowski Stanis³aw
O¿óg, wójt gminy Adam Chrobak,
radni powiatowi: Aleksander Stoch-
mal, Jan Sieñko, radny miasta Rze-
szowa: Robert Kultys, radni gmin-
ni: Jan Sieñko, Czes³aw £ukasie-
wicz, Andrzej B³oñski, so³tys wsi
Adam Dziura, dyrektor szko³y
Krzysztof Kêdzierski oraz przedsta-
wiciele 13 jednostek OSP. Na pro-
gram uroczysto�ci z³o¿y³y siê tak¿e
akcenty artystyczne.Ich wykonawcy-
miejscowa orkiestra stra¿acka pod

kierunkiem p.Andrzeja Sowy oraz
prowadzona tak¿e przez p. Andrzeja
kapela ludowa �M³oda Harta � -
sprawdzili siê w tej roli znakomicie.
Harcanie z dum¹ spogl¹dali na ze-
spo³y, które tak aktywnie w³¹czy³y
siê w ¿ycie miejscowej spo³eczno�ci.
Prezes OSP w Harcie - Artur

Szczutek - pragnie w imieniu w³a-
snym oraz ca³ej stra¿ackiej spo³ecz-
no�ci podziêkowaæ wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy przyczynili
siê do zorganizowania i u�wietnienia
tego wydarzenia.

Ewa Hadam
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Dla wielu osób my�listwo, ambo-
ny i wszystkie inne rzeczy zwi¹zane
z ³owiectwem jednoznacznie kojarz¹
siê z polowaniami. Warto
jednak czasami spojrzeæ
na gospodarzy polskich la-
sów od innej strony. S¹,
bowiem w�ród nich ludzie
z pasj¹. Ludzie potrafi¹cy
³¹czyæ swoje zaintereso-
wania z szacunkiem dla
przyrody oraz zg³êbianiem
wiedzy na jej temat. Jed-
nymi z nich jest grupa my-
�liwych z Ko³a £owieckie-
go �Sarenka� w Harcie,
która za³o¿y³a nietypowy
zespó³ muzyczny - Zespó³
Sygnalistów My�liwskich.
Powstanie Zespo³u Sy-

gnalistówMy�liwskichKo³a
£owieckiego �Sarenka� w
Harcie datuje siê na 21
kwietnia 2001roku.Wtedy
to Komisja Uchwa³ i Wnio-
sków na Walnym Zgroma-
dzeniu Sprawozdawczym

cz³onków ko³a podjê³a uchwa³ê o utwo-
rzeniu, wykszta³ceniu i wyposa¿eniu
Zespo³u Sygnalistów My�liwskich.

G³ównym inicja-
torem i pó�niej-
szym opiekunem
by³ prezes ko³a Jan
Drewniak przy po-
parciu przewodni-
cz¹cego Zarz¹du
Okrêgowego PZ£ w
Rzeszowie. Pocz¹t-
kowo w sk³ad ze-
spo³u wchodzi³o
trzech cz³onków:
Maciej Skrabalak,
Maciej Pilch i Mi-
cha³ Sowa. Z bie-
giem czasu zespó³
zakupi³ kolejne in-
strumenty, a tak¿e
wcieli³ nowych mu-
zyków: Artur
Szczutek, Jan Sta-
rzec, Tomasz Dziu-
ra, Marcin Sieñko i
Micha³ Domin.
Licz¹cy obecnie

osiem osób zespó³
doskonali swoje
umiejêtno�ci w

grze na rogach my�liwskich, które
nie nale¿¹ do instrumentów naj³a-
twiejszych. Bogactwo wygrywanych

utworów przypominaj¹cych brzmie-
niem niekiedy hejna³y jest du¿e i
praktycznie zawsze wi¹¿e siê z tra-
dycjami my�liwskimi. Inne melodie
us³yszymy przed wyruszeniem na
polowanie, inne dla ka¿dego darzo-
nego szacunkiem zwierzêcia, z ko-
lei zupe³nie inne podczas biesiady
czy �wiêta patrona wszystkich my-
�liwych - �w. Huberta. Zespó³ swoj¹
muzyk¹ u�wietnia ró¿nego rodzaju
uroczysto�ci zaczynaj¹c od polowañ
my�liwskich przez msze dziêkczyn-
ne, jubileusze, zawody strzeleckie i
inne imprezy zwi¹zane z tematyk¹
³owieck¹. Ponadto aktywnie uczest-
niczy w wszelkiego rodzaju konkur-
sach sygnalistów. Na swoim koncie
ma udane wystêpy na festiwalach
krajowych, a tak¿e miêdzynarodo-
wych kultury ³owieckiej. G³ównym
za³o¿eniem jest propagowanie i kul-
tywowanie bardzo bogatej kultury,
zwyczajów i tradycji ³owieckiej prze-
kazywanej od wieków z pokolenia na
pokolenie.

Micha³ Sowa
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SIANKI - to miejscowo�æ po³o¿ona na wysoko�ci 800
m n.p.m. u �róde³ Sanu. Za³o¿ona zosta³a w XVI w. przez
rodzinê Kmitów, którzy byli tak¿e w³a�cicielami Dyno-
wa (pierwotna nazwa brzmia³a Sañskie i wywodzi³a siê
od rzeki San). �S³ownik geograficz-
ny Królestwa Polskiego i innych
krajów s³owiañskich� z 1889 r. infor-
muje, ¿e w 1880 r. ¿y³o w niej 35 Po-
laków, 341 Rusinów Rubinów 11
Niemców.
Najwiêkszy rozkwit wie� prze¿y-

³a w latach trzydziestych XX wieku
w okresie miêdzywojennym, kiedy
ca³y jej obszar znajdowa³ siê na te-
renie Polski. Znajdowa³o siê w niej
7 sklepów spo¿ywczych, piekarnia,
biblioteka, korty tenisowe, boiska
do siatkówki i koszykówki, scena
amatorska, orkiestra sezonowa. W
zimie mo¿na by³o skorzystaæ ze
wspania³ych terenów narciarskich,
skoczni oraz toru saneczkowego.
Sianki sta³y siê modnym i chêtnie
odwiedzanym o�rodkiem wczaso-
wym (posiada³y 2 tysi¹ce miejsc noc-
legowych). Nic wiêc dziwnego, ¿e od-
wiedzi³ je sam Pi³sudski.
Niestety w okresie II wojny �wiatowej zosta³y one znisz-

czone przez Niemców jak i Sowietów (na dworze Stroñ-

U �róde³ Sanu

Otwarcie �Miêdzynarodowego Dnia Sanu - Sianki 2005�

Pami¹tkowa fotografia przy ¿ród³ach Sanu

skich, ostatnich w³a�cicieli, ulokowa³o siê gestapo). Po woj-
nie ludno�æ prawobrze¿nych Sianek zosta³a wysiedlona a
ich czê�æ wraz z pozosta³ymi ziemiami II Rzeczpospolitej
znalaz³a siê po stronie ZSRR, dzi� za� znajduje siê po stro-
nie ukraiñskiej.
I w³a�nie w ukraiñskich Siankach 15 lipca 2005 r. z

inicjatywy Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-

skiego zorganizowano Miêdzynarodowy Dzieñ Sanu.
Spotkanie odby³o siê w ramach programu �B³êkitny San�.
Uczestniczy³y w nim w³adze Dynowa i ca³ego wojewódz-

twa oraz przedstawiciele �wiata na-
uki - tak samo reprezentowana by³
strona ukraiñska. U�wietni³y je wy-
stêpy Kapeli �Dynowianie� oraz Ze-
spo³u Ludowego z Sianek.
Czas jakby zatrzyma³ siê w miej-

scu�, bo przecie¿ kiedy� te kultury
�by³y i ¿y³y ze sob¹�� Niestety naj-
nowsza historia to tak¿e wzajemny
�rachunek krzywd�, dlatego spotka-
nie ��róde³ Sanu� mia³o wymiar
szczególny�
Pad³o wiele piêknych, serdecz-

nych s³ów, obie strony deklarowa³y
chêæ szerokiej wspó³pracy, zarówno
gospodarczej, jak i turystycznej.
Nale¿y sobie ¿yczyæ, aby te am-

bitne plany zosta³y zrealizowane, bo
Dynów i Sianki tylko na tym tylko
skorzystaj¹!!!

Uczestnik spotkania
Maciej Jurasiñski
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W sobotni wieczór 9 lipca 2005 r.

dynowski rynek �pêka³ w szwach��Na
scenie �u stóp� Jagie³³y wyst¹pi³ - z
towarzyszeniem Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Rzeszowskiej - �wia-
towej s³awy tenor, pochodz¹cy z Harty
pan PAWE£ SKA£UBA. Znane arie
operowe (ze szczególnie wzruszaj¹c¹
ari¹ Stefana z opery Moniuszki, dedy-
kowan¹ obecnej na koncercie Matce ar-
tysty), piosenki Jana Kiepury (z wyci-
skaj¹c¹ ³zy z oczu paniom �Ninon, ach
u�miechnij siê� i s³ynn¹ �Brunetki, blon-
dynki�) zachwyca³y wszystkich, którzy
uczestniczyli w tej �uczcie dla duszy�.
Mamy nadziejê, ¿e to nie ostatni pobyt
Artysty w naszym mie�cie� Dziêku-
jemy za wspania³y koncert i zapra-
szamy ponownie!!!

Na stronie internetowej http://
www.operomania.hg.pl/spiewacy/skalu-
ba_pawel.html znale�li�my kilka infor-
macji o Arty�cie, które pozwalamy sobie
przytoczyæ.

Pawe³ Ska³uba - tenor
W 1996 roku ukoñczy³ z wyró¿nie-

niem studia w Akademii Muzycznej im.

Stanis³awa Moniuszki w
Gdañsku, w klasie prof. Pio-
tra Kusiewicza.
W 1993 roku zosta³ fina-

list¹ I Miêdzynarodowego
KonkursuWokalnego im. Pla-
cido Domingo w Pary¿u, jako
jedyny Polak i najm³odszy
uczestnik konkursu. Aktual-
nie jest solist¹ Opery Ba³-
tyckiej w Gdañsku. Debiuto-
wa³ na scenie operowej par-
ti¹ Ernesta w operze G. Do-

nizettiegoDon Pasquale (kwiecieñ 1996
roku - Opera Ba³tycka w Gdañsku).
Kolejne sukcesy sceniczne przynio-

s³y mu partie w operach Verdiego (Tra-
viata- Alfred, Nabucco - Ismael, Rigo-

Dnia 2 lipca 2005 r. pobrali siê Maria Piwowar i Piotr T¹palski.
M³odej Parze d³ugich pogodnych lat ¿ycia w mi³o�ci i szczêsciu
¿ycz¹ rodzice oraz Redakcja Dynowinki, dedykuj¹c wiersz.

Snuæ mi³o�æ, jak jedwabnik niæ wnêtrzem swym snuje,
Laæ j¹ z serca, jak �ród³o wodê z wnêtrza leje,
Rozk³adaæ j¹ jak z³ot¹ blachê, gdy siê kuje
Z ziarna z³otego; puszczaæ j¹ w g³¹b, jak nurtuje
Jak nurtuje �ród³o pod ziemi¹. � w górê wiaæ ni¹, jak wiatr wieje,
Po ziemi j¹ rozsypaæ, jak siê zbo¿e sieje.
Ludziom piastowaæ, jako matka swych piastuje.

Adam Mickiewicz

letto - Ksi¹¿e), G. Pucciniego (Madame
Butterfly - Pincerton), S. Moniuszki
(Straszny Dwór - Stefan,Flis - Franek).
Ponadto posiada w swoim repertuarze
tenorowe partie w operach Mozarta,
Czajkowskiego.
Go�ci³ na wielu festiwalach muzycz-

nych zarówno w Pol-
sce jak i w ca³ej Eu-
ropie. W 1997 roku
z okazji obchodów
1000-lecia Miasta
Gdañska, wyst¹pi³
w Watykanie w Ba-
zylice �wiêtego Pio-
tra, bior¹c udzia³ w
koncercie pod dy-
rekcj¹ Jerzego Ka-
tlewicza w obecno�ci
Papie¿a Jana Paw-
³a II.
Jest laureatem

krajowych i miêdzy-
narodowych konkur-

sów wokalnych. Za dotychczasowe osi¹-
gniêcia otrzyma³ nagrodê Gdañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Sztuki. Zosta³
tak¿e stypendyst¹ firmy YAMAHA.
Równolegle z dzia³alno�ci¹ sce-

niczn¹ Pawe³ Ska³uba prowadzi bogat¹
dzia³alno�æ koncertow¹, wystêpuj¹c na
estradach w kraju i zagranic¹, wyko-
nuj¹c pie�ni, dzie³a oratoryjne kompo-
zytorów z ró¿nych epok. Dokona³ rów-
nie¿ wielu nagrañ dla Polskiego Radia
i Telewizji, nagra³ p³yty CD z Capella
Cracoviensis. W maju 2000 r. nagra³
CD z kanonami S. Moniuszki (nomina-
cja do nagrody Fryderyki za rok 2000).

Redakcja �Dynowinki�
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Zanim mieszkañcy Dynowa
zdo³ali nieco och³on¹æ z pierw-
szych wra¿eñ po wkroczeniu

Niemców, ju¿ obcy ¿o³nierze dobija-
li siê do domów. Wpadali do miesz-
kañ i wypêdzali mê¿czyzn
na Rynek. Czê�æ mê¿-
czyzn widz¹c poczynania
Niemców, zaczê³a kryæ siê
w ró¿nego rodzaju domo-
wych zakamarkach. Nikt
z nich nie przypuszcza³
wówczas, ¿e podczas d³u-
gich lat okupacji niejedno-
krotnie jeszcze zmuszony
bêdzie znikaæ b³yskawicz-
nie w sobie znanych tylko
kryjówkach. Ten pierwszy raz czy-
ni³ to nieporadnie, zbyt powoli, wiêc
te¿ wkrótce w rêce ¿o³nierzy wpa-
d³a znaczna ilo�æ osób, w�ród których
nie zabrak³o ¯ydów.
Na Rynku obstawionym ¿o³nie-

rzami zrewidowali Niemcy wpierw
mê¿czyzn w poszukiwaniu broni, po
czym jeden z nich zupe³nie po-
prawn¹ polszczyzn¹ powiadomi³ spê-
dzonych, ¿e mieszkañcy Dynowa
winni natychmiast zdaæ wszelk¹
broñ znajduj¹c¹ siê w domach, za-
nim przeprowadzone zostan¹ w nich
rewizje. Osoby, u których ¿o³nierze
znajd¹ broñ bêd¹ natychmiast roz-
strzelane. Wszystkich mieszkañców
- mówi³ dalej - obowi¹zuje przeby-
wanie w domach od godziny 19 wie-
czorem, do godziny 6 rano. Ktokol-
wiek pojawi siê na ulicy w tej porze,
bez uprzedzenia zostanie zastrzelo-
ny. Po wys³uchaniu pierwszych oku-
pacyjnych zarz¹dzeñ, mê¿czy�ni zo-
stali zwolnieni do domów.
Przez nastêpne dni niemieckie

oddzia³y wojskowe ci¹gle przep³ywa-
³y przez Dynów. Oko³o piêciuset ¿o³-
nierzy zajê³o na kwatery szkolê i
kilka innych budynków u¿yteczno-
�ci publicznej. Dniem i noc¹ bez prze-
rwy kr¹¿y³y ulicami liczne patrole
wojskowe, uniemo¿liwiaj¹c ca³kowi-
cie poruszanie siê zw³aszcza noc¹.
Udrêczona niepokojem ludno�æ s³u-
cha³a ze smutkiem oddalaj¹cych siê
coraz bardziej strza³ów artylerii.
Front odsuwa³ siê szybko na wschód,
klêska by³a ju¿ faktem niezaprze-
czalnym.

Prawdopodobnie w dniu 18 wrze-
�nia zjawi³a siê w Dynowie kilkuoso-
bowa grupa Niemców z oddzia³ów
SS. Wysocy, barczy�ci SS-mani cho-
dzili ulicami i przygl¹dali siê niezbyt

licznym przechodniom. Z niepoko-
jem wszyscy spogl¹dali na ich ciem-
ne mundury i czapki, na których
widnia³y emblematy �mierci. In-
stynktownie schodzili im z drogi.
Oko³o godziny 15 - jak sobie przypo-
minam - prawdopodobnie pod kie-
rownictwem SS-manów ¿o³nierze
Wehrmachtu przyst¹pili do akcji
maj¹cej na celu likwidacjê mê¿czyzn
narodowo�ci ¿ydowskiej. Po dwóch
lub trzech uzbrojonych Niemców
wpada³o z wrzaskiem do domów, po
czym, je�li byli w nich ¯ydzi, wypê-
dzali mê¿czyzn na ulicê. Krzyki
Niemców i ¯ydów rozlega³y siê jed-
nocze�nie w ró¿nych czê�ciach mia-
steczka. Przera¿enie pad³o zarówno
na ¯ydów, jak i Polaków.
Wygl¹daj¹c ostro¿nie na ulicê za-

uwa¿y³em, jak do ma³ego sklepiku w
s¹siedztwie, prowadzonego przez bro-
datego i niskiego wzrostu ¯yda we-
szli dwaj ¿o³nierze. W chwilê pó�niej
rozleg³y siê niemieckie wrzaski, a
opieraj¹cy siê ¯yd, kopniêty czy ude-
rzony wypad³ przez drzwi, pomijaj¹c
schodki a¿ na jezdniê nied³ugim cza-
sie podwórze szkolne, tu¿ obok ko-
�cio³a, wype³ni³o siê wylêknionymi
postaciami, których strzeg³y poste-
runki wojskowe. Tu¿ przed wieczo-
rem ulic¹ w kierunku Zabramy i z
powrotem przeszed³ pochód ¯ydów
maszeruj¹cych czwórkami pod
eskort¹ wojska. Skazani na �mieræ
ostatni raz spogl¹dali przy dziennym
�wietle na rodzinne miasteczko.
O zmroku ofiary nienawi�ci ra-

sowej wywozili Niemcy samochoda-

mi na miejsce egzekucji po³o¿one u
styku dzisiejszej ulicy Podgórskiej
i Waryñskiego. Tu przy pomocy bro-
ni maszynowej pozbawili ¿ycia oko-
³o dwustu ¯ydów, oko³o stu zamor-
dowali w podobny sposób na skraju
lasu zwanego ¯urawcem. (Wed³ug
danych pochodz¹cych ze �róde³
¿ydowskich zginê³o wówczas oko³o
czterysta osób). Wszystkie ofiary po-
grzebane zosta³y na miejscach
zbrodni,

W pó�nych godzi-
nach wieczornych
tego¿ dnia wpad³y w
rêce Niemców rów-
nie¿ trzy nieznane
osoby, prawdopodob-
nie powracaj¹ce z tu-
³aczki. Za b³¹kanie
siê po godzinie poli-
cyjnej zosta³y roz-
strzelane na dziedziñ-
cu ko�cielnym, w po-

bli¿u�groty�. Nie koniec na tym. W
�rodku koszmarnej nocy czuwaj¹-
cych lub drzemi¹cych niespokojnie
mieszkañców Dynowa obudzi³y znów
strza³y i przera�liwe krzyki. Spogl¹-
daj¹c w okna dostrzegali potê¿nie-
j¹c¹ z ka¿d¹ chwilê ³unê, która roz-
lewa³a siê nad miasteczkiem. W nie-
szczêsnej miejscowo�ci p³onê³a sy-
nagoga. Nikt jednak nie odwa¿y³ siê
wyj�æ z domu, pamiêtaj¹c o suro-
wym zakazie wychodzenia noc¹ na
ulicê. Strach sparali¿owa³ wszyst-
kich.
Upojeni mordem przyst¹pili

Niemcy tej nocy równie¿ do znisz-
czenia synagogi, w której skry³a siê
bli¿ej nieokre�lona ilo�æ przera¿o-
nych ¯ydów. Oko³o pó³nocy - jak ob-
serwowali przez okna zdarzenie
mieszkañcy narodowo�ci polskiej i
¿ydowskiej -podjechali ¿o³nierze sa-
mochodami na plac przed �wi¹tyni¹,
po czym o�wietlili j¹ reflektorami.
Nastêpnie, prawdopodobnie po obla-
niu naft¹ lub rop¹ nagromadzonych
w synagodze sprzêtów podpalili je i
obserwowali rozszerzaj¹cy siê we
wnêtrzu budynku ogieñ. Dym i ¿ar
zmusi³y ukrywaj¹cych siê ¯ydów na
strychu i w ró¿nych zakamarkach
okazalej synagogi do ucieczki przez
okna lub na dach. Ukazuj¹ce siê po-
stacie stanowi³y doskonale widocz-
ny cel. Kres wszystkiemu po³o¿y³o
za³amanie siê dachu.
Rankiem nieliczni przechodnie z

lêkiem spogl¹dali na mury synago-

CZ. III

(ci¹g dalszy na str. 16)
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gi. Na jej szerokich parapetach
okiennych dopala³y siê czarne kuk³y
bêd¹ce jeszcze wczoraj ¿ywymi lud�-
mi. Jednocze�nie pod ko�cio³em gro-
madka ludzi op³akiwa³a nieszczê-
snych, którzy w nieznanej im mo¿e
mie�cinie znale�li �mieræ. We
wszystkich domach zapanowa³ na-
strój, dla opisania, którego brak jest
s³ów. Przez wiele nastêpnych dni po-
gr¹¿one w ¿a³obie ¯ydówki nie
opuszcza³y mieszkañ, oczekuj¹c tak-
¿e na �mieræ. W tych dniach nie
wychodzili na ulicê nie tylko mê¿-
czy�ni narodowo�ci ¿ydowskiej, ale
tak¿e i polskiej. Któ¿, bowiem
móg³ byæ pewien, ¿e nie zostanie
zastrzelony.
�mieræ w dniu 18 wrze�nia omi-

nê³a wszystkie ¯ydówki, dzieci oraz
tych mê¿czyzn, którzy w momencie
aresztowañ zdo³ali skryæ siê w ró¿-
nych zakamarkach budynków. No-
cami jednak opuszczali oni miastecz-
ko obawiaj¹c siê ponownych egzeku-
cji. Niewielu z trudem dobrnê³o do
Przemy�la, jak lekarz Intrator, lub
do innych miejscowo�ci, gdzie w pó�-
niejszym czasie zostali równie¿ za-
mordowani.
Ju¿ w tydzieñ po tragicznych wy-

darzeniach przedstawionych wy¿ej
rozpocz¹³ siê okres stopniowego po-
wrotu cywilnych uchod�ców do ro-
dzinnych miejscowo�ci. Miêdzy nimi
powracali tak¿e uchod�cy z Dynowa.
Z koñcem wrze�nia pojawili siê rów-
nie¿ w miasteczku pierwsi ¿o³nierze
bior¹cy udzia³ w walkach. Wojna na
ziemiach Polski zakoñczy³a siê. Po-
wrót ¿o³nierzy bez mundurów, w
cywilnych ³achach i skrycie by³ dla
wszystkich niezmiernie przykry. Do
rodzinnej miejscowo�ci przemykali
siê, podobnie jak i cywile, wy³¹cznie
dniem, unikaj¹c g³ównych szos pe³-
nych obcego wojska. Na drogach
tych patrole niemieckie legitymowa-
³y powracaj¹cych do domu i zazwy-
czaj kierowa³y by³ych ¿o³nierzy do
obozów jenieckich. Na bocznych
znów drogach ¿o³nierze i cywilni
uchod�cy nara¿ali siê czêsto na spo-
tkania z grupami Ukraiñców wrogo
nastawionymi do Polaków.
Dziêki serdecznej pomocy ludno-

�ci polskiej zamieszka³ej na ziemiach
wschodnich, a czê�ciowo te¿ ludno-
�ci ukraiñskiej przychylnie ustosun-
kowanej do Polaków dynowianie
szczê�liwie powracali do domów. Dro-
ga, jak¹ przebyli na wschód razem z

walcz¹c¹ armi¹ polsk¹ koñczy³a siê
zazwyczaj w momencie spotkania z
wkraczaj¹cymi do Polski oddzia³ami
radzieckimi. Ka¿dy z powracaj¹cych
by³ niezmiernie za³amany. Ogrom
klêski przera¿a³ wszystkich i zmusza³
do szukania winnych ponosz¹cych za
ni¹ odpowiedzialno�æ. Rozgoryczeni
¿o³nierze obwiniali przede wszystkim
rz¹d za nie przygotowanie kraju do
wojny, dowództwo natomiast za brak
umiejêtno�ci organizowania obrony
i ucieczkê za granicê. Przekleñstwa
sypa³y siê pod adresem Niemiec i
Zwi¹zku Radzieckiego, a tak¿e �la-
mazarnej Francji i Wielkiej Brytanii.
Powrót ¿o³nierzy oraz osób cywil-

nych z tu³aczki trwa³ stosunkowo
d³ugo i zakoñczy³ siê ostatecznie
oko³o polowy listopada. Nie wszyscy,
których najbli¿si oczekiwali powró-
cili do domu. W walkach na froncie
padli:
1. Ignacy Groszek
2. Edward Py�
3. ? Rogel (¯yd)
4. Józef Skowronek
Wyczerpany trudami zmar³ w dro-

dze do domu ko�cielny Marian Ko-
stur. Dwóch dynowian dosta³o siê do
obozów jenieckich na terenie Nie-
miec, sk¹d jednak szczê�liwie po-
wrócili po zakoñczeniu wojny.
Za granicê, by dalej walczyæ, uda-

li siê z Dynowa: Jan Bajda, Piotr
Majda, Jan Prokop i Teodor Ukra-
iñski.
W szpitalu polowym w Dynowie

zmarli polscy ¿o³nierze:
1. Jan Dobosz, syn Bonawentury,
urodzony w 1906 r.

2. Stanis³aw Rucha³a, syn Jana,
urod�. 14 Kwietnia 1910 r.

3. Nieznany ¿o³nierz
4. Micha³ Botnicki urodz, w 1909 r.,
Podlipie, powiat Ko³omyja

5. Boles³aw Kieca urod�. Ziêblice po-
wiat Piszów

6. Stanis³aw �wist
7. W³adys³aw Chudzik urodz. 1912 r.
powiat Jaros³aw Wymienieni ¿o³-
nierze pochowani zostali na
cmentarzu w Dynowie. Po woj-
nie zw³oki ich ekshumowano i
z³o¿ono na cmentarzu wojsko-
wym w Brzozowie. (Wykaz zmar-
³ych znajduje siê w Archiwum w
Sanoku).
Jak zanotowano w Kronice Szko-

³y Podstawowej w Bartkówce, w
dniu 30 wrze�nia pojawi³y siê we wsi
pierwsze jednostki armii radzieckiej,
które zgodnie z umow¹ zawart¹ miê-
dzy Niemcami i ZSRR zajmowa³y

ziemie polskie le¿¹ce na wschód od
Bugu i Sanu. W tej sytuacji Dynów
znalaz³ siê po stronie niemieckiej, a
s¹siaduj¹ca z nim Bartkówka po
stronie radzieckiej. Od tej chwili wy-
pe³ni³ siê Dynów ponownie woj-
skiem. Niemcy zajêli na kwatery
wszystkie budynki u¿yteczno�ci pu-
blicznej i czê�ciowo prywatne.
Oprócz wojska ulokowa³a siê tu stra¿
graniczna, gestapo i niemiecka poli-
cja. Poza Dynowem najbli¿szy od-
dzia³ Wehrmachtu znajdowa³ siê w
s¹siednim Bachórzu.
Od chwili ustanowienia granicy

na Sanie niemieckie jednostki woj-
skowe stale kontrolowa³y wa¿niej-
sze drogi legitymuj¹c id¹cych nimi
mê¿czyzn. Pewnego dnia w pobli¿u
m³yna w Harcie wpad³ w ich rêce
powracaj¹cy do domu, w cywilnej
odzie¿y, prawdopodobnie oficer pol-
ski, przy którym podczas osobistej
rewizji znaleziono rewolwer. Bez
s¹du, wiêc odprowadzili go ¿o³nierze
nad pobliski staw i zastrzelili.
Granica na Sanie stanowi³a nie-

zmiernie trudn¹ do przebycia prze-
szkodê dla mieszkañców Dynowa,
którzy powracali jeszcze do domu.
Tylko noc¹, dziêki ofiarnej pomocy
grupy mê¿czyzn z Bartkówki, prze-
dostawali siê do rodzinnej miejsco-
wo�ci. Jedynie Tadeusz Tarnawski
podczas próby przekraczania rzeki
zosta³ zastrzelony.
Oko³o po³owy pa�dziernika wyda-

li Niemcy szereg zarz¹dzeñ maj¹-
cych na celu�przywrócenie normal-
nego ¿ycia� na okupowanych obsza-
rach. Zarz¹dzenia i odezwy redago-
wane w jêzyku niemieckim i polskim
wzywa³y ludno�æ polsk¹ do
natychmiastowego podjêcia pracy w
fabrykach, urzêdach i warsztatach,
jednocze�nie te same zarz¹dzenia
grozi³y jak najsurowszymi karami
ka¿demu, kto odwa¿y siê wyst¹piæ
przeciw porz¹dkom wprowadzanym
przez niemieckie w³adze. Nowy ³ad,
mia³ siê wiêc opieraæ na systemie
kar, w�ród których czo³owe miejsce
zajmowa³a kara �mierci. Pod ich na-
ciskiem wznowiona zosta³a w Dyno-
wie, i nie tylko tu, dzia³alno�æ urzê-
dów oraz innych zak³adów pracy.
Wkrótce te¿ zamianowali Niem-
cy�burmistrzem� Rudolfa Patkiewi-
cza, w³a�ciciela lokalnej elektrowni,
który doskonale w³ada³ jêzykiem
okupanta. Funkcjê tê pe³ni³ Patkie-
wicz niemal do koñca wojny.

CDN
Mieczys³aw Krasnopolski

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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Rodzinny dom dr. Tomasza Go³¹-
ba stoi przy ulicy Potok 11, na Przed-
mie�ciu Dynowskim (mieszkañcy
mówi¹ po prostu na Przedmie�ciu).
Dr. Danuta Æwikliñska - Go³¹b

mieszka³a z rodzicami przy ul. Pi³-
sudskiego (obecnie dom p. B³otnic-
kich). Obydwie rodziny w przedwo-
jennymDynowie znane by³y i cenio-
ne, chocia¿ ka¿da z innego powodu.

Ojciec Tomasza Go³¹ba, Grze-
gorz Go³¹b, uprawia³ 10morgów zie-
mi, nale¿¹c do �redniozamo¿nych go-
spodarzy. O takich gospodarzach in-
teligent w �Weselu� mówi³:

A bo ch³op i ma co� z Piasta (...)
bardzo wiele , wiele z Piasta:
ch³op potêg¹ jest i basta.

Przed II wojn¹ �wiatow¹ ziemia
by³a w cenie, a kto na niej uczciwie
pracowa³, cieszy³ siê estym¹ s¹sia-
dów i dzieciom móg³ zapewniæ jak¹
tak¹ przysz³o�æ - przede wszystkim
wykszta³cenie. Syn Tomasz odzna-
cza³ siê wyj¹tkowymi zdolno�ciami
i fenomenaln¹ pamiêci¹. Po ukoñ-
czeniu 7- klasowej szko³y podstawo-
wej w Dynowie uczêszcza³ na pry-
watne kursy dr. Fuscha w Dynowie
(1937/38) w zakresie I klasy gimna-
zjalnej, a zdawszy pomy�lnie egza-
min do II klasy, podj¹³ dalsz¹ naukê
wPrzemy�luwGimnazjum i Liceum
im. Kazimierza Morawskiego.
Niestety, dalsz¹, normaln¹ edu-

kacjê przerwa³wybuchwojnyw1939
r. i pocz¹tek okupacji hitlerowskiej.
Ksi¹¿ki potrzebne do nauki przed-
miotów wymaganych w gimnazjum
i liceum uczciwie ¿¹dnemu wiedzy
uda³o siê kupiæ od starszego kolegi
pod koniec 1940 r. Tak wiêc w za-
kresie szko³y �redniej Tomasz by³
samoukiem. Dziêki odwadze i deter-
minacji m¹drych i przewiduj¹cych
nauczycieli patriotów, w Dynowie,
podobnie jak i w ca³ej okupowanej
Polsce, zorganizowane zosta³o tajne
nauczanie.
Tomasz Go³¹b uczy³ siê bardzo

pilnie a od grudnia 1940 r. dzia³a³ w
podziemnych strukturach ZWZa po-
temAK.Ma³¹maturê pisemn¹ zda³
wDynowie w domu p. Gabriela Tru-
chana w 1942 r. przed tajn¹ Pañ-

stwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹,
która z czasem przyjê³a kryptonim
�Ku�nica�. Przewodzi³ jej dr. Gabriel
Brzêk - ps. �Dewaytis�.
Du¿¹ maturê zda³ rok pó¿niej w

B³a¿owej, w konspiracyjnymmiesz-
kaniu �Dewaytisa�.
Niestety, nowe w³adze PRL-u po

wkroczeniu Sowietów na Rzeszow-
czyznê w 1944r. bardzo utrudnia³y
weryfikacjê tajnych egzaminów a
maturzystom - podchor¹¿ym grozi³o
aresztowanie.
�wiadectwo maturalne by³o wa-

runkiem dopuszczenia p. Tomasza
G. do egzaminu konkursowego, a
ten poprzedza³ przyjêcie na studia w
nowo powsta³ej w 1945 r. politech-
nice w Gliwicach. Dlatego p. Tomasz
Go³¹b w 1945 r. ponownie stan¹³ do
egzaminu maturalnego, tym razem
jako eksternista w Gimnazjum i Li-
ceum im. St. Konarskiego wRzeszo-
wie. Jego konspiracyjn¹ maturê
uzna³a dopiero PañstwowaKomisja
Weryfikacyjna wGdañsku - Sopocie
22 marca 1946 r.
Od pocz¹tku roku akademickie-

go w 1945 r. studiowa³ na wydziale
chemicznym Politechniki �l¹skiej w
Gliwicach, a po piêciu semestrach (w
lutym 1948 r.) zmuszony do ponow-
nej konspiracji i gro¿¹cymmu aresz-
towaniem, przerwa³ studia.
Wznowi³ jedopieropodkoniec1953

r. w Bazylei (Szwajcaria), gdy prze-
dosta³ siê na Zachód. Po prawie sze-
�cioletniej przerwie w nauce musia³
j¹ zaczynaæ od pocz¹tku. G³ównym
przedmiotem studiównadal pozosta-
³a chemia, pobocznymi; botanika,
mineralogia i chemia fizyczna.
Na szwajcarskim uniwersytecie

wBazylei wyk³ada³y wówczas s³awy
naukowe.
Dyrektorem instytutu chemii

organicznej by³w tamtymczasie
prof. TadeuszReichstein, uczony
�wiatowej s³awy, laureat Nagro-
dyNobla z 1950 r. (medycyna i fi-
zjologia).
DlaTomaszaGo³¹ba profesor Re-

ichstein by³ nie tylko mistrzem, ale
i promotorem pracy doktorskiej z
chemii organicznej. Temat pracy
brzmia³: �Izolacja i identyfikacja gli-
kozydów nasercowych w k³¹czach i

korzeniach konopi�. W latach 1958-
60 by³ asystentem u profesora Re-
ichsteina. Doktorat otrzyma³ w
kwietniu 1960 r. Do Stanów Zjedno-
czonychwyjechali z ¿on¹wpa�dzier-
niku1960 r. i tamprzez dwa lata kon-
tynuowa³ prace naukowo - badawcze
w Instytucie Biologii Do�wiadczalnej
w Shrewsbury, Massachusetts. Kie-
rownikiem instytutu by³ dr. Grego-
ry Pincus, wynalazca pigu³ek anty-
koncepcyjnych.Wpa¿dzierniku 1962
r. Tomasz G. znalaz³ zatrudnienie w
koncernie farmaceutycznymEli Lil-
ly&Companyw Indianapolis, India-
na, gdzie by³ pracownikiem nauko-
wym przez przesz³o 25 lat. Na eme-
ryturê przeszed³ 1 stycznia 1988 r.
W zakresie swej specjalno�ci nauko-
wej ( chemii, biochemii rolnej i pe-
stycydów) opublikowa³ 22 prace na-
ukowe i rozdzia³ w ksi¹¿ce. Prezen-
towa³ i wyk³ada³ swoje prace nauko-

we na sze�ciu krajowych i miêdzy-
narodowych kongresach chemicz-
nych w USA i Europie ( Finlandii i
Szwajcarii). By³ cz³onkiemwielu to-
warzystw i organizacji naukowych.
WStanach Zjednoczonych by³ ak-

tywny nie tylko na niwie naukowej.
¯yj¹c i korzystaj¹c z wolno�ci, jak¹

Z Dynowa w �wiat...
do Indianapolis

Prof. Tadeusz Reichstein na spacerze w parku w Bazylei w
lipcu 1978 r. ze swym by³ym asystentem i doktorantem dr.
Tomaszem Go³¹bem, który przyby³ ze Stanów Zjadnoczo-
nych na uroczysto�æ 90 lecia urodzin profesora.

(ci¹g dalszy ze na str. 18)
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znalaz³ w Ameryce, nigdy nie
pogodzi³ siê z tym, w jakiej
dramatycznej sytuacji poli-
tycznej pozostawa³ jego ro-
dzinny kraj - Polska. Pisa³ li-
sty do mediów, senatorów
USA, instytucji i osób pu-
blicznych zwracaj¹c uwagêna
prawdziwe oblicze systemu
komunistycznego, zbrodniê
katyñsk¹ i niebezpieczeñstwo
sowieckie.
Najwiêksz¹ aktywno�æ

wyzwoli³o powstanie ruchu
Solidarno�ci, a potemstanwo-
jenny w Polsce. Informacje i
pro�by owsparcie i pomoc dla
Solidarno�ci kierowa³ do pre-
zydenta Stanów Zjednoczo-
nych, cz³onków rz¹du iKongresu Po-
lonii Amerykañskiej. Np. w 1972r.
znalaz³ siê w�ród sponsorów Pomni-
kaOfiarKatyniawLondynie, pierw-
szego pomnika katyñskiego, które-
go budowie sprzeciwia³y siê na dro-
dze dyplomatycznej rz¹dy sowiecki i

W³a�nie te s³owa A. Roy, autorki powie�ci �Bóg rzeczy ma³ych� przy-
chodz¹ na my�l w zwi¹zku z przedwczesn¹ �mierci¹ Ma³gosi Wolañczyk.
Dopiero go�ci³a na Jubileuszowym Zje�dzie Klasowym. Roze�miana,

wspomina³a z kolegami licealne lata, z ³ezk¹
w oku liczy³a symbolicznymi ró¿ami tych, co
odeszli �na wieczn¹ wartê� kolegów i profeso-
rów.
By³amieszkank¹ Krakowa, ale Dynów by³

Jej ukochanym miastem. Rodzice wpisali siê
trwale w pamiêci Dynowian.
Matka by³a nauczycielk¹ dynowskich

szkó³, ojciec, wiêziony za dzia³alno�æ w AK,
na emeryturze by³ zapalonym dzia³kowiczem
i spo³ecznikiem.

Dzi� ju¿ niewielu pamiêta, ¿e wspól-
nie z kolegami, te¿ z AK, Stanis³awem Ma-
jewskim i Mieczys³awem Jurasiñskim, by³

wspó³pomys³odawc¹ budowy �Domu Spokojnej Staro�ci� w Dynowie.
Ma³gosia by³a absolwentk¹ LiceumDynowskiego, aktywn¹ harcerk¹,

wychowank¹ profesorki i druhny Bronis³awy Krasiczyñskiej. Trzeba by³o
wiele odwagi i zapa³u, bo ówczesne w³adze PRL-u niezbyt ³askawym
okiem �patrzy³y� na tê organizacjê.

Patriotyczno-demokratyczne pogl¹dy wynios³a wiêc z domu i
szko³y, tak¹ te¿ pozosta³a do koñca.
Jak o to dobrze, ¿e na Zje�dzie nie zna³a dok³adnie swego �Jutra�,

które dla Niej okaza³o siê tak okrutne.
Cze�æ Jej pamiêci!

Wychowawcy klasowi;
Janina Jurasiñska, Bronis³awa Krasiczyñska,

Kole¿anki i Koledzy
Dynów, wakacje 2005 r.

�... Jakie to szczê�cie nie wiedzieæ dok³adnie co bêdzie jutro...�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�Ale Ty, Panie, Bo¿e mój, uczyñ mnie
wedle imienia Twego.
Jako ¿e dobre jest mi³osierdzie Twoje,
ocal mnie.�

/Psalm 109/

Z ¿alem
i g³êbokim smutkiem

¿egnamy

�.p.
Bogus³awa

Kupczakiewicza

zas³u¿onego cz³onka Zespo³u Teatralne-
go w Dynowie, odtwórcê wielu ról teatral-
nych, niezapomnianegoWo³odyjowskiego,
Benzka, Rokitê i Annasza ze spektakli
razem przygotowanych

re¿yser i cz³onkowie
Zespo³u Teatralnego w Dynowie

(ci¹g dalszy ze na str. 17)

w³adze PRL-u.
Po 1990 r. oboje z ¿on¹ przy-

je¿d¿ali do Polski, do Dynowa, gdzie
spêdzili dzieciñstwo i dramatyczne
lata wczesnej m³odo�ci. W 1999 r.
podczas kolejnych dwiedzin Ojczy-
zny, dr Tomasz Go³¹b spotka³ siê w

UrzêdzieMiasta z radnymi i dzia³a-
czami spo³ecznymi.

C.D.N.
K. D¿u³a

* w wyniku uszkodzenia no�nika elektro-
nicznego nie zosta³y wydrukowane dwie
fotografie, za co redakcja Dynowinki prze-
prasza autora.
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Dorzecze Sanu stanowi obszar o pow.
16.861 km2, z czego 2.471 km2 nale¿y
do Ukrainy. Zakre�laj¹ go dzia³y wod-
ne: g³ówny, biegn¹cy grzbietami Beski-
dów (granica ze S³owacj¹), oddzielaj¹-
cy dorzecze Wis³y od dorzecza Dunaju i
Dniestru (rzeka Strwi¹¿) oraz dzia³ II
rzêdu, oddzielaj¹cy dorzecze Sanu od
dorzecza Wis³oki (od zachodu), Bugu i
Wieprza (od pó³nocnego-wschodu). Jest
to obszar urozmaicony nie tylko pod
wzglêdem przyrodniczym, ale tak¿e pod
wzglêdem etnicznym, kulturowym, spo-
³eczno-gospodarczym, posiadaj¹cy cie-
kaw¹, a przy tym burzliw¹, przesz³o�æ
historyczn¹.
��lady pobytu cz³owieka w �rodko-

wej czê�ci biegu Sanu maj¹ star¹ me-
trykê (40-30 tys. - lat p.n.e.) Odkryto je
m.in. w Przemy�lu w 1932 r. w rejonie
ul. S³owackiego w postaci szcz¹tków obo-
zowiska z okresu paleolitu. Znane s¹
tak¿e m³odsze �lady w postaci pozosta-
³o�ci kultury ³u¿yckiej (1700-700 lat
p.n.e.) oraz kultury przeworskiej. Wska-
zuj¹ na to tak¿e liczne inne wykopali-
ska z ostatnich lat XX w., prowadzone
m.in. w rejonie podsanockiej Trepczy,
wnosz¹ce do wiedzy o pradziejach osad-
nictwa nad Sanem szereg elementów.
Jedn¹ z charakterystycznych cech

ukszta³towania powierzchni dorzecza
Sanu jest Brama Przemyska stanowi¹ca
naturalne obni¿enie miêdzy ³ukiem Kar-
pat a wyniesieniami Roztocza, wykorzy-
stane przez San, który kieruje têdy swoje
wody na pó³nocny-zachód ku Wi�le.
�W czasie wêdrówek ludów brama-

mi miêdzygórskimi - Morawsk¹ i Prze-
mysk¹ - przechodzili m.in. Celtowie
(450-350 lat p.n.e.), Hunowie (IV wiek
n.e.) i inni� Wspominam o tym m.in.
dlatego, gdy¿ z Celtami zwi¹zana jest
nazwa �San�. O takim pochodzeniu tej
nazwy pisze m.in. J. B. Lipszyc w opra-
cowaniu pt.: �Ziemia Przemyska�.
W po³owie pierwszego tysi¹clecia no-

wej ery ziemie nad Sanem, Bugiem i
Prypeci¹ zasiedlili Wiatycze i Radymi-
cze, nale¿¹cy do S³owian Zachodnich.
Pod koniec tysi¹clecia ich miejsce zajêli
Lachowie Nadwarciañscy, którzy - zie-
mie po³o¿one nad Sanem (lewobrze¿n¹
czê�æ dorzecza) - w³¹czyli do pañstwa
pierwszych Piastów. Od tego czasu San

tworzy wschodni¹ granicê zwartego osad-
nictwa polskiego.
W drugim tysi¹cleciu nowej ery przez

Bramê Przemysk¹ przedostawali siê
Tatarzy, Wo³osi, Wêgrzy, Szwedzi, Au-
striacy, Rosjanie, a podczas drugiej woj-
ny �wiatowej wojska hitlerowskie i ra-
dzieckie. Niemym �wiadkiem i pomni-
kiem tych burzliwych dziejów jest Ko-
piec Tatarski w Przemy�lu.
Po tej historycznej dygresji przejd�-

my do przedmiotu sprawy - stwierdza-
j¹c, i¿ od najdawniejszych czasów Bra-
ma Przemyska posiada wielkie znacze-
nie komunikacyjne i strategiczne, ³¹czy
bowiem Polskê z Ukrain¹ oraz kraja-
mi naddunajskimi.
Dorzecze Sanu le¿y na pograniczu

wielkich jednostek geologicznych Euro-
py. Granica tektoniczna miêdzy Europ¹
Zachodni¹ i Wschodni¹ przebiega m.in.
pó³nocno-wschodnim skrajem dorzecza,
które w ca³o�ci wchodzi w sk³ad jedno-
stek fizycznych Europy Zachodniej Kar-
pat i Podkarpacia.
San, którego d³ugo�æ wynosi 443

km, jest najwiêkszym karpackim do-
p³ywem Wis³y. Wyp³ywa ko³o miejsco-
wo�ci Sianki po stronie ukraiñskiej, w
pobli¿u Prze³êczy U¿ockiej (853 m
n.p.m.) i kieruje siê ku pó³nocnemu-za-
chodowi, przep³ywa przez Bieszczady,
pó³nocno-wschodni skraj Beskidu Ni-
skiego i Do³ów Jasielsko-Sanockich,
prze³amuje siê przez Góry S³onne (w
rejonie Sanoka) i p³yn¹c ku pó³nocy,
przecina Pogórze. W rejonie Dynowa
skrêca kuwschodowi i p³ynie w tym kie-
runku a¿ po Przemy�l.Min¹wszy tomia-
sto, zmienia kierunek swojego biegu na
pó³nocno-zachodni, wp³ywa na obszar
Kotliny Sandomierskiej, kieruj¹c siê ku
Wi�le, do której wp³ywa poni¿ej Roz-
wadowa, miêdzy wioskami £opiszowem
i D¹brówk¹, ok. 10 km na pó³noc od
Sandomierza.
San jest rzek¹ górsko-nizinn¹ z trze-

ma dolinnymi odcinkami biegu.
Bieg górny - czê�æ �ród³owa rzeki

(Kotlina D�winiacza), to p³ytko rozciê-
te równiny poziomu dolinnego (650-750
m n.p.m.) siêgaj¹cego po Prze³êcz
U¿ock¹, otoczone p³atami wy¿szych
wzniesieñ. Czê�æ zachodnia obszaru
�ród³owego, to asymetryczna bruzda

Krywego-Smolnika, gdzie gêsto rozciê-
ty stok pasma po³onin kontrastuje z
podcinanym wypuk³ym stokiem Otry-
tu (odcinek prze³omowy doliny). �ród³o-
we odcinki Sanu, p³yn¹cego przewa¿-
nie równolegle do struktur, po³o¿one s¹
na wys. oko³o 700 m n.p.m., a u wylotu
Bieszczadów tylko oko³o 400 m n.p.m.
Jest to rejon Pogórza Leskiego i obni-
¿enia Polany, czê�æ Hoszowskich Gór
Rusztowych.

W górnym (bieszczadzkim) odcinku
San zasilaj¹ liczne potoki, m.in. Ha-
licz, Hulski, Solinka z Wetlin¹, Wo³ko-
wyja, Jab³onka, Hoczewka i inne. W
Zas³awiu pod Zagórzem do Sanu wp³y-
wa Os³awa, której �V� kszta³tna prze-
wa¿nie dolina oddziela Beskidy Zachod-
nie od Wschodnich. W swym górnym
biegu na przestrzeni 55 km, San sta-
nowi granicê z Ukrain¹. Charaktery-
styczn¹ cech¹ obszaru górnego Sanu
(Bieszczady) jest kratowy uk³ad sieci
rzecznej rusztowy uk³ad pasm górskich.

Bieg �rodkowy - zaznacza siê od
prze³omu rzeki przez Góry S³onne (od-
cinek prze³omowy: Sanok, Trepcza, Miê-
dzybród�, Liszna). Dolina poszerza siê
i rzeka czê�ciej meandruje, mija Mrzy-
g³ód i Tyrawê Soln¹, a potem Dobr¹
Szlacheck¹ i wkracza na obszar Pogó-
rza Karpackiego, na tê jego czê�æ, któ-
ra nosi nazwê Pogórza Dynowskiego.
Jest to zespó³ ³agodnych wzgórz o wy-
soko�ci od 350-450 m n.p.m., zbudowa-
nych z utworów fliszowych (g³ównie pia-
skowców i ³upków), pociêtych dolinami
rzek i potoków karpackich. Pogórze
Dynowskie tworzy stosunkowo jednoli-
ty i monotonny krajobrazowo p³at te-
renu. Urozmaicaj¹ go liczne doliny o
zboczach wypuk³o-wklês³ych i p³askich
dnach w odcinkach dolnych, za� w par-
tiach �ród³owych maj¹ profil �V�
kszta³tny, a zbocza ostro wcinaj¹ce siê
w sp³aszczenia wododzia³owe. Jak ju¿
wspomnia³em San w rejonie Dynowa
skrêca ku wschodowi i meandruj¹c
w�ród wzgórz Pogórza, dociera do Prze-
my�la. Jednym z charakterystycznych
meandrów tego odcinka doliny jest stary
meander Sanu i góra zakolowa w rejo-
nie Dubiecka. Z dop³ywów Sanu na od-

Kto�, kogo wzrusza szmer strumyka
zapewne nigdy nie bêdzie

za�mieca³ jego koryta
i zanieczyszcza³ p³yn¹cej w nim wody.

mgr Wojciech BLECHARCZYK
ZARZ¥D GLÓWNY
LIGI OCHRONY PRZYRODY
W WARSZAWIE

(ci¹g dalszy na str. 20)
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cinku od Sanoka po Przemy�l na uwa-
gê zas³uguje Sanoczek (dop³yw lewo-
brze¿ny) i Wiar (dop³yw prawobrze¿ny),
odwadniaj¹cy Pogórze Przemyskie. W
dolinie Sanu mo¿na dostrzec charak-
terystyczne formy, zwane terasami. S¹
to sp³aszczenia, wystêpuj¹ce nad sob¹
stopniami, �wiadcz¹ce o kolejnych eta-
pach zmian poziomu dna doliny. St¹d
linia pod³u¿na przeprowadzona przez
fragmenty zachowanych teras, wystê-
puj¹cych na ca³ej d³ugo�ci doliny, wy-
kazuje spadek równoleg³y do dzisiejsze-

go spadku zwierciad³a rzecznego.
Jednak najbardziej charaktery-

styczn¹ cech¹ doliny Sanu w jej gór-
nym i �rodkowym biegu (odcinek biesz-
czadzki i strefa Pogórza) s¹ niezwyk³e
walory krajobrazowe, które pozostaj¹
na d³ugo w pamiêci ka¿dego, wra¿liwe-
go na piêkno przyrody, cz³owieka, który
chocia¿ raz przejecha³ samochodem
tras¹ np. z Soliny przez Lesko, Zagórz,
Sanok, Trepczê,Miêdzybród�,Mrzyg³ód,
Dobr¹ do Ulucza, lub szos¹ przez Sa-
nok, Grabownicê, Krzemienn¹, Noz-
drzec, Dynów, Dubiecko, Babice, Krzyw-
czê, Kuñkowce, Ostrów do Przemy�la.

�A je�li ko� zatrzyma³by siê, cho-
cia¿ na chwilê, na szczycie Krzywieckiej
Góry - i w dzieñ s³oneczny spojrza³ ku
zachodowi na dolinê Sanu - to nie zapo-
mni widoku rzeki, która wije siê sre-
brzyst¹ wstêg¹ po�ród zielonych wzgórz.
Nie bêdzie to jaki� tam filmowy kadr z
Rio Pecos, lecz krajobraz z ojczystego Po-
górza. San towarzyszy szosie wzd³u¿
ca³ej niemal trasy, oddalaj¹c siê od niej
tylko tam, gdzie musi omijaæ wy¿sze
wzniesienia. Byæ mo¿e jeszcze piêkniej-
sza pod wzglêdem krajobrazowym jest
trasa wiod¹ca z Sanoka do Przemy�la
przez S³onne (szosa wije siê serpentyna-
mi po zboczach góry), Ku�minê, Birczê,

Korzeniec i Krasiczyn, gdzie po pokona-
niu Gór S³onnych droga biegnie skra-
jem Pogórza Przemyskiego i prawym
skrajem doliny Sanu.
Bieg dolny - za Przemy�lem San

wkracza w zgo³a inn¹ krainê, a jego
dolina staje siê szeroka, z wystêpuj¹-
cymi w niej bagnistymi ³¹kami.
Po lewej, zachodniej stronie doliny,

widnieje skraj Pogórza z równinami
terasowymi, pokrytymi lessem, i wy¿ej
po³o¿onymi wysoczyznami przykarpac-
kimi z pokrywami lessu. Jest to po³u-
dniowo-wschodni skrajWysoczyznyKañ-
czuckiej. W rejonie Przemy�la prawy
skraj doliny Sanu stanowi Wysoczyzna
Chyrowska. Docieraj¹ tu ma³oodporne
i³y i piaski miocenu zapadliska przed-
karpackiego. Utwory eoliczne (lessy i
pokrywy stokowe) otulaj¹ starsze osady
rzeczne, tworz¹ce równinny teras.
Wysoczyzna Chyrowska le¿y niemal

w ca³o�ci poza granic¹ pañstwa, a jej
falista wierzchowina siêga 300-400 m
n.p.m. Zamyka ona od po³udniowego
wschodu Kotlinê Sandomiersk¹, która
ma kszta³t trójk¹ta i wype³niona jest
utworamimiocenu, czwartorzêdu iwspó³-
czesnymi sto¿kami nap³ywowymi rzek,
pociêtymi na p³aty rozleg³ych równin te-
rasowych o niewielkich
deniwelacjach.
Na odcinkumiêdzy

Przemy�lem i Radym-
nem San meandruje w
szerokiej dolinie. Wy-
stêpuj¹ tu liczne sta-
rorzecza (stare zakola
rzeki), charaktery-
styczne dla okolic Hur-
ka, Medyki, Torek, So-
�nicy i Grabowiec. Ko-
rytu Sanu towarzyszy
po stronie wschodniej
szeroki wa³ powodzio-
wy, 2-4 m wy¿szy od
równiny terasy. Po
wschodniej (prawobrze¿nej) stronie do
Sanu wpada kilka wa¿nych dop³ywów.
m.in.: Wisznia, Szk³o, Lubaczówka,
Tanew i Bukowa. Zbieraj¹ one wody z
zachodnich stoków Roztocza, którego
grzbietami przebiega dzia³ wodny II
rzêdu. Po zachodniej (lewobrze¿nej) stro-
nie w rejonie Trynczy i Dêbna, San przej-
muje swój najwiêkszy dop³yw - Wis³ok
oraz szereg mniejszych cieków. Od uj-
�cia Wis³oka rozpoczyna siê ¿eglowny
odcinek Sanu, zaznaczaj¹cy siê na prze-
strzeni 90 km. W przesz³o�ci odcinek
ten by³ d³u¿szy i rozpoczyna³ siê od Ja-
ros³awia. Miasto to by³o portem rzecz-
nym, a w jego herbie do dzi� pozosta³a
³ód� ¿aglowa.
Po niegdysiejszych ¿eglownych i

sp³awnych czasach pozostali do dzi�
s³ynni flisacy z Ulanowa, miejscowo�ci
po³o¿onej przy uj�ciu Tanwi do Sanu.
Po przejêciu Wis³oka San p³ynie spo-

kojnie szerok¹ dolin¹ pomiêdzy P³asko-
wy¿emKolbuszowskim a P³askowy¿em
Tarnogrodzkim, w rejonie Sieniawy po
prawej stronie i Le¿ajska po lewej.
Szata ro�linna dorzecza Sanu, po-

dobnie jak w ca³ej Polsce, ukszta³towa-
³a siê pod wp³ywem zmian klimatycz-
nych. Najwiêksze zmiany spowodowa³
lodowiec skandynawski, którego czo³o
podczas pierwszego zlodowacenia dotar-
³o do podnó¿a Karpat i wykorzystuj¹c
doliny rzek przedlodowcowych wciska³o
siê w g³¹b gór. Przedlodowcowa (trzecio-
rzêdowa) flora i fauna dzisiejszego do-
rzecza Sanu wyginê³a, pozosta³y jedy-
nie relikty epoki przedlodowcowej w nie-
licznych miejscach w Karpatach - w
Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Pod
wp³ywem ocieplania siê klimatu i rece-
sji lodowca rozpocz¹³ siê proces rozprze-
strzeniania siê gatunków ro�lin, szcze-
gólnie intensywny w okresie polodowco-
wym. Tak wiêc wspó³czesna szata ro-
�linna omawianego obszaru ukszta³to-
wa³a siê wwyniku wieloletniego oddzia-
³ywania klimatu, pod³o¿a skalnego i go-
spodarki cz³owieka, a jej charaktery-
styczn¹ cech¹ jest du¿a ró¿norodno�æ i
wielogatunkowo�æ. Ro�linno�æ zmienia
siê tutaj zarówno z porami roku, jak te¿

w miarê oddalania siê od uj�cia Sanu
ku wyniesieniom Pogórza i Beskidów (w
kierunku po³udniowym) oraz wododzia-
³owych wyniesieñ:
- zimozio³ pó³nocny (Linnaea bore-

alis) - okolice Tryñczy i Le¿ajska oraz
nad górn¹ Tanwi¹,
- k³okoczka po³udniowa (Staphylea

pinnata) - pó³nocna granica zasiêgu.
Najwiêcej ro�lin naczyniowych na-

le¿y do prowincji �rodkowo-europejskiej
holarktycznego pañstwa ro�linnego.
Dominuj¹c¹ formacj¹ ro�linn¹ w czê-
�ci pó³nocnej (Nizina Sandomierska i
Roztocze) i po³udniowej dorzecza (stre-
fa Beskidów) s¹ lasy. Zbiorowiska le-
�ne (w zale¿no�ci od warunków �rodo-
wiska) dziel¹ siê na nastêpuj¹ce typy:
bory, bory mieszane, gr¹dy, ³êgi i olsy.
Przewa¿aj¹ lasy iglaste (bory): suche,
�wie¿e i wilgotne, uzale¿nione od ro-
dzaju pod³o¿a, struktury gleby i stop-

(ci¹g dalszy ze str. 19)
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nia nawodnienia.
Zbiorowiska le�ne wystêpuj¹ce w

dorzeczu Sanu:
1. Bory (lasy iglaste):
a) bory suche wystêpuj¹ na ja³o-

wych piaskach przy g³êbokim poziomie
wody gruntowej na obszarze Kotliny
Sandomierskiej, przewa¿a w nich so-
sna z domieszk¹ brzozy, podszycie rzad-
kie, g³ównie z ja³owca, a w runie le�nym:
mchy, porosty, wrzos, borówki i grzyby,
b) bory �wie¿e wystêpuj¹ na gle-

bach bielicowych, rozwiniêtych na pia-
skach gliniastych przy niezbyt niskim
poziomie wód gruntowych, w Kotlinie
Sandomierskiej, dominuje dobrze roz-
winiêta sosna z domieszk¹ brzozy i
osiki, podszycie bogate, z³o¿one z ja-
rzêbiny, ja³owca, je¿yny i maliny, runo
gêste: borówka, czernica, trawy, papro-
cie i grzyby,
c) bory wilgotnewystêpuj¹ na pod-

³o¿u ze s³abym odp³ywem wody (proces
bagienny) w dolinach Kotliny Sando-
mierskiej, przewa¿aw nich sosna, mniej
lub bardziej, skar³owacia³a, z do-
mieszk¹ brzozy omszonej, osiki, rza-

dziej olchy i wierzby, w podszyciu prze-
wa¿a kruszyna oraz wierzba krzewia-
sta, a w runie charakterystyczne krze-
winki: ³ochynia, bagno, ¿urawina, turzy-
ce i mchy torfowe.
2. Bory mieszane stanowi¹ typ

lasu wystêpuj¹cego na glebach ¿y�niej-
szych o mniejszym zakwaszeniu i s¹
rozprzestrzenione w ró¿nych miejscach
dorzecza Sanu, rosn¹ w nich sosny,
dêby, brzozy, a na po³udniu jod³y i buki,
posiadaj¹ bogate podszycie, z³o¿one z
krzewów - m.in. leszczyny, jarzêbiny,
je¿yny, maliny, obfite runo: borówka,
czernica, paproæ, trawy oraz inne ro�li-
ny zielne. Niektóre ro�liny zielne w tych
lasach maj¹ znaczenie lecznicze - m.in.
konwalia.
3. Gr¹dy (lasy li�ciaste) - wystê-

puj¹ na glebach stosunkowo ¿yznych, o
dobrej strukturze i znacznej zawarto-
�ci wêglanu wapnia (CaCO3), gleby te
nie ulegaj¹ wcale lub tylko nieznacz-
nie ³ugowieniu, wystêpuj¹ one w stre-
fie Roztocza i Niziny Sandomierskiej.

Cech¹ tych lasów jest wielopiêtrowo�æ
oraz bogactwo gatunków drzew, krze-
wów i ro�lin zielnych, z³o¿one s¹: z dê-
bów i grabów, lub buka mieszanego z
jod³¹ i modrzewiem. Wyró¿nia siê czte-
ry typy lasów gr¹dowych: gr¹dy dêbo-
wo-lipowe, d¹browy �wietliste, buczy-
ny oraz gr¹dy jod³owo-bukowe. Trzy
ostatnie spotyka siê w dorzeczu Sanu:
a) d¹browy �wietliste wystêpuj¹

na terenach równinnych, p³askich, o
pod³o¿u ¿wirowym, gliniastym lub py-
listym, a tak¿e na zboczach wzniesieñ
lessowych lub wapiennych Niziny San-
domierskiej i Roztocza. Jest to las wie-
lopiêtrowy, w którym dominuje d¹b i
sosna z domieszk¹ klonów, lip i jode³,
podszycie bogate: trzmielina, berberys,
g³ogi, bujne runo, z³o¿one g³ównie z zió³
i traw ciep³olubnych,
b) buczyny wystêpuj¹ na zboczach

Roztocza, na glebach ¿yznych, ciê¿szych,
ze znaczn¹ zawarto�ci¹ wêglanu wap-
nia, g³ównym sk³adnikiem drzewosta-
nu jest buk oraz jawor, klon, d¹b, lipa,
wi¹z, las ciemny, podszycie rzadkie, a
runo ubogie,

c) gr¹dy jo-
d³owe i jod³o-
wo-bukowe wy-
stêpuj¹ na gle-
bach zwiêz³ych,
wilgotnych, wy-
tworzonych z roz-
k³adu ró¿nych
³upków i i³ów, w
Kotlinie Sando-
mierskiej, na
Roztoczu i Pogó-
rzu, dominuje w
nich jod³a i buk,
rzadziej d¹b,
�wierk, sosna i
lipa, ni¿sze piê-

tro stanowi grab, jarzêbina i brzoza, a
w podszyciu: bez koralowy, malina, je-
¿yny, g³ogi, w runie le�nym - paprocie,
liczne ro�liny kwia-
towe oraz mchy.
4. £êgi - pora-

staj¹ szerokimi pa-
sami brzegi rzek,
pokryte ¿yznymi
glebami, silnie na-
wodnionymi, czê-
�ciowo storfia³ymi.
Ich drzewostan
sk³ada siê z wi¹-
zów, topoli, jesio-
nów, olch i wierzb,
w podszyciu ro�nie
kruszyna, czerem-
cha, bez czarny,
trzmielina i inne.
5. Olsy - wystêpuj¹ na obszarach

podmok³ych, o ograniczonym odp³ywie
wód, gdzie tworz¹ siê torfowiska niskie,
g³ównie na obszarze Puszczy Sando-
mierskiej. Dominuje w nich olcha z do-

mieszk¹ jesionów i wierzb.
6. Lasy górskie - sk³ad gatunkowy

tych lasów, poza piêtrem kosówki, nie-
wiele siê ró¿ni od sk³adu gatunkowego
lasów ni¿owych, ale ze wzglêdu na spe-
cyficznewarunki �rodowiskawyodrêbnia
siê je w oddzieln¹ grupê. W zale¿no�ci
od wyniesienia nad poziom morza dzieli
siê je na trzy typy: las regla dolnego, bór
regla górnego i bór kosówkowy.

Lasy górskie wystêpuj¹ w po³udnio-
wej, wy¿ynno-górskiej, czê�ci dorzecza
Sanu - w strefie Pogórza, w Beskidzie
Niskim i w Bieszczadach. Bieszczady,
które - z racji swego po³o¿enia geogra-
ficznego i stosunków florystycznych -
maj¹ swoisty uk³ad piêter ro�linnych,
ró¿ni¹ siê pod tym wzglêdem od pasm
karpackich po³o¿onych dalej na wschód i
na zachód.Wyró¿nia siê tutaj trzy piêtra:

I - piêtro Pogórza do wysoko�ci ok.
500 m n.p.m. - jest to strefa ni¿sza, w
której wystêpowa³y kiedy� lasy buko-
we, bukowo-jod³owe, olszyny nadrzecz-
ne i laski grabowe, nast¹pi³y najwiêk-
sze zmiany w �wiecie ro�lin, dzi� wy-
stêpuj¹ tu lasy li�ciaste, rzadziej mie-
szane, z udzia³em grabu, jod³y i lipy,

II - piêtro regla dolnego: ni¿sze -
wznosz¹ce siê od 500 - ok. 800 m n.p.m.
i wy¿sze - po³o¿one na wysoko�ci od ok.
800-1150 m n.p.m. w ni¿szej strefie
tego piêtra wystêpuje kompleks lasów
dolnoreglowych, w których dominuje
buk z domieszk¹ jod³y, a w wy¿szej: buk
z domieszk¹ jawora i �wierka,

III - piêtro po³onin - obejmuj¹ce roz-
leg³e ³¹ki górskie z wysokogórskimi
gatunkami ro�lin; ma to piêtro w Biesz-
czadach specyficzny charakter, w pew-
nym sensie odpowiada piêtru kosówki,
jak i piêtru alpejskiemu, ze wzglêdu
na podobieñstwo, które jest podobieñ-
stwem powierzchownym i nie mo¿na go
uto¿samiaæ z piêtrem alpejskim (hal-
nym). Jak pisz¹ - K. Zarzycki i Z. G³o-
waciñski - �Piêtro po³onin charaktery-

zuj¹ epilityczne, wapieniolubne porosty
zasiedlaj¹ce szczytowe ska³ki, oraz ga-
tunki acidofilne, które rosn¹ w zbioro-

(ci¹g dalszy na str. 22)
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wiskach ro�lin zielnych i krzewinek. Na
po³oninach ro�nie oko³o 150 gatunków
mchów, z których blisko 50 nie spotyka
siê poni¿ej górnej granicy lasu�. Podkre-
�lenia godny jest fakt, i¿ w Bieszcza-
dach brak jest górnoreglowych borów
�wierkowych oraz piêtra kosówki.

Fauna dorzecza Sanu ukszta³towa-
³a siê podobnie jak na ca³ym obszarze
Polski pod wp³ywem zmian klimatycz-
nych. Po ust¹pieniu lodowca skandy-
nawskiego na ziemie polskie przyby³o
wiele zwierz¹t z trzech kierunków: ze
wschodu, zachodu i po³udnia (natural-
nymi przej�ciami): Bram¹ Morawsk¹ i
Przemysk¹.

Terytorium Polski, a tym samym
dorzecze Sanu, nale¿y do zoograficzne-
go królestwa Arctogea, podkrólestwa
holarktycznego, regionu europejskiego,
podregionu sudecko-karpackiego. Przez
obszar naszego kraju przebiega kilka
granic zasiêgu wystêpowania niektó-
rych gatunków zwierz¹t: np. zaj¹ca bie-
laka (Lepus timidus), dziêcio³a trójpal-
czastego (Picoides tridaktylus), orze-
chówki (Nucifraga carycathactes), mo-
dliszki (Mantis religiosa), s³owika sza-
rego (Luscinia luscinia) i myszy polnej
(Apodemus agrarius). Z wyj¹tkiem za-
j¹ca bielaka zasiêgi wymienionych ga-
tunków przebiegaj¹ przez obszar dorze-
cza Sanu: orzechówkama tu po³udniow¹
granicê swojego zasiêgu, dziêcio³ trój-
palczasty wystêpuje w lasach Beskidu
Niskiego i Bieszczadów, modliszka na
Nizinie Sandomierskiej. Dla tego ob-
szaru charakterystyczny jest po³udnio-
wo-wschodni kierunek jesiennej wê-
drówki bociana bia³ego (Liconia liconia),
a trasa wêdrówek wielu innych gatun-
ków ptakówwyznacza kierunek pó³noc-
ny-zachód, po³udniowy-wschód.

Podobnie jak to jest na obszarze
ca³ego kraju w dorzeczu Sanu przewa-
¿aj¹ gatunki przechodnie (ok. 60%
wszystkich gatunków). Fauna l¹dowa
dorzecza w porównaniu z obszarami po-
³o¿onymi na po³udniu Europy jest ubo-
ga. �wiadczy o tym niewielka liczba ga-
tunków krêgowców (ok. 400). Bogaty
jest natomiast �wiat zwierz¹t bezkrê-
gowych, g³ównie owadów (Insecta). �rod-
kowo-po³udniowa czê�æ dorzecza to ob-
szary wy¿ynno-górskie, st¹d wystêpu-
j¹ca na tym obszarze fauna jest typo-
wa dla lasów górskich (Pogórze i Beski-
dy) i ni¿owych (Kotlina Sandomierska).
Osobliwo�ci¹ s¹ tu elementy wysoko-
górskie (alpejskie) wystêpuj¹ce m.in. w
strefie po³onin bieszczadzkich oraz w
Beskidzie Niskim: np. traszka górska
(Triturus alpestris) i karpacka (Triturus
montandoni), salamandra plamista
(Salamandra salamandra), niepylak
apollo (Parnasius apollo) i nadobnica
alpejska (Rosalia alpejska).

W górsko-wy¿ynnej czê�ci dorzecza
- w polskiej czê�ci Bieszczadów oraz w
Beskidzie Niskim - sk³ad gatunkowy
fauny przedstawia siê nastêpuj¹co:
a) w Bieszczadach wystêpuje:
44 gat. ssaków, 150 gat. ptaków, 10

gat. p³azów, 7 gat. gadów, 25 gat. ryb
oraz bogaty �wiat bezkrêgowców,
b) w Beskidzie Niskim:
55 gat. ssaków, 115 gat. ptaków, 10

gat. p³azów, 6 gat. gadów, 12 gat. ryb,
369 gat. owadów.
W pó³nocno-wschodniej czê�ci dorze-

cza, w strefie Roztocza (Roztoczañski
Park Narodowy)wystêpujem.in. 14 gat.
p³azów, 7 gatunków gadów� Nowym
przybyszem w faunie tego obszaru jest
np. jenot (Nystereutes procyonaides),
który licznie wystêpuje w po³udniowo-
wschodniej czê�ci Roztocza oraz nielicz-
nie w Puszczy Sandomierskiej i Solskiej.
Do tzw. zwierz¹t zawleczonych za-

licza siê stonka ziemniaczana (Lepti-
notarsa decemlineata), któr¹ spotyka
siê na uprawach ziemniaka w ca³ym
dorzeczu.
Typowym elementem fauny dorze-

cza Sanu s¹ szkodniki lasów, z który-
mi walka jest trudna i kosztowna.
Wyró¿nia siê trzy strefy zagro¿enia:
a) strefê najwy¿szego zagro¿enia w

Beskidzie Niskim (szczególnie w obsza-
rze �ród³owym Wis³oka i Wis³oki), gdzie
wystêpuj¹ dwa szkodniki wtórne:
wska�nica jedlineczka (Semasia rufimi-
trana) i jod³owiec krzywozêbny (Pityok-
teines curvidens),
b) strefê sporadycznego zagro¿enia,

która obejmuje Kotlinê Sandomiersk¹,
a szczególnie jej pó³nocno-zachodni ob-
szar, ograniczony odcinkami uj�ciowy-
mi Sanu i Wis³oki, gdzie wystêpuj¹ trzy
gatunki szkodników: strzygomia cho-
inówka (Panolis flammea), mniszka (Ly-
mantria monacha) i przyp³aszczka gra-
natka (Phaenops cyanea),
c) strefa najni¿szego zagro¿enia

obejmuje centraln¹ i wschodni¹ czê�æ
dorzecza od doliny Tanwi po granicê
pañstwa ze S³owacj¹, gdzie wystêpuj¹:
barczotka sosnówka (Dendrolimaespi-
ni) i poproch (Bupalus piniarus) i inne.
W rzekach i potokach dorzeczawyró¿-

nia siê strefy wystêpowania i drogi wê-
drówek niektórych ryb: np. pstr¹ga (Sa-
imo fontinalis), �winki (Chondrostoma
nasus), leszcza (Abramis brama) wystê-
puj¹cego w dolnym odcinku biegu Sanu
oraz troci(Saimo truto) i certy(Vimbavim-
ba), które wêdruj¹ w górê biegu rzek.
Do zwierz¹t gin¹cych, podlegaj¹cych

�cis³ej lub czê�ciowej ochronie zaliczyæ
nale¿y: ¿ó³wia b³otnego (Emys orbicu-
laris), spotykanego g³ównie w pó³noc-
nej i pó³nocno-wschodniej czê�ci dorze-
cza (w Puszczy Sandomierskiej i Sol-
skiej), bobra (Castor fiber) wystêpuj¹-
cego w kilku miejscach m.in. w Pusz-
czy Sandomierskiej, puchacza (Bubo

bubo) wystêpuj¹cego w lasach Pogórza
Przemyskiego, ¿ubra (Bizon bonasus),
nied�wiedzia (Ursus silvestris) i wilka
(Canis lupus), które wystêpuj¹ w lasach
bieszczadzkich i Beskidu Niskiego.
Spotyka siê tu tak¿e gatunki ste-

powe - np. sus³a (�), or³a w³ochatego
(Hieraaetos pennatus), �cierwnika bia-
³ego (Neophron percnopterus), pustu³kê
(Falco tinnunculus) oraz wê¿a Eskula-
pa (Elaphe longissima). Z gatunków cie-
p³olubnych, zasiedlaj¹cych kraje Euro-
py po³udniowo-wschodniej i po³udnio-
wej (obszar �ródziemnomorski i panoñ-
sko-pontyjski)wystêpuje np. drozd skal-
ny (Montieda olbicolis), czyli nagórniak,
muchówka bia³oszyja (Ficedula olbico-
lis), d¿d¿ownice -Eisenia lucens i Lum-
bricuns polvphenus oraz inne gatunki.
W zakresie ochrony przyrody ewe-

nementem organizacyjnym jestMiêdzy-
narodowy Rezerwat Biosfery w Karpa-
tach Wschodnich, który - jak pisze S.
Michalik - �jest jedynym w skali �wia-
towej miêdzynarodowym rezerwatem
biosfery�. Rezerwat ten istnieje na te-
renie Polski, S³owacji i Ukrainy, a z jego
powo³aniem wi¹¿¹ siê dwie daty:
- wrzesieñ 1991 r. - kiedy to mini-

strowie ochrony �rodowiska tych trzech
pañstw podpisali porozumienie o po-
wo³aniu rezerwatu,
- 10 listopada 1992 r. - data oficjal-

nego zatwierdzenia i wpisania do �wia-
towego rejestru przez NAB UNESCO
z siedzib¹ w Pary¿u.
W pierwszej kolejno�ci zatwierdzo-

no czê�æ polsk¹, i s³owack¹, a czê�æ
ukraiñsk¹ rezerwatu zatwierdzono w
pó�niejszym terminie. Miêdzynarodowy
Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie
obejmuje:
a) w czê�ci polskiej: Bieszczadzki

Park Narodowy o pow. 27.064 ha, Ci-
�niañsko-Wetliñski Park Krajobrazowy
o pow. 51.146 ha i Park Krajobrazowy
Doliny Sanu o pow. 34.865 ha,
b) w czê�ci s³owackiej: Park Na-

rodowy Po³oniny (Bukowskie Wierchy)
o pow. 41 tys. ha,
c) w czê�ci ukraiñskiej: U¿añski

Park Narodowy z rezerwatem Stu¿ica
siêgaj¹cym po rzekê U¿ o pow. ok. 14
tys. ha oraz Nadsiañski Park Krajobra-
zowy. £¹czna powierzchnia MRB Kar-
paty Wschodnie osi¹ga ok. 180 tys. ha.
Karpaty Wschodnie (Bieszczady i

Bukowskie Wierchy) ró¿ni¹ siê od Kar-
pat Zachodnich specyficzn¹ rze�b¹ i
krajobrazem oraz wyra�nie zró¿nicowa-
nym �wiatem ro�linnym i zwierzêcym,
który charakteryzuje siê wystêpowa-
niem endemicznych wschodnio-karpac-
ko-ba³kañskich elementów.
Po drugiej wojnie �wiatowej w wy-

niku wyludnienia polskiej czê�ci Biesz-
czadów nast¹pi³a naturalna regenera-
cja szaty ro�linnej i fauny w strefie,
która przed wojn¹ by³a zagospodaro-

(ci¹g dalszy ze str. 21)
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wana (700-800 m n.p.m.). Wykszta³co-
ne w tym procesie biocenozy maj¹ uni-
kalny charakter w skali ca³ych Karpat.
�wiat ro�lin kwiatowych liczy tutaj
ponad 1000 gatunków (S. Michalik).
O niektórych osobliwo�ciach tego

�wiata pisano w poprzednim rozdziale.
Równie bogata jest fauna tego ob-

szaru, która w samej tylko grupie krê-
gowców liczy ok. 200 gatunków (S. Mi-
chalik). Osobliwo�ci faunistyczne Biesz-
czadów równie¿ zosta³y opisane i po-
grupowane.
Najwy¿sza, centralna czê�æ Biesz-

czadów, okre�lana mianem Bieszcza-
dówWysokich, stanowi szczególn¹ war-
to�æ przyrodnicz¹ z racji bogactwa flo-
ry, fauny i biocenoz oraz wystêpowania
endemitów, unikalnych i rzadkich, a
tak¿e ze wzglêdu na dobrze zachowan¹
przyrodê i krajobraz. Zdaniem S. Mi-
chalika �jest to doskona³y teren do ba-
dañ zjawisk przyrodniczych oraz stu-
diów nad optymalnym modelem ekolo-
gicznego rolnictwa, le�nictwa i ekotury-
styki w warunkach karpackich�.
W Bieszczadzkim Parku Narodo-

wym chroni siê typowy dla Karpat
Wschodnich krajobraz gór rusztowych z
malowniczymi ostañcowymi formami
skalnymi, piêtrowy uk³ad zespo³ów ro-
�linnych, rzadkie gatunki ro�lin wschod-
nio-karpackich, lasy puszczañskie z bo-
gat¹ faun¹ wielkich ssaków i ptaków.
W polskiej czê�ci MRB Karpaty

Wschodnie dominuje las o charakterze
naturalnym. Wystêpuj¹ tu tak¿e enkla-
wy lasu pierwotnego, co jest rzadko�ci¹ w
skali naszego kontynentu. Jest to bowiem
las wielogatunkowy, wielopiêtrowy i ró¿-
nowiekowy. Je�li w takim lesie zdarz¹ siê
jakie� szkody, a nie s¹ one zbyt du¿e, to
przyroda sama potrafi je naprawiæ.
Martwe drzewa, które spotyka siê

czêsto w lesie naturalnym, nie stano-
wi¹ dla niego ¿adnego zagro¿enia. Usu-
waj¹c je wyrz¹dzamy �rodowisku le�ne-
mu szkodê, uszczuplamy bowiem po-
trzebn¹ mu biomasê:. W Bieszczadz-
kim Parku Narodowym, a tym samym
w polskiej czê�ci MRB, lasy chronione
s¹ w trzech strefach: w strefie we-
wnêtrznej, buforowej i przej�ciowej. W
ka¿dej z nich realizuje siê nieco inne
cele i formy ochrony. Sprawa ta przed-
stawia siê nastêpuj¹co:
a) w strefie wewnêtrznej, która

pokrywa siê z obszarami objêtymi
ochron¹ �cis³¹, lasy s¹ najlepiej zacho-
wane, przyroda gospodaruje siê w nich
sama bez ingerencji cz³owieka,
b) w strefie buforowej, gdzie sto-

suje siê ochronê czê�ciow¹, lasy s¹ bar-
dziej przekszta³cone, a wysi³ek pracow-
ników BPN ma g³ównie na celu ponow-
ne ich unaturalnienie,
c)w strefie przej�ciowej, która obej-

muje obszary Parku Krajobrazowego
Doliny Sanu i Ci�niañsko-Wetliñskiego

Parku Krajobrazowego, ochronie podle-
ga krajobraz oraz walory przyrodnicze,
wprowadza siê niektóre elementy plano-
wej gospodarki le�nej, ale nie mo¿e ona
niszczyæ �rodowiska przyrodniczego.
W polskiej czê�ci MRB i w ca³ych

Bieszczadach przyroda powraca na te-
reny niegdy� jej odebrane. Istnieje wiêc
nie tyle nadzieja, ale pewno�æ, i¿ po
objêciu wiêkszo�ci lasów ochron¹ �cis³¹
- w Bieszczady stosunkowo szybko po-
wróci puszcza karpacka.
Bieszczady to jedno z nielicznych

miejsc w Europie - pisze L. Bekier gdzie
taka puszcza, ze wszystkimi ogniwa-
mi ³añcucha pokarmowego, mo¿e ist-
nieæ nie powoduj¹c niepotrzebnych kon-
fliktów ze spo³eczeñstwem, wiêc nie
zmarnujmy tej jedynej szansy.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych

Z. Wnuk - prezes Zarz¹du Wojewódz-
kiego LOP w Rzeszowie - wyst¹pi³ z
inicjatyw¹ uznania terenów Polski po-
³udniowo-wschodniej za �Zielone Serce
Polski�. Mia³o to miejsce podczas ob-
rad XXIV Zjazdu LOP 28 maja 1995 r.
w Warszawie. Zg³oszona wówczas ini-
cjatywa z roku na rok nabiera³a szer-
szego wyrazu i zasiêgu terytorialnego.
Poparta przez Ministra Ochrony �ro-
dowiska, ZasobówNaturalnych i Le�nic-
twa oraz w³adze lokalne objê³a nie tyl-
ko polsk¹ czê�æ Karpat, ale tak¿e ich
s³owack¹, ukraiñsk¹, a docelowo wê-
giersk¹ i rumuñsk¹ czê�æ. W tym uk³a-
dzie zaproponowano nazwê �Zielone
Karpaty�. Z czasem powsta³ program
obszaru funkcjonalnego �Zielone Karpa-
ty�, zak³adaj¹cy ochronê i zrównowa¿o-
ny rozwój tego obszaru, realizowany w
pierwszym etapie jako krajowy, a z cza-
sem jako programmiêdzynarodowy. Na
wielu spotkaniach krajowych i miêdzy-
narodowych grup roboczych, okre�lono
ogólny cel realizacji programu oraz
uzgodniono, ¿e rozwój poszczególnych
sektorów gospodarki osi¹gany bêdzie
przez realizacjê programów szczegó³o-
wych - m.in. z: rolnictwa, turystyki i
rekreacji, edukacji i kultury, ochrony
przyrody, wspierania wspó³pracy trans-
granicznej itp. - opracowanych dla osi¹-
gniêcia ró¿nych celów, g³ównie: rozwoju
lecznictwa uzdrowiskowego, rolnictwa
ekologicznego, ró¿nych form turystyki,
w tym agroturystyki i ekoturystyki.
Ponad 50% powierzchni obszaru

funkcjonalnego �Zielone Karpaty� obej-
muj¹ tereny prawnie chronione z:
6 parkami narodowymi:
Bieszczadzki, Magurski, Pieniñski,

Gorczañski, Tatrzañski, Babiogórski
oraz projektowany Turnicki PN; trzy
parki narodowe: Bieszczadzki, Tatrzañ-
ski i Babiogórski zosta³y uznane przez
UNESCO za rezerwaty biosfery,
12 parków krajobrazowych:
Doliny Sanu, Ci�niañsko-Wetliñski,

Gór S³onnych, Pogórza Przemyskiego,

Ja�liski, Czarnorzecko-Strzy¿owski,
Pasma Brzanki, Popradzki, ¯ywiecki,
Beskidu Ma³ego, Beskidu �l¹skiego,
Ciê¿kowicko-Ro¿nowski oraz 7 projek-
towanych parków krajobrazowych,
- liczne obszary chronionego krajobrazu,
- ponad 120 rezerwatów przyrody,
- oko³o 5 tysiêcy pomników przyrody
i wiele innych form ochrony przyrody.
Przedsiêwziêcie okre�lane mianem

�Zielone Karpaty� opiera siê na przyjêciu
i realizacji za³o¿eñ ³¹cz¹cych na obsza-
rze Karpat ochronê �rodowiska, rozwój
gospodarczy, lecznictwo uzdrowiskowe,
turystykê oraz postêp spo³eczny i ekono-
miczny, w celu prowadzenia skutecznych
dzia³añ ochronnychw odniesieniu do �ro-
dowiska przyrodniczego i wprowadzenia
zasady zrównowa¿onego rozwoju gospo-
darczego. Zasada ta musi byæ honorowa-
na i stosowana na ca³ym obszarze Kar-
pat, czyli zarówno w ich polskiej, s³owac-
kiej, ukraiñskiej, wêgierskiej i rumuñ-
skiej przestrzeni, w przeciwnym wypad-
ku, a tak bywa³o jeszcze w niedawnej
przesz³o�ci, ¿e zatrute wody i powietrze
po stronie po³udniowo-wschodniej ujaw-
nia³o siê po naszej stronie, czyli po stro-
nie pó³nocnej, i odwrotnie� Takim zja-
wiskom nale¿y skutecznie przeciwdzia-
³aæ i � taka jest idea ochrony obszaru
funkcjonalnego �Zielone Karpaty�. Zain-
teresowanympañstwomnie pozostaje nic
innego tylko j¹ konsekwentnie realizo-
waæ.Niestety nadal, to s³uszne i perspek-
tywiczne przedsiêwziêcie, pozostaje ci¹-
gle w stadium koncepcji i projektów, za-
równo w odniesieniu do polskiej czê�ci
obszaru, jak i obszaru pozosta³ych
pañstw.Dla nadania tej sprawie niezbêd-
nego rozmachu potrzebne jest powo³anie
RadyProgramowejwmiêdzynarodowym
sk³adzie (pañstwowo-samorz¹dowym):
polsko-s³owacko-wêgiersko-rumuñskim
(makroregionalnym).

Rada Programowa, wspierana me-
rytorycznie przez RadêNaukow¹, bêdzie
organem odpowiedzialnym za realiza-
cjê za³o¿eñ obszaru funkcjonalnego �Zie-
lone Karpaty�. Równocze�nie z realizacj¹
zadañ organizacyjnych przedsiêwziêcia
musi byæ przeprowadzona inwentaryza-
cja zasobów: przyrodniczych, kulturo-
wych, stanu jako�ci gleb, powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych oraz
�róde³ zanieczyszczaj¹cych �rodowisko.

W tej sytuacji rodzi siê pytanie, czy
uda siê pokonaæ wszelkie trudno�ci,
zarówno organizacyjne, jak i finanso-
wo-prawne, i doprowadziæ do praktycz-
nej realizacji idei ochrony i ekorozwoju
obszaru funkcjonalnego �Zielone Kar-
paty�? Liga Ochrony Przyrody - ze swo-
jej strony - uczyni wszystko, ¿eby tak
siê sta³o, ale wysi³kowi spo³ecznemuwi-
nien towarzyszyæ jeszcze wiêkszy wy-
si³ek czynników odpowiedzialnych za
realizacjê tak wa¿nych zadañ dla przy-
sz³o�ci makroregionu.
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Mamy ju¿ wakacje - czas, który
nie s³u¿y tylko i wy³¹cznie do leniu-
chowania na s³oñcu, ale i bli¿szego
poznania otaczaj¹cego nas �wiata.
Jedni wêdruj¹ po dalekich krainach

zaspokajaj¹c swoj¹ ciekawo�æ, inni
pog³êbiaj¹ wiedzê na temat swych
rodzinnych stron. Ten artyku³ kie-
rujemy do wszystkich, którzy my�l¹,
¿e miejsce ich zamieszkania - Pogó-
rze Dynowskie - nie ma niczego cie-
kawego do zaoferowania.
Zacznijmy od tego, ¿e, ¿yj¹c na

co dzieñ w tych stronach, czêsto nie
dostrzegamy piêkna przyrody, ciszy,
�wie¿ego powietrza i wielu innych
rzeczy, za które mieszkaniec War-
szawy odda³by wiele. Nasze okolice
s¹ bardzo warto�ciowe pod wzglê-
dem fauny i flory i wiele mog¹ za-
oferowaæ. Przyk³adem jest �cie¿ka
przyrodnicza �Kopaniny� znaj-
duj¹ca siê w D¹brówce Starzeñskiej.
Na w³asnej skórze sprawdzi³y�my,
¿e oprócz plansz zapoznaj¹cych wê-
drowców z gatunkami tam ¿yj¹cymi
mo¿na spotkaæ �prawdziwe, ¿ywe�
egzemplarze. Trasa przechadzki jest
do�æ urozmaicona, przez co dosko-
nale sprawdza nasz¹ sprawno�æ fi-
zyczn¹, jest te¿ miejscem dla szuka-
j¹cych natchnienia, gdy¿ przy zacho-

dach s³oñca potrafi tam byæ bajecz-
nie.
Skoro ju¿ kr¹¿ymy wokó³ przy-

rody, grzechem by³oby pominiêcie
Sanu, który w lecie jest gwiazd¹ nu-
mer 1 tych terenów. To tam �ci¹gaj¹
t³umy, ¿eby odpocz¹æ opalaj¹c siê,
pop³ywaæ, czy pograæ w pi³kê. Ze
wzglêdu na górski charakter San

dostarcza wielu wra¿eñ kajakarzom,
jest równie¿ rajem dla wêdkarzy i
wbrew pozorom jedn¹ z najczyst-

szych rzek w Polsce.
Od Sanu ju¿ niedaleko do kolej-

ki w¹skotorowej, która od lat s³u-
¿y mieszkañcom miasta. Zosta³a
doprowadzona do Dynowa ju¿ w
1904r. i s³u¿y³a celom rolniczym, te-
raz spe³nia wy³¹cznie funkcje tury-
styczne. Kolejka ta je�dzi z Dynowa
do Przeworska, zatrzymuj¹c siê przy
�Semaforze�, w którym mo¿na siê
posiliæ i spêdziæ mi³o czas.
Je�li chcemy gdzie� siê zatrzymaæ

na d³u¿ej, mówimy to szczególnie do
osób spoza Dynowa, mamy do dys-
pozycji gospodarstwa agroturystycz-
ne, np. Pani Marsza³ek, które znaj-
duje siê w Ulanicy. W³a�cicielka za-
dba³a, ¿eby przybyszom niczego nie
brakowa³o. Stworzy³a skansen, któ-
ry idealnie przedstawia styl ¿ycia
dawniejszych pokoleñ. Zawiera on
autentyczne narzêdzia, przybory,
meble, z których kiedy� korzystano.
Poza tym w gospodarstwie tym mie-
�ci siê stadnina koni, w której pod
okiem instruktorki mo¿na uczyæ siê
sztuki jazdy konnej.
Jeszcze jedn¹ miejscowo�ci¹ Po-

górza Dynowskiego, na jak¹ warto
zwróciæ uwagê, jest Dubiecko, któ-
re po wojnie utraci³o prawa miejskie
Jest miejscem wielkich Polaków,
m.in. Ignacego Krasickiego, Fran-
ciszka Karpiñskiego. Mie�ci siê tu
Muzeum Biograficzne Ignacego Kra-
sickiego, w którym mo¿na znale�æ
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Wykorzystuj¹c wakacyjn¹ porê
chcê przybli¿yæ Czytelnikom �Dyno-
winki� cieka-
wy zak¹tek
pó³nocnej Pol-
ski , który
moim zda-
niem warto
odwiedziæ. Dolina rzeki Biebrzy zna-
na jest mi³o�nikom dzikiej przyrody
nie tylko w Polsce, ale i na �wiecie.
Najpro�ciej dojechaæ mo¿na tu chy-
ba poci¹giem � przez Bia³ystok do
Osowca. Na temat atrakcji przyrod-
niczych i historycznych Biebrzy po-
wsta³o ju¿ wiele albumów, ksi¹¿ek,
przewodników i publikacji. Wiêc nie
bêdê wymieniaæ wszystkich miejsc,
które nad Biebrz¹ warto odwiedziæ,
lecz podzielê siê z Czytelnikami mo-
imi wra¿eniami po wizycie w doli-
nie Biebrzy w maju.
Na pocz¹tku warto podaæ, ¿e do-

lina Biebrzy chroniona jest jako Bie-
brzañski Park Narodowy od 1993
roku i jest to najwiêkszy park naro-
dowy w Polsce, gdy¿ posiada po-

wierzchniê prawie 60 tys. ha. W
1995 roku park ten zosta³ umiesz-

czony na li�cie obszarów wodno-b³ot-
nych chronionych Konwencj¹ Ram-

sarsk¹. Corocznie odwiedzaj¹ go tu-
ry�ci, g³ównie mi³o�nicy ptaków, z
ca³ego �wiata. Najlepsz¹ por¹ na za-
poznanie siê z ptasim rajem doliny
Biebrzy jest wiosna, gdy¿ wtedy na
bagna, torfowiska i ³¹ki powraca
¿ycie po zimie i na rozlewiskach kon-
centruj¹ siê setki migruj¹cych pta-
ków. Poruszaæ siê po dolinie mo¿na
korzystaj¹c z wyznaczonych tras bie-
gn¹cych przez torfowiska, ³¹ki, ol-
szyny i so�niny. Warto równie¿ wy-
naj¹æ na kilka dni kajak i podziwiaæ
okoliczne krajobrazy z wody.
Biebrza s³ynie z toków batalio-

nów (Philomachus pugnax) � ptaków
siewkowatych z d³ugimi nogami,
przebywaj¹cych w ro�linno�ci rozle-

Sasanka

zachowane pami¹tki, wydane dzie-
³a, portrety poety i jego rodziny. Nie-
daleko Dubiecka po³o¿one s¹ Wy-
brze¿e i S³onne, czyli miejsca stwo-
rzone do wypoczynku na ³onie ni-
czym nieska¿onej natu-
ry. Mieszcz¹ siê tam licz-
ne o�rodki, w których
mo¿na wynaj¹æ domki.
Znanym miejscem jest
�Zielona Polana�, która
oferuje, np. k¹piele w
basenie.
Na koniec wycieczki

po Pogórzu Dynowskim
czas, by powiedzieæ nie-
co o jego stolicy - Dyno-
wie. Jest on naszym ro-
dzinnym miastem, które
kochamy i znamy, acz-
kolwiek mo¿e nie tak
jakby�my chcia³y. Kryje
ono w sobie wiele legend,
ma bogat¹ historiê, o
czym �wiadcz¹ zabytki:
stare chaty, kapliczki, pomniki.
Wa¿n¹ budowl¹, stoj¹c¹ w centrum
miasta, jest ko�ció³ parafialny
p.w. �w. Wawrzyñca. Ten rene-
sansowy budynek zosta³ wzniesiony
na miejsce poprzedniego, drewnia-
nego ko�ció³ka utrzymanego w sty-
lu gotyckim, który sp³on¹³ w XVII
wieku. Warto go obejrzeæ, gdy¿ jest
cudownym dzie³em sztuki. Ko�ció³
ograniczaj¹ mury, a renesansowa
brama, strze¿e Matki Boskiej Dy-

(ci¹g dalszy na str. 26)

nowskiej, do której wielu Dynowian
zanosi swe pro�by. Na placu ko�ciel-
nym stoi ponad czterometrowy po-
mnik Jana Paw³a II, ufundowany
przez Danutê Go³¹b oraz dr Toma-

sza Go³êbia. Ods³oniêcia pomnika
dokonano 3 czerwca 2000 roku. Wy-
konany z br¹zu, figura 2,3 m na 2,1
metrowym postumencie, stanowi
wiern¹ kopiê pomnika z Jasnej
Góry.
Du¿¹ atrakcj¹ s¹ tak¿e Dni Po-

górza Dynowskiego, które mamy
ju¿ za sob¹. Ci z Pañstwa, którzy
mieli przyjemno�æ bawiæ siê tu z
nami, wiedz¹, ¿e warto. Tych, któ-
rych ta przyjemno�æ ominê³a, zapra-

szamy za rok!
Dynowskie planty zyska³y tak¿e

na atrakcyjno�ci, odk¹d pojawi³y siê
tam rze�by, bêd¹ce dzie³em o�mio-
osobowej grupy uczniów z zako-

piañskiej szko³y Ke-
nara. Pomys³odawc¹ za-
proszenia m³odych arty-
stów do naszego mia-
steczka by³ p.Bogus³aw
Kêdzierski, który tak¿e
s³ynie z czarodziejskiego
d³uta. Dynowskie legen-
dy i podania o¿y³y na
nowo; artystyczne dowo-
dy fascynacji nimi zdobi¹
centralny placyk w mie-
�cie.
Zastanawiamy siê,

czy nie pominê³y�my ni-
czego wa¿nego, ale my-
�limy, ¿e ka¿dy powinien
zobaczyæ to, co go fascy-
nuje - niech bêdzie to
San, ruiny zamku w D¹-

brówce Starzeñskiej, kolejka, czy po-
bliskie lasy. My mo¿emy tylko dora-
dzaæ, wybór nale¿y do pañstwa!
Skromnie dodamy tylko, ¿e warto
poznawaæ okolice, w których miesz-
kamy, bo czasem ma³a, zniszczona
chata niesie za sob¹ piêkne historie.

Ewa Pielak, Agata Bajda
M³odzie¿owy Klub Europejski

LO Dynów
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wisk � traw i turzyc. Samice bata-
lionów s¹ skromnie, szaro-br¹zowo

ubarwione. Natomiast samce w upie-
rzeniu godowym nosz¹ na g³owie ró¿-
nobarwne kryzy. Nie ma dwóch tak
samo ubarwionych samców. W maju
samce tocz¹ bój miêdzy sob¹ o sa-
mice. Przystaj¹ na wysepkach i brze-
gach, strosz¹c kryzy w kolorach od
bia³ych przez br¹zowe po czarne.
Chwilami nieruchomiej¹, a chwila-
mi zaciekle siê atakuj¹. Najlepiej ba-
taliony i inne ptaki siewkowate ob-
serwuje siê z wody. Nie wyczuwaj¹
du¿ego zagro¿enia od podp³ywaj¹-
cych kajaków, wiêc mo¿na je z bli-
ska podziwiaæ i fotografowaæ, uwa-
¿aj¹c jednak by ich nie sp³oszyæ. Z
powodu swych spektakularnych to-
ków batalion sta³ siê symbolem Bie-
brzañskiego Parku Narodowego.
Jako pierwsze po zimowej prze-

rwie na bagnach biebrzañskich po-
jawiaj¹ siê stada setek gêsi. Z cza-
sem przylatuj¹ te¿ bociany i ¿ura-
wie i wiele innych ptaków. Pe³no tu
kaczek, ³abêdzi, mew. Znajduj¹ rów-
nie¿ tu schronienie rzadkie zagro-
¿one w skali �wiatowej ptaki: dubelt
(Gallinago media) � niegdy� licznie
wystêpuj¹cy ptak ³owny, wodniczka
(Acrocephalus paludicola) � ma³y
ptak trzcinowy z paskami na g³owie

oraz orlik grubodzioby (Aquila clan-
ga). Na biebrzañskich ³¹kach ci¹gle
jeszcze tokuj¹ cietrzewie (Tetrao te-
trix), a noce rozbrzmiewaj¹ �piewa-
mi s³owików.

Biebrza to ptasi raj, ale nie
tylko ptaki mo¿na tu podziwiaæ.
Niekwestionowanym królem
biebrzañskich bagien jest ³o�.
Biebrza to najwiêksza jego osto-
ja w Polsce. D³ugie nogi zwane
badylami i szerokie kopyta po-
magaj¹ mu w poruszaniu siê po
grz¹skich torfowiskach i podmo-
k³ych ³¹kach. Mo¿na o �wicie za-
czaiæ siê na jednej z wie¿ wido-
kowych pobudowanych przy
�cie¿kach turystycznych i za-
uwa¿yæ ³osie leniwie wy³aniaj¹-
ce siê z porannej mg³y.
Wieczorami mo¿na ws³uchi-

waæ siê nie tylko w koncerty s³o-
wików, ale równie¿ ¿ab, które ko-
rzystaj¹ z obfito�ci wody i tworz¹
wielotysiêczne chóry we wszyst-
kich zak¹tkach tego terenu. Z
trzcinowisk s³ychaæ b¹ki � tajem-
nicze ptaki, upodabniaj¹ce swoje
odg³osy do porykiwania krów na
pastwiskach. Plusk wody zdradza
obecno�æ wydry lub bobra.
Je�li chodzi o zbiorowiska ro-

�linne, polecam odwiedzenie tor-
fowiska wysokiego. Wystêpuj¹ tu rzad-
kie chronione ro�liny. Nale¿y do nich
rosiczka okr¹g³olistna (Drosera rotun-
difolia) i modrzewnica zwyczajna (An-

dromeda polifolia). W maju torfowi-
sko bieleje od puchów wytwarzanych
przez we³nianki (Eriophorum sp.).
Kwitnie te¿ na bia³o krzewinka � ba-
gno zwyczajne (Ledum palustre). Pod-
³o¿e torfowiska wysokiego tworz¹ dy-
wany mchów torfowców (Sphagnum

Zachód s³oñca nad Biebrz¹

Ornitolodzy nad Biebrz¹

(ci¹g dalszy ze str. 25) sp.). Przechodz¹c po torfowisku wy-
czuwamy jego specyficzny zapach.
Warto te¿ przespacerowaæ siê po bie-
brzañskiej so�ninie. W podszycie kró-
luje ja³owiec (Juniperus communis),
a niektóre sosny zadziwiaj¹ swoimi
ciekawymi kszta³tami. Tu równie¿
mo¿na wiosn¹ podziwiaæ kwitn¹ce sa-
sanki (Pulsatilla sp.) oraz konwalie
majowe (Convallaria maialis).
Wêdruj¹c dolin¹ Biebrzy spotyka-

my ma³e urokliwe wioski. Niektóre
z nich s¹ ju¿ prawie opustosza³e. Na
progach chatek siedz¹ staruszkowie,
a na opuszczone pola wkracza wtór-
na sukcesja le�na. Przyroda poch³a-
nia z powrotem zabrane jej przez
cz³owieka obszary.
Biebrza najpiêkniejsza jest

wiosn¹, ale i latem, w porze waka-
cji, mo¿na tam pojechaæ, by delek-
towaæ siê cisz¹ i spokojem przyrody.
Mimo du¿ej s³awy tego miejsca, nad
Biebrz¹ nie ma zbyt wielu turystów.
Nie mêczy wiêc, jak w naszych Ta-
trach, gwar przechodz¹cych t³umów.
Latem na rzecze zakwitaj¹ grzybie-
nie bia³e (Nymphaea alba), a na
³¹kach mo¿na podziwiaæ wielosi³a
b³êkitnego (Polemonium coeruleum)
� wysok¹ reliktow¹ ro�linê o niebie-
skich kwiatach.
A je�li kto� nie ma pieniêdzy i

czasu, by jechaæ na pó³noc Polski nad
Biebrzê mo¿e poszukaæ w okolicach
Dynowa z przewodnikiem do rozpo-
znawania ptaków i lornetk¹ w rêku

swojego w³asnego ptasiego raju.
Mo¿e i tu uda siê komu� zaobserwo-
waæ jaki� ciekawy rzadki gatunek
ptaka, bo jak mawia pewien ornito-
log: �rzadkie ptaki s¹ wszêdzie...�

Marta Bylicka
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Dziêki operatywno�ci i zaanga¿owaniu w³adz samorz¹-
dowych, Zwi¹zku Gmin Turystycznych, oraz Zespo³u Szkó³
zrobiono kolejny znacz¹cy krok na drodze promocji. Poten-
cjalny turysta odwiedzaj¹cy nasze okolice ma mo¿liwo�æ
uzyskania rzetelnej informacji na temat historii, kultury
jak równie¿ bazy turystycznej Dynowa i okolic.

Wydano:
1. �Witamy w Dynowie� - Informator Turystyczny po Mie�cie Dynowie
2. �Szko³a przyjazna m³odzie¿y i �rodowisku�
- dzia³alno�æ Zespo³u Szkó³ w Dynowie

3. �Kultura bez granic - w poszukiwaniu wspólnych korzeni�
- polsko - ukraiñska wspó³praca kulturalna Dynów � Kulików

4. Folder Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zestaw Kartek Pocztowych �Dolina Sanu�
6. �Ochrona �rodowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie sanu�
- materia³y zebrane II Konferencji Naukowo - Technicznej �B³êkitny San�
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1. Wstêp

Oceny zanieczyszczenia wód po-
wierzchniowych dokonuje siê w oparciu
o analizy, których rodzaj i zakres za-
warty jest w Rozporz¹dzeniu Ministra
Ochrony �rodowiska i Zasobów Natu-
ralnych [12]. Na podstawie stopnia
zanieczyszczenia �ródl¹dowe wody po-
wierzchniowe klasyfikowane s¹ do jed-
nej z trzech klas. Do klasy I zalicza siê
wody przydatne do zaopatrzenia lud-
no�ci w wodê do picia oraz zaopatrze-
nia zak³adów wymagaj¹cych wody o
jako�ci wody do picia. Ponadto w wo-
dzie klasy I mo¿liwe jest bytowanie w
warunkach naturalnych ryb ³ososiowa-
tych. Klasa II obejmuje wody nadaj¹ce
siê do bytowania w warunkach natu-
ralnych innych ryb ni¿ ³ososiowate, do
chowu i hodowli zwierz¹t gospodar-
skich, jak równie¿ celów rekreacyjnych,
uprawiania sportów oraz do urz¹dza-
nia zorganizowanych k¹pielisk. Wody
klasy III nadaj¹ siê do zaopatrzenia
zak³adów innych ni¿ zak³ady wymaga-
j¹ce wody do picia i do nawadniania
terenów rolniczych.

Dla poszczególnych klas czysto�ci
ustalono dopuszczalne warto�ci wska�-
ników zanieczyszczeñ. Wody, w których
dopuszczalne normy parametrów s¹
przekroczone okre�lane s¹ jako poza-
klasowe (non). Przy ocenie jako�ci wód
uwzglêdnia siê trzy grupy wska�niko-
we. S¹ o wska�niki fizyko-chemiczne,
hydrobiologiczne i bakteriologiczne.

W wielu przypadkach wska�nikiem
determinuj¹cym jako�æ wody jest jej
stan sanitarny. To ten wska�nik bar-
dzo czêsto decyduje o niskiej ogólnej
ocenie wody, mimo stosunkowo dobrych
parametrów fizyko-chemicznych czy
hydrobiologicznych.

2. Mikroflora wód
powierzchniowych

Woda jest �rodowiskiem, w którym
mikroorganizmy wystêpuj¹ powszech-
nie. Czê�æ z nich stanowi mikroflorê
autochtoniczn¹, dla której woda jest
pierwotnym �rodowiskiem ¿ycia, pozo-
sta³e nale¿¹ do mikroflory allochtonicz-
nej [13, 18].

Obecno�æ mikroorganizmów auto-
chtonicznych w wodach jest zwi¹zana
z ci¹g³¹ zawarto�ci¹ sk³adników od¿yw-
czych typowych dla ekosystemów wod-
nych [14]. Liczba i sk³ad gatunkowy tej
mikroflory zale¿y wiêc od dostêpno�ci
substancji pokarmowych jak równie¿ od
temperatury, dostêpno�ci tlenu czy pH.

W�ród mikroorganizmów autochto-
nicznych dominuj¹ zwykle psychrotro-
fy i psychrofile [19]. Te zimnolubne i
zimnotolerancyjne mikroorganizmy s¹
szeroko rozpowszechnione w ekosyste-
mach wodnych i ich obecno�æ w tym
�rodowisku ma du¿e znaczenie, gdy¿ s¹
aktywne w stosunkowo niskich tempe-
raturach i charakteryzuj¹ siê ró¿norod-
nymi w³a�ciwo�ciami biochemicznymi
[10]. Ze wzglêdu na niskie temperatury
rozwoju ani psychrotrofy, ani psychrofi-
le nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia
ludzi czy innych organizmów sta³ociepl-
nych. Ich funkcjonowanie w du¿ym stop-
niu sprowadza siê do mineralizacji sub-
stancji organicznych, a w rezultacie do
procesu samooczyszczania rzek.
Wysoka ich liczba �wiadczy o obec-

no�ci w wodzie du¿ej ilo�ci zwi¹zków
organicznych. Rozmna¿anie w wodach
zanieczyszczonych mikroorganizmów
nale¿¹cych do tej grupy trwa a¿ do zu-
¿ycia wszystkich substancji od¿ywczych
oraz rezerw zmagazynowanych w ich
komórkach. Na skutek wykorzystania
substancji pokarmowych mo¿e nast¹-
piæ wymieranie mikroorganizmów, a
woda zostaje ostatecznie oczyszczona
[2]. Je�li zanieczyszczenia wody s¹ nie-
wielkie, to degradowalne substancje
organicznemog¹ zostaæ zmineralizowa-
ne na odcinku rzeki licz¹cym zaledwie
kilka kilometrów, jednak przy du¿ym
zanieczyszczeniu wód proces samo-
oczyszczania prowadzony przez mikro-
organizmy nie jest ani tak szybki, ani
tak skuteczny [14]. Obecno�æ mikroor-
ganizmów autochtonicznych w wodach
ma du¿e znaczenie, równie¿ z tego
wzglêdu, ¿e stanowi¹ one pokarm dla
organizmów na wy¿szych poziomach
troficznych [1, 4].
Drug¹ grupê mikroorganizmów

stwierdzanych w wodach stanowi¹ mi-
kroorganizmy allochtoniczne. W �rodo-
wisku wodnym wystêpuj¹ one tylko
okresowo, a ich obecno�æ w tym eko-
systemie nie jest po¿¹dana. Jest to
mikroflora naniesiona, a jej �ród³em
mo¿e byæ gleba (mikroorganizmy gle-
bowe) lub te¿ mog¹ mieæ pochodzenie
�ciekowe [11]. Wiele gatunków mikro-
organizmów allochtonicznych nie ma
zdolno�ci do namna¿ania siê w �rodo-
wisku wodnym, ale mog¹ w nim pewien
czas prze¿ywaæ lub wystêpowaæ w for-
mie spoczynkowej [9, 14, 18]
Bakterie glebowe s¹ sp³ukiwane do

wody wraz z opadami. Mikroorganizmy
te, w�ród których dominuj¹ psychrotrofy
i psychrofile, odgrywaj¹ ogromn¹ rolê
w biodegradacji materii organicznej w

glebie. Ich aktywno�æ w glebie i w wo-
dach jest szczególnie du¿a w okresie
zimy, pó�nej jesieni i wiosny [4, 10, 19].
Najwiêksze zagro¿enie sanitarno-

higieniczne w wodach stanowi¹ bakte-
rie pochodzenia �ciekowego. Czê�æ mi-
kroorganizmów uznawanych za �cieko-
we rozwija siê przede wszystkim na
szcz¹tkach organicznych pochodzenia
ro�linnego i zwierzêcego. Inne s¹mikro-
organizmami jelitowymi, dla których
przewód pokarmowy ludzi i zwierz¹t jest
pierwotnym �rodowiskiem [9, 14, 18].
Wody mog¹ byæ równie¿ rezerwu-

arem drobnoustrojów chorobotwórczych.
Ich �ród³em s¹ najczê�ciej �cieki komu-
nalne i pochodz¹ce z ferm hodowlanych,
jak równie¿ ka³ dzikiego ptactwa oraz
zanieczyszczenia wnoszone z wodami
opadowymi [3, 18]. Te mikroorganizmy
mog¹ powodowaæ zaka¿enia ludzi i
zwierz¹t. Przyczyn¹ zachorowania
mo¿e byæ k¹piel w wodzie ska¿onej,
spo¿ywanie lub wykorzystywanie jej do
produkcji ¿ywno�ci [9, 13].
Woda ska¿ona mikroflor¹ pato-

genn¹ stanowi powa¿ne ryzyko zacho-
rowania, dlatego przy ocenie jako�ci wód
uwzglêdniany jest wska�nik bakterio-
logiczny. Za bakterie wska�nikowe
uznano te, które stanowi¹ naturaln¹
mikroflorê przewodu pokarmowego lu-
dzi i zwierz¹t. Wykrycie bakterii nale-
¿¹cych do tej grupy wskazuje na ka³o-
we zanieczyszczenie wody, a tym sa-
mym na du¿e prawdopodobieñstwo
obecno�ci w niej mikroorganizmów pa-
togennych [5, 9, 18].
Podstawowym wska�nikiem mikro-

biologicznym uwzglêdnianym w ocenie
jako�ci sanitarnej wód jest miano coli
typu fekalnego. Do grupy bakterii coli
typu fekalnego nale¿¹ bakterie z rodzi-
ny Enterobacteriaceae, a w�ród nich E.
coli oraz przedstawiciele rodzaju Kleb-
siella, Enterobacter i Citrobacter [5, 9].
Dodatkowym wska�nikiem oceny

zanieczyszczenia sanitarnego wód s¹
paciorkowce ka³owe. Podobnie jak bak-
terie z grupy coli s¹ one zawsze obecne
w kale ludzi i zwierz¹t, z t¹ jednak
ró¿nic¹, ¿e w kale zwierz¹t jest znacz-
nie wiêcej paciorkowców ka³owych. Bak-
terie nale¿¹ce do obu tych grup nie na-
mna¿aj¹ siê w �rodowisku wodnym, nie
wytwarzaj¹ przetrwalników, a zatem
ich obecno�æ wskazuje na �wie¿e ka³o-
we zanieczyszczenie wody [9].
Wska�nikiem ka³owego zanieczysz-

czenia wody mog¹ byæ te¿ bakterie bez-
tlenowe z rodzaju Clostridium. Te mi-
kroorganizmy wystêpuj¹ w kale w
mniejszej ilo�ci ni¿ wcze�niej przedsta-

Ocena jako�ci mikrobiologicznej wód SanuOcena jako�ci mikrobiologicznej wód SanuOcena jako�ci mikrobiologicznej wód SanuOcena jako�ci mikrobiologicznej wód SanuOcena jako�ci mikrobiologicznej wód Sanu
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wione grupy. Laseczki z rodzaju Clo-
stridium wytwarzaj¹ przetrwalniki,
które pozwalaj¹ im na przebywanie w
niekorzystnych warunkach bez utraty
zdolno�ci do kie³kowania, a zatem ich
obecno�æ w wodzie wskazuje na stare,
odleg³e w czasie zanieczyszczenie ka-
³owe [5, 9].
Ocenê jako�ci bakteriologicznej wód

mo¿na poszerzyæ o badania ogólnej licz-
by bakterii psychrotrofowych i mezofil-
nych oraz liczbê gronkowców obecnych
w wodzie. Wysoka liczba bakterii psy-
chrotrofowych �wiadczy o du¿ej zawar-
to�ci substancji organicznych w wodzie.
Z kolei liczba bakterii mezofilnychwska-
zuje na stopieñ ska¿eniamikrobiologicz-
nego, a liczba gronkowców na obecno�æ
bakterii chorobotwórczych [18].

3. Ska¿eniamikrobiologiczne
wód Sanu i ich �ród³a

W ostatnich latach jako�æ wód po-
wierzchniowych w regionie ulega stop-
niowej poprawie, dotyczy to jednak
przede wszystkim wska�ników fizyko-
chemicznych.
Najczystszymi odcinkami Sanu, jak

równie¿ i innych rzek Podkarpacia s¹
ich górne biegi. Jednak, mimo, ¿e te
�ród³owe fragmenty wiêkszo�ci cieków
biegn¹ przez tereny le�ne i podlegaj¹
niewielkiej antropopresji, to na pod-
stawie oceny mikrobiologicznej od wie-
lu lat zaliczane s¹ do II klasy czysto-
�ci [15, 16, 17]. W przypadku Sanu
decyduj¹ �cieki sp³ywaj¹ce od strony
ukraiñskiej z miejscowo�ci Sianki [7,
8].
W 1998 roku San na odcinku 128,8

km prowadzi³ wody klasy III. Wody
pozaklasowe obejmowa³y odcinek rze-
ki o ³¹cznej d³ugo�ci 180,8 km. W na-
stêpnym roku jako�æ bakteriologiczna
wód Sanu uleg³a czê�ciowej poprawie,
gdy¿ zasiêg wód pozaklasowych
zmniejszy³ siê do 53,2 km, co stano-
wi³o 12% d³ugo�ci rzeki. Wody klasy
III stanowi³y w sumie 258,8 km odci-
nek [15].
W kolejnych latach d³ugo�ci odcin-

ków Sanu klasyfikowane do II klasy
nie ulega³y znacznym zmianom i sta-
nowi³y ok. 30% d³ugo�ci rzeki. Nato-
miast znowu zwiêkszeniu ulega³y od-
cinki wód pod wzglêdem sanitarnym
nie odpowiadaj¹ce normom. Odsetek
wód pozaklasowych wzrós³ w 2001
roku do ok. 26%, a w 2003 roku nawet
do ok. 38% [16, 17]. Na jako�æ wody w
2003 roku decyduj¹cy wp³yw mia³y
warunki hydrometeorologiczne panuj¹-
ce latem. Niskie stany wód mia³y du¿y
zwi¹zek z pogarszaniem siê jako�ci
wody w rzekach, szczególnie tych, któ-
re s¹ odbiornikami �cieków. Du¿a kon-

centracja �cieków i wysoka tempera-
tura otoczenia mia³y wp³yw na obni-
¿anie siê jako�ci wody równie¿ w Sa-
nie.
�rodkowy San � od Leska do Prze-

my�la � pod wzglêdem sanitarnym oce-
niany by³ w ostatnich latach nisko [15,
16, 17]. Jedynie odcinek powy¿ej Sano-
ka mia³ wody II i III klasy, natomiast
poni¿ej Sanoka jako�æ sanitarna naj-
czê�ciej nie odpowiada³a normie.
G³ównym �ród³em zanieczyszczenia

bakteryjnego Sanu s¹ �cieki bytowe z
miast, m.in. z Leska, Sanoka, Dynowa,
Przemy�la, Jaros³awia, Le¿ajska, No-
wej Sarzyny, Niska, Stalowej Woli, dla-
tego te¿ odcinki rzeki w okolicach tych
miejscowo�ci najczê�ciej charakteryzuj¹
siê nisk¹ jako�ci¹. Przyczyn¹ zanieczysz-
czeñ mikrobiologicznych oprócz �cieków
bytowych zmiast s¹ nieoczyszczone �cie-
ki m. in. z obiektów turystycznych wp³y-
waj¹ce do wielu dop³ywów Sanu [6].

4. Podsumowanie

San p³ynie przez tereny o du¿ych
walorach przyrodniczych i krajobrazo-
wych. Dziêki temu obszar jego zlewnima
du¿y potencja³ dla rozwoju turystyki.
Zasoby wodne Sanu wykorzystywa-

ne s¹ do celów komunalnych i przemy-
s³owych. Rzeka ta jest równie¿ odbior-
nikiem du¿ej ilo�ci �cieków, które s¹
odprowadzane do niej bezpo�rednio, jak
równie¿ przez jej dop³ywy.
Aby unikn¹æ degradacji rzeki o tak

cennych walorach, musi ulec poprawie
jako�æ mikrobiologiczna wód Sanu. Po-
prawê jako�ci wody stosunkowo ³atwo
uzyskaæ, je�li zanieczyszczenia s¹ skut-
kiem punktowych zanieczyszczeñ. W
takich przypadkach konieczne jest ogra-
niczenie zrzutów �cieków nieoczyszczo-
nych, przede wszystkim przez budowê
kanalizacji i sprawnie dzia³aj¹cych
oczyszczalni oraz modernizacje oczysz-
czalni, które w niewystarczaj¹cy spo-
sób redukuj¹ zanieczyszczenia. Pro-
blem jednak jest du¿o powa¿niejszy,
je�li degradacja jest wynikiem dzia³a-
nia ró¿nych czynników, w tym dop³ywu
zanieczyszczeñ ze �róde³ rozproszonych.
Przy zbyt du¿ych obci¹¿eniach rzek
zanieczyszczeniami procesy biodegrada-
cji s¹ ma³o skuteczne i jako�æ wody
oceniana na podstawie wska�ników
sanitarnych pozostaje niska.

dr Ewa Kuku³a

Uniwersytet Rzeszowski
Wydzia³ Ekonomii

Zak³ad Przyrodniczych
Podstaw Rolnictwa
35-959 Rzeszów
ul. Æwikliñskiej 2
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Pomys³ za³o¿enia m³odej kapeli
ludowej za�wita³ mi ju¿ kilka lat te-
mu.Nie by³o jednak dobrych warun-
ków; mam na my�li sk³ad osobowo-
instrumentalny.
Kiedy odszed³em na emeryturê

z Zespo³u Szkó³ w Dynowie, zatrud-
ni³em siê na kilka godzin
tygodniowo w Zespole
Szkó³ nr 2 w Harcie i tam
pomys³ doczeka³ siê re-
alizacji. W Harcie zaist-
nia³ dobry klimat - przy-
chylno�æ i du¿e poparcie
dyrektora szko³y p.
Krzysztofa Kêdzierskie-
go, znakomity aplauz spo-
³eczno�ci Harty i w koñ-
cu zapa³ samych cz³on-
ków kapeli.
W dniu 19.12.2004 r.

odby³o siê pierwsze spo-
tkanie inauguracyjne
kapeli, a w jej sk³ad we-
szli: Jolanta Nowak i
Robert Domin - I skrzypce, Patrycja
Czerwiñska - II skrzypce, Joanna
Baran - skrzypce secound, Andrzej
Baran - cymba³y, Jacek Szeremeta-
kontrabas, Magdalena
Panto³ - klarnet, Rafa³
Ry� - klarnet, �piew - Jo-
lanta Nowak, Magdalena
Panto³, Maciej Cie�la.W
takim sk³adzie kapela
zagra³a 5.02.2005 r. po 6
tygodniach pracy nad re-
pertuarem. By³ to udany
debiut w czasie �Zapusto-
wego spotkania� rodzi-
ców, nauczycieli i m³o-
dzie¿y szkolnej.W trak-
cie tego¿ spotkania by³
prezentowany dorobek
artystyczny szko³y.
Pierwszy wystêp obejrza³
równie¿ pan Wójt Gminy
Dynów mgr in¿. Adam
Chrobak, który obieca³,
¿e jeszcze w tym roku
zakupi z bud¿etu gminnego kilka
strojów ludowych. Trzeba tu wyja-
�niæ, ¿e kapela nie posiada³a wtedy
jeszcze ¿adnych strojów ludowych,
wszystkie by³y wypo¿yczone, oprócz
skrzypiec i cymba³ów nie mieli�my
w³asnych instrumentów (wypo¿yczo-
ny kontrabas i klarnety). Do kapeli
dochodz¹ �piewaczki: Beata Pa�ciak
i El¿bieta Kuc; po wytê¿onej pracy

nad repertuarem bior¹ udzia³ w ko-
lejnym wystêpie kapeli w �Podkar-
packiej Têczy�. Z przyczyn osobi-
stych z kapeli odchodzi Magdalena
Panto³ - I klarnet i �piew. Na jej miej-
sce przyszed³ klarnecista z B³a¿owej
- Szymon Kruczek.

Repertuar kapeli �M³oda Harta�
to kontynuacja melodii i pie�ni zna-
komitej kapeli ludowej Sowów z
Pi¹tkowej.

Kolejny wystêp w dniu
15.05.2005 - �Wojewódzki Konkurs
Kapel Ludowych� w B³a¿owej -przy-
niós³ III miejsce, obok renomowa-
nych kapel �Bachórzanie� i �Futo-
mianie�, które znalaz³y siê na miej-
scu I. 22.05.2005 odby³o siê konkur-
sowe przes³uchanie w ramach �Po-
górzañskiej Nuty�. Kapela zakwali-
fikowa³a siê do Ogólnopolskiego Fe-

M³oda �Harta� w Bukowsku

stiwalu Kapel, �piewaków i Instru-
mentalistów ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym.Tam te¿ w dniu
26.06.2005 r. zdobyli�my pierwsz¹
nagrodê w konkursie �Du¿y Ma³y�
w kategorii kapel ludowych.
Nastêpny sukces to I miejsce w

X Ogólnopolskim Festi-
walu �Bukowskie Prezen-
tacje Folkloru M³odych� w
Bukowsku 3.07.2005 r.

Obecny sk³ad kapeli:
Joanna Baran, Jolanta
Nowak, Robert Domin -
I skrzypce i �piew, Patry-
cja Czerwiñska - II
skrzypce i �piew, Monika
Baran - skrzypce seco-
und, Andrzej Baran -
cymba³y, Jacek Szereme-
ta - kontrabas, Rafa³ Ry�-
klarnet, Beata Pa�ciak,
El¿bieta Kuc, Maciej Cie-
�la - �piew.
Poziom artystyczny,

jaki prezentuje kapela �M³oda Har-
ta� po sze�ciu miesi¹cach pracy nad
repertuarem, jest imponuj¹cy; na-
le¿ymy do grona kilku kapel najlep-
szych w Polsce w swojej kategorii.

Rokowania na przysz³o�æ
s¹ dobre, za� jedyn¹ bo-
l¹czk¹ kapeli jest brak fi-
nansów. Nie mamy jesz-
cze wszystkich strojów
ludowych, kontrabasu.
Wójt Gminy Dynów po-
maga nam, jak tylko
mo¿e, za co mu dziêku-
jemy. Podziêkowania
sk³adamy równie¿ na
rêce sponsorów prywat-
nych -mieszkañców Har-
ty, którzy zami³owanie do
muzyki ludowej poparli
ofiarowanymi �rodkami
pieniê¿nymi.W�ród nich
znale�li siê: Domin Wie-
s³aw -producent bram,
Radoñ Henryk, Krupa

Marek, Domin Gra¿yna, Kaszycki
Adam, Gudyka Wies³aw i Zbigniew,
Ordyk Krzysztof, Domin Wies³aw (od
Czes³awy), Kocaj Jan.Piêknie dziêku-
jemy i prosimy o jeszcze. Wszelkie
uzyskane przez kapelê �rodki - te z
nagród i od sponsorów - przeznacza-
my na zakup strojów ludowych.

Andrzej Sowa
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(...)
Kropelka rosy sk¹pa³a dzisiaj rano ma³¹ mrówkê,
która swoj¹ prac¹ dziêkuje Bogu za istnienie.

Promyk s³oñca ogrza³ ¿ó³tego motylka,
który cieszy Boga swoj¹ prostot¹.

A Ty...
niczym iskra skacz¹ca z ogniska,
które czerwonym p³omieniem
nauczy³o mnie kochaæ ¿ycie...

jak chleb ³amany przy wieczerzy,
który niezapomnianym smakiem
otworzy³ mi zamkniête oczy...

...i w³a�nie Ty jeste� tutaj bardzo
potrzebna.

* * *
�Rozmowa�

Cicho ju¿ wszêdzie,
S³oñce schowa³o siê daleko,
Ptak za�piewa³ s³odko...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pan - jak sam napisa³ - �Staszek od fraszek� ofiarowa³ redakcji �Dyno-
winki� tomik fraszek. Oto kilka z nich:

Problem
Gdyby za z³e czyny
Rêce obcinali
Jakby�my siê wtedy
Ze sob¹ witali ?

Co� z zodiaku
W przyrodzie tylko w�ród ludzi
taka przemiana jest znana
¿eby urodziæ siê pod lwem
a wyrosn¹æ na barana.

Stereofonia domowa
Kana³ prawy - te�ciowa
Kana³ lewy -synowa

Jajko czy kura?
W nieustaj¹cej dyspucie
Zapomniano o kogucie

Na kobietê, puch marny
Gdy tego puchu nad miarê,
Mo¿e byæ niez³ym ciê¿arem

Spo³eczne wybuchy
Nag³a ekspansja
tego zjawiska
to wysadzenie
ze stanowiska

STANIS£AW SIEKANIEC

ur. 20 listopada 1939 r. w Dynowie. Na pocz¹t-
ku lat piêædziesi¹tych rozpocz¹³ naukê w szkole
zawodowej w Stalowej Woli. Po jej ukoñczeniu
w 1956 r. podj¹³ pracê w hucie Stalowa Wola. W
pó¿niejszym okresie kontynuowa³ naukê zaocz-
nie w stalowoskim technikum mechanicznym.
Pasjonowa³ siê sportem. Uprawia³ wyczynowo
lekk¹ atletykê - rzut oszczepem. W wieku trzy-
dzistu piêciu lat zacz¹³ pisaæ wiersze satyrycz-
ne. Publikowa³ je w gazecie zak³adowej Huty Sta-
lowaWola, Tygodniku Nadwi�lañskim, Profilach,
Twórczo�ci Robotniczej, Sztafecie, Nowinach i
Echu Dnia. W latach 90-tych jego wiersze pre-
zentowane by³y w Polskim Radio Lublin i Pol-
skim Radio Rzeszów. W 1988 r. wyda³ zbiór
�Fraszki�. Cztery lata pó�niej jego fraszki uka-
za³y siê w stalowolskim almanachu poetyckim
�Spojrzenia�. W latach 90-tych zacz¹³ pisaæ po-
ezjê. W roku 1997 i w 1998 zdoby³ trzeci¹ na-
grodê w konkursie poetyckim �Wrzeciono� w
Nowej Sarzynie. Jego wiersze ukaza³y siê w zbio-
rach poetyckich �Wrzeciono 97� i �Wrzeciono 98�.
�S³oneczny powrót poranka� to debiut ksi¹¿ko-
wy S. Siekañca, w którym znalaz³y siê utwory
poetyckie i fraszki (1997). Rok pó¿niej wyda³ na-
stêpn¹ ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ poezjê i fraszki pt.
�Zatrzymane w kadrze�. W 2002 r. otrzyma³ od-
znakêMinistra Kultury �Zas³u¿ony dzia³acz kul-
tury�. Stanis³aw Siekaniec mieszka na sta³e w
Stalowej Woli.

MICHA£ ZIÊZIO
absolwent Liceum Ogólnokszta³c¹cego, wspó³za³o¿yciel i
prezes M³odzie¿owego Klubu Europejskiego w LO, laureat
wielu nagród w konkursach recytatorskich, cz³onek grupy
kabaretowej,obecnie student II roku na Wydziale Prawa w
Rzeszowie.

B³onia...

Dr¿¹c¹ rêk¹ mnie b³ogos³awisz
Dr¿¹cym g³osem mnie nauczasz
Dr¿¹cym sercem mnie kochasz...

Zroszona trawa na b³oniach w Krakowie
ludzie modl¹ siê, ciesz¹...

Szarobure ptaszki �piewaj¹ na b³oniach w Krakowie
moje serce dzi� czeka, dzi� przebacza...

Twoje s³owa s¹ jak zimna woda
po ciê¿kiej pracy w polu,

S¹ niczym promienie s³oñca
dla zmarzniêtego cz³owieka

Msza siê skoñczy³a�
Ludzie siê rozchodz¹�
Ptaki wci¹¿ �piewaj¹�

(sierpieñ 2002 r.) (ci¹g dalszy na str. 32)
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moje serce jak poci¹g �
bije szybko, rytmicznie
pot oblewa rozgrzane policzki
radujê siê

S³yszê w oddali p³acz ma³ego dziecka,
�miech dziewczyny,
Okrzyk ojca...¿ycie wci¹¿ p³ynie...
Cisza...

wstajê
mokra rosa ostudza ¿ar cia³a
modlitwa rozgrzewa duszê(...)

(...)
jedna chwila, jeden kaprys
szatan przemawia do ludzi
p³on¹ dwie wie¿e, niezniszczalne
monumenty Ameryki

padaj¹ na matkê ziemiê
krusz¹ siê ludzkie ¿ycia

pada pytanie
co robiæ?

co robiæ
kochaæ, wierzyæ, szanowaæ

o wiaro...czemu przemijasz�
o szacunku...czemu odchodzisz�
o mi³o�ci... czemu ranisz�

* * *
�Do mi³o�ci�

Zatañczmy razem w tym s³onecznym dniu
Wirujmy niczym dwa radosne motyle

Czysto�æ Twego serca niech uczy mnie ¿ycia
Czysto�æ Twej duszy niech mnie napomina

Z³owrogi potwór zakrad³ siê do naszych drzwi
Razem go wypêdzimy, pokonamy z³ego szakala...

Zapomnij proszê o z³ych czasach,
Zapomnij o smutku

Kochaj Boga... ognisty p³omieñ mi³o�ci

(...)
P³on¹ Ko�cio³y ludzkich serc
Gin¹ Synagogi mi³o�ci...

Toniemy sami w sobie
Nic nie rozumiemy...

On ksi¹¿ê ciemno�ci, duch nienawi�ci
- m¹ci w mym sercu(...)

...s³abym sercu
O matko ¿o³nierza, który poleg³ w walce ze z³em...
O uboga wdowo, której serce poszarza³o ze zgryzoty...
O Panie, który kochasz matkê, wdowê,...mnie

Rycerzu, Hetmanie, Wodzu...
Daj nam si³ê walki z grzechem...

(...) jestem taki malutki...

(ci¹g dalszy ze str. 31) * * *
�Siwy dym nad sercem moim...�

Siwy dym nad sercem moim...

O klejnocie najs³odszy
rozdarty, taki kruchy
O ³zo tañcz¹ca w mym oku
- ruchliwa baletnica

Siwy dym nad sercem moim...
Jestem taki s³aby
tonê w morzu mych przewinieñ
Ty jeste� wielki, wszechmocny
ratuj bo zginê...

Siwy dym nad sercem moim...

Nic nie warty proch
Grzeszny, ubogi cz³owiek
Nie jestem Ciebie godzien
(..)jestem gotów

* * *
�jestem�

jestem pustyni¹
jestem ziarnem piasku

jestem ³¹k¹
jestem zielon¹ traw¹

jestem rzek¹
jestem kropl¹ wody

(...)
jestem Twoim dzieckiem Panie

* * *
�gdzie��

Jest gdzie� kraina ³agodno�ci,
kraina szczê�cia

Tam s³oñce �wieci bez ustanku,
�wieci rado�nie...

Tam lody waniliowe smakuj¹ jak nigdzie,
smakuj¹ u�miechem...

Ta kraina jest daleko i blisko
Tam nie ma czasu ani przestrzeni
Tam mieszka...Bóg

a ja�?

* * *
�...do Mi³o�ci...�

Kiedy� wreszcie zrozumiem potêgê mi³o�ci,
mo¿e to w³a�nie Ona za�lepia mnie ka¿dego dnia
a morze to ja zag³uszam jej krzyk...

Moja niemoc stanowi teraz filary mojej rado�ci
Moje zagubienie dodaje mi blasku
(dodaje potrzeby szukania)

* * *
�to co��

Kropla deszczu �
¿yciodajna woda
szukam jej daleko w moich snach...
K³os pszenicy �
¿yciodajny chleb
szukam go chocia¿ jest blisko...
Dlaczego szukam czego� co jest na wyci¹gniêcie rêki
...czego� w mym sercu...
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W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie Szko³y Podstawo-
wej nr 1 i Gimnazjum w Dynowie brali udzia³ w licznych kon-
kursach przedmiotowych, szkolnych, gminnych iwojewódzkich.
W Wojewódzkim Konkursie Historycznym organizowa-

nym przez Podkarpackiego Kuratora O�wiaty tytu³ laure-
ata uzyskali: M. G³adysz III b G, M. Piejko III b G, M.
Gierula III c G, G. Socha III b G, F. Balaweider III b G.
Tytu³ finalisty uzyskali: M. Ma³achowska IIIc G, W. Tropi³o
III c G, H. Iwañski III c G, M. Wojtas III b G. Opiekunami
tych uczniów byli mgr Beata Piejko i mgr Tadeusz �wiês.
W konkursie Poezji Patriotycznej �Jesienne refleksje�

uczennice O. Kuszek i J. Bieñko zajê³y II miejsce, a M.Król
zajê³a miejsce III. W konkursie recytatorskim�Podkarpac-
ka Têcza� uczennice O. Kuszek i K. Cukrzyñska zajê³y ko-
lejno I i II miejsce. Ich opiekunkami by³y mgr G. M¹czyñska
i mgr J. Jurasiñska.
Znacz¹ce sukcesy nasza m³odzie¿ odnios³a w konkursach

plastycznych. W VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
dla Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej pt.�Na ³añcuckim zamku�
organizowanym pod patronatem Kuratorium O�wiaty Wo-
jewództwa Podkarpackiego I miejsce zdoby³a A. Bana�, a
wyró¿nienia otrzyma³y: I. Prokop, K. Pinkowicz, A. Niemiec,
A. Jurasiñska.
WKonfrontacjach Artystycznych wKrasiczynie laureatk¹

�Z³otej Dzisi¹tki� zosta³a A. Bana�.
W konkursie pod nazw¹ �Przyroda Podkarpacia� wyró¿-

nienia otrzyma³y: K. Pinkowicz, J. Bielec, A. Jurasiñska.
W V Konkursie Dzieciêcej Twórczo�ci Plastycznej pt.

�Anio³ Têczow³osy�, który zosta³ zorganizowany pod patro-
natem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Starosty Powiatu Rze-
szowskiego wyró¿nienia otrzyma³y: A. Socha i A. Bana�.

W konkursie pt. �Zimowy las� organizo-
wanymprzezNadle�nictwowDynowieprzy-
znanonagrodywdwóchgrupachwiekowych:
- I miejsce: A. Tyka, A. Bana�, I. Prokop,
- II miejsce: E. Polewka, M. Ko³t, J. Gret-
kowska,

- III miejsce: E. Radosz.
Uczennice do konkursów przygotowywa³a mgr M. Galej.

Mo¿emy równie¿ pochwaliæ siê sukcesami sportowymi:
- I miejsce w Finale Powiatu Rzeszowskiego w mini pi³ce
no¿nej ch³opców,

- III miejsce w Finale Powiatu Rzeszowskiego Gimnazjum
w pi³ce no¿nej ch³opców,

- 13 miejsce w Finale Wojewódzkim w pi³ce no¿nej ch³op-
ców Coca-Cola Cup Gimnazjum,

- I miejsce w Finale Powiatu Rzeszowskiego w mini pi³ce
rêcznej dziewcz¹t,

- II miejsce w Finale Powiatu Rzeszowskiego w mini pi³ce
rêcznej ch³opców,

- III miejsce w Finale Powiatu Rzeszowskiego w Gimna-
zjadzie w pi³ce rêcznej ch³opców,

- III miejsce w Finale Powiatu Rzeszowskiego w Gimna-
zjadzie w pi³ce rêcznej dziewcz¹t,
Opiekunami uczniów bior¹cych udzia³ w zawodach spor-

towych byli: mgr A. D¿u³a, mgr M. Chudzikiewicz, mgr A.
Martowicz, mgr B.Wojtowicz, p. D.Chudzikiewicz.
M³odzie¿ naszej szko³y aktywnie w³¹czy³a siê w pracê

przy realizacji projektów:
�Matematyka w roli jêzykowego przeka�nika� i�Eko-szta-

feta pokoleñ�.
Miejmy nadziejê, ¿e w nowym roku szkolnym bêdziemy

mogli pochwaliæ siê jeszcze wiêkszymi sukcesami, czego
¿yczymy wszystkim nauczycielom i uczniom.

Zespó³ Szkó³ w Dynowie

18 czerwca 2005 r., po 3 tygodniach
pobytu w Lipsku, powrócili do Dynowa
uczniowie z 2 i 3 klasy technikum, w
zawodzie technik mechanik, Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im Kard. Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie, którzy odby-
li tam praktykê zawodow¹ w ramach

programu Unii Europej-
skiej Leonardo da Vinci.
Przygotowany przez wi-

cedyrektora szko³y Pani¹
Halinê Cygan projekt sta-
¿u:�Praktyka w przemy�le
motoryzacyjnym � diagno-
styka silników i elektroni-
ki samochodowej� zosta³
pozytywnie oceniony przez
Krajow¹ Agencjê Progra-
mu LdV w Warszawie i
przyjêty do realizacji. Pro-
jekt przewidywa³ pokrycie
wszystkich kosztów poby-
tu i szkolenia beneficjen-
tów (praktykantów) w
Niemczech przez okres od-
bywania sta¿u. Na terenie
Niemiec organizacj¹ prak-

tyki zajê³a siê Firma VITALIS. Po
sprawdzeniu przez dyrekcjê szko³y wa-
runków mieszkaniowych i miejsc odby-
wania praktyk zosta³a podpisana sto-
sowna umowa.

29.05.2005r. przygotowana zawodo-
wo i jêzykowo grupa uczniów, wyjecha³a

z placu szkolnego mikrobusem do Nie-
miec. Przez ca³y czas pobytu grupy w
Lipsku opiekêwychowawcz¹ i jêzykow¹,
nad uczniami, sprawowa³a nauczyciel-
ka szko³y Pani AgataKrupa. Beneficjen-
ci do miejsc praktyk doje¿d¿ali ró¿nymi
�rodkami komunikacji (tramwajem, po-
ci¹giem, autobusem, rowerem a tak¿e
dochodzili pieszo). Punktualno�æ, dyscy-
plina, obcy jêzyk i zadania praktyczne
przy obs³udze i naprawach samochodów
to codzienne obowi¹zki. W czasie wol-
nym uczniowie zwiedzili Lipsk i Drezno
oraz poznawali kulturê naszych s¹sia-
dów. Po odbytych praktykach beneficjen-
ci otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce
nabycie umiejêtno�ci praktycznych. Trzy
tygodnie minê³y szybko, na koniec pa-
mi¹tkowe zdjêcia oraz przygotowane po-
dziêkowanie od praktykantów i dyrek-
cji szko³y, które otrzyma³ Ralf Giesec-
ke � szef firmy VITALIS i Sabine Röh-
rig-Mahhou � organizator praktyk.
Uczniowie, w swoim imieniu i rodziców,
przekazali równie¿ podziêkowania dla
dyrekcji szko³y razem ze zdjêciem ca³ej
grupy.
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3 lipca na boisku sportowywDy-
l¹gowej odby³ siê turniej pi³ki no¿-
nej o puchar wójta gminy Dynów.

Do zawodów zg³osi³o siê sze�æ dru-
¿yn które podzielono na dwie grupy po
trzy zespo³y. W grupie A znalaz³y siê:
Napad Paw³okoma, Blokersi Dynów i
KS D¹brówka Starzeñska, za� w gru-
pie B rywalizowa³y ze sob¹: Pogórze Ba-
chórz, Olimpia Dyl¹gowa, Bartkovia
Bartkówka.

Gr A
KS D¹brówka
� Blokersi Dynów 1:2
Napad Paw³okoma
� KS D¹brówka 5:1
Blokersi Dynów
� Napad Paw³okoma 1:3

Gr B
Bartkovia Bartkówka
� Pogórze Bachórz 1:2
Pogórze Bachórz
� Olimpia Dyl¹gowa 2:2
Olimpia Dyl¹gowa
� Bartkovia Bartkówka 1:0

W meczu o trzecie miejsce zagrali
ze sob¹ Olimpia Dyl¹gowa � Blokersi
Dynów 0:2, a w meczu fina³owym zmie-

rzy³y siê zespo³y Pogórze Bachórz i
Napad Paw³okoma. Niestety w regula-
minowym czasie gry wynik pozosta³ bez-
bramkowy i zarz¹dzone zosta³y rzuty
karne. Tu lepsi okazali siê zawodnicy
Napadu wygrywaj¹c 6:5. Organizato-
rem imprezy by³ Klub Sportowy Olim-
pia Dyl¹gowa oraz wójt gminy Dynów
AdamChrobak. Radny powiatowy Alek-
sander Stochmal goszcz¹cy na turnie-
ju ufundowa³ nagrodê fair � paly która
powêdrowa³a do dru¿yny z D¹brówki.

Zawody sêdziowali Grzegorz Szaj-
nik i Pawe³ Szczawiñski. Ca³o�æ nie

Finali�ci turnieju dru¿yny Napad Paw³okoma i Pogórze Bachórz Fot. Grzegorz Szajnik

Co za wspania³a akcja! Jak wiele
osób siê w ni¹ zaanga¿owa³o, jak wie-
lu uczestniczy³o w akcji �Leon Czy�ci-
ciel� porz¹dkuj¹c okolice. Jak dobrze
siê dzieje, ¿e nasz San i jego dorzecze
staj¹ siê coraz czystsze. Jak to dobrze,
jak wspaniale. Tylko dlaczego spaceru-
j¹c wzd³u¿ naszego drugiego najwiêk-
szego magnesu turystycznego, miano-
wicie torów kolejki w¹skotorowej, na-
potka³em taki widok w naszej Dynów-
ce? Mo¿e kto� mi na to wa¿ne pytanie
odpowie?

Czytelnik

mog³a by siê odbyæ gdyby nie pomoc
sponsorów Firmy Sów � Pol z Dyno-
wa, Kobi � okna i drzwi z Dynowa oraz
Andzia z Dyl¹gowej. Patronat medial-
ny nad imprez¹ objê³a nasza redakcja.
Jak podkre�la prezes klubu Olimpia
Bogus³awMartowicz � to ¿edru¿yna po-
wsta³a i organizuje równego rodzaju im-
prezy to przede wszystkim zas³uga trene-
ra Grzegorza Marsza³ka który swa pracê
wykonuje spo³ecznie. Oby takich ludzi w
pi³ce by³o jak najwiêcej.

Grzegorz Szajnik

B³êkitny San
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru

Pradziadek i prawnuczka -Pradziadek ma 88 lat, wnucz-
ka 11.
£an zbo¿a � ca³y ³an zostanie skoszony w 60/87 godziny,

czyli w 41,4 minuty.
Strojnisie � minimalna liczba pañ wyposa¿onych we

wszystkie 4 przedmioty wynosi 10.
Kostka � najmniejszy iloczyn to 8 (1x2x4) a najwiêkszy

to 90 (3x5x6).

NOWEZADANIA
W wakacyjnym lipcowo-sierpniowym numerze �Dynowin-

ki� polecamy Pañstwu zadania, przygotowane przez p. Bog-
dana Witka, tym razem �Wakacyjny uko�nik�, �Jolkê sierp-
niow¹� i krzy¿ówkê �S³owo za dwa s³owa�. Oprócz tego, tra-
dycyjnie, �porcja� zagadek logicznych. Tegoroczne lato �nie roz-
pieszcza� nas pogod¹, a pewno�ci¹ znajd¹ wiêc Pañstwo chwil-
kê czasu, by �powalczyæ� z naszymi zadaniami. Mamy na-
dziejê, ¿e satysfakcja z samodzielnego (dopuszczamy pracê
grupow¹ lub rodzinn¹;-) rozwi¹zaniawynagrodzi Pañstwubrak
s³oñca� Zapraszamy do wakacyjnej �gimnastyki umys³ów�!!!

ZAGADKI LOGICZNE

Co wstawiæ i dlaczego�?
W czterech pocz¹tkowych kwadratach ujawniono wszyst-

kie liczby, w dwóch ostatnich � brakuje po jednej. Nale¿y
odgadn¹æ prawid³owo�æ pojawiania siê liczb w kwadratach
i wstawiæ brakuj¹ce liczby

Studenci (ze specjaln¹ dedykacj¹
dla tegorocznychmaturzystów;-))
Na pierwszym roku pewnego kierunku studiów studiuje

195 osób. Co najmniej jeden student z tej grupy jest genial-
ny. Z dowolnej trójki studentów z tej grupy przynajmniej
dwóch nie jest genialnych. Ilu jest geniuszy w tej grupie?

Dziwacznewyrazy
Który z podanych poni¿ej (dziwacznych na pierwszy rzut

oka wyrazów;-) nie pasuje do pozosta³ych i dlaczego?

ROLAKINA, SZUKA£, RANAKYTAZ,
KWOSIKLA, JAKI£OM.

Ja� i Ma³gosia
Ja� i Ma³gosia maj¹ razem 30 lat. Gdy Ja� mia³ tyle

lat, ile Ma³gosia ma teraz, by³ od niej dwa razy starszy. Po
ile lat ma ka¿de z nich?

Renata Jurasiñska

Krzy¿ówka z has³em dla uczniów i nie tylko � Poziomo:
4) oddech, 5) rewan¿, 9) Wersal, 10) Cadet, 11) jab³ko 15)
finisz, 16) rozlew. Pionowo: 1) podró¿, 2) ud�wig, 3) scenka,
6) efekciarz, 7) noside³ko 8) Jelitowo, 12) safari, 13) kunszt,
14) ³aszek
¯egnaj szko³o � wakacje!
Wakacje od A do Z � A) autostop, B) biwakowicz, C)

Ciechocinek, D) dzia³kowicz, E) ekwipowanie, F) forma, G)
gawêda, H) hamak, I) Islandia, J) jeziora, K) komunikacja,
L) lochy, £) £añcut, M) Morskie Oko, N) niezapominajka, O)
okazja, P) piaskowiec, R) rzeczka, S) s³oñce, T) teleman, U)
uk³adanka, W) wspinaczka, Z) zamek, ¯) ¿aglówka
Wczasowiczka

Rozwi¹zanie zadania nale¿y odczytaæ w poziomym rzêdzie.

Pionowo:
1) ¿artowni�, kawalarz,
2) blady �wit,
3) wiosenna ka³u¿a,
4) wra¿liwa ro�lina,
5) rozdziela pokoje,

8) zrzut komandosów,
9) naród wybrany,
10) wiosenny kwiat,
11) obrzucanie inwektywami,
12) przyjaciel Muchomorka,

BogdanWitek

Poziomo:
6) uczestnik zawodów,
7) wielkie nieszczê�cie,

13) zajêcie dozorcy,
14) prze¿y³ pogrom.
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i Rozwoju Regionu Dynowskiego -

Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Wracamy do (dawno nie widzianych na naszych ³amach)
wierszowanych zagadek, po�wiêconych znanymDynowianom.
Jak¹ to Parê ma na my�li Autor�? Zapraszamy do odga-
dywania;-)

Ich dwoje

Jest taka Para, mówiê to z góry
Co wiele znaczy w �wiecie kultury�
Od lat m³odzieñczych, nim siê pobrali
M³odzie¿ na piêkno uwra¿liwiali.

On dobrze wiedzia³, ile jest warta
jego wybranka � ta Pani Marta,
która w bartkowskiej pracuj¹c szkole
rozpoczyna³a belfersk¹ dolê.
Pó�niej w Dynowie, przez wiele lat
wci¹ga³a uczniów w muzyki �wiat.
Wszyscy do dzisiaj to pamiêtamy,
jak zachwyca³y nas Jej programy!

On w Paw³okomie, tu¿ po s¹siedzku,
umuzykalni³ niejedno dziecko.
Potem w Dynowie z maestri¹ taaaaaak¹
prowadziæ zacz¹³ znany Chór �Akord�,
co ��piewaj¹co� Polskê przemierza
za�piewa³ przepiêknie te¿ dla Papie¿a!!!

Odk¹d wyznali mi³o�æ gor¹c¹,
jest to ma³¿eñstwo �na �piewaj¹co�!!!
I niech siê teraz kto� z Was postara
odgadn¹æ szybko - JAKA TO PARA?

Fryderyk Radoñ

Litery z pól oznaczonych kropk¹ odczytane rzêdami
utworz¹ rozwi¹zanie

- egipski bóg, m¹¿
Izydy,

- gwiazdozbiór
równikowy i nie-
ba po³udniowego
(anagram s³owa
ARDENY),

- marka w³oskich
samochodów
sportowych pro-
dukowanych w
Modenie,

- na drobiazgi w
spodniach,

- obuwie na lato,
- San - tak, Wis³a
- nie,

- szubrawiec,
- wiêkszy utwór
powie�ciowy,

- wywo¿one na
wysypisko,

- zaloty, amory

- Adam, redaktor naczelny �Gazety Wyborczej�,
- barwa g³osu,
- brat mamy,
- graj¹cy sprzêt muzyczny,
- grecki pó³wysep, najdalej na po³udnie wysuniêta czê�æ
Pó³wyspu Ba³kañskiego,
- haft kojarzony z francuskim kardyna³em,
- miêkka skóra do czyszczenia okularów,
- na twarzy z wra¿enia lub ze wstydu,
- narzêdzie murarza,
- ogólne zniechêcenie, apatia,
- podw³adny kustosza,
- religia, wyznanie,
- u korzeni drzewa genealogicznego,
- ulubione zajêcie, któremu siê mo¿na bez reszty
po�wieciæ w wakacje,
- wojsko,
- wyje w samochodzie.

BogdanWitek

Okre�lenia wyrazów podano w kolejno�ci przypadkowej. Litery z pól zaznaczonych dodatkowo
kropk¹, odczytane rzêdami utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.

BogdanWitek


