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– drwina ur¹gaj¹ca kobiecej dumie? A mo¿e jedyne w
swoim rodzaju œwiêto, jeden jedyny taki dzieñ w roku?
Co pamiêtamy? Czego siê wstydzimy? Obchodzimy czy
nie? A mo¿e po cichu zawijamy tulipany w celofanow¹
foliê i biegniemy do mamy, ¿ony, kochanki, dziewczy-
ny? Mo¿e nerwowo zerkamy na telefon, podskakujemy
na dŸwiêk dzwonka u drzwi i choæ tak w ZASADZIE
jesteœmy PRZECIWKO, to w rzeczywistoœci zdejmuje-
my wazonik z pó³ki i czekamy na tulipanka, goŸdzi-
ka.....bukiecik stokrotek?

Wszystkim Paniom - Czytelniczkom „Dynowinki” -
dedykujê z okazji NASZEGO ŒWIÊTA;-) wierszyk re-
daktora naczelnego...

Królowa Kleopatra, przepiêkna i wspania³a
Z Cezarem i Antoniuszem robi³a to, co chcia³a...

S³awny król, kawa³ ch³opa, przy boku Marysieñki
Ten wielki pogromca Turków stawa³ siê maleñki...

A s³ynny cesarz Francuzów, przed którym dr¿a³y narody,
Bezbronny by³ jak niemowlê wobec kobiecej urody...

Historia zna inne przypadki, lecz po co mno¿yæ przyk³ady
Kobiety rz¹dz¹ œwiatem i nie ma na to rady...

Maciej Jurasiñski

Polecam te¿ opracowan¹ specjalnie dla Nich (ale
oczywiœcie nie tylko;-) wk³adkê „Kobieta, kobieta, ko-
bieta...” (str. 25-39). Przypominam w niej genezê Dnia
Kobiet, ciekawostki z PRL-owskich obchodów tego œwiê-
ta, mniej i bardziej powa¿ne wiersze i wierszyki z oka-

zji 8 marca... Przede wszystkim zachêcam jednak do
przeczytania rewelacyjnych felietonów Kornela Maku-
szyñskiego „Kartki z kalendarza”. M¹dre, dowcipne,
sk³aniaj¹ i do œmiechu i do zadumy...

Tych zaœ, którzy poczuj¹ siê przyt³oczeni „kobieco-
œci¹” tego numeru „Dynowinki” – zapraszam do prze-
czytania - dla przeciwwagi - relacji naszego redakcyjne-
go obie¿yœwiata Piotra Pyrcza z wyprawy na ATOS...”
...Na ten œwiêty, prawos³awny pó³wysep kobiety nie maj¹
wstêpu. Przepis ten dotyczy nawet zwierz¹t, gdy¿ nie
ma tam samic zwierz¹t wiêkszych od kota...”

Oprócz tego polecam Pañstwu sta³e rubryki – wieœci
z miasta, powiatu, dynowskich szkó³, felietony, Rozryw-
kê i Humor, Jak drzewiej bywa³o, a tak¿e wywiad z
naszym dawnym (jak¿e ¿a³ujemy, ¿e nie obecnym;(
wspó³pracownikiem ks. Krzysztofem Rzepk¹ i wiele in-
nych ciekawych artyku³ów.

Redaktor prowadz¹cy
Renata Jurasiñska

Ani siê spostrzegliœmy, a
zapuka³a do nas wiosna, a wraz
z ni¹ nowe nadzieje, ambitne
plany i kolejne dzia³ania...

S³owa te przystaj¹ do tego,
co ostatnio wydarzy³o siê w Sto-
warzyszeniu – 21 stycznia od-
by³o siê zebranie, na którym
wybrano miêdzy innymi redak-
torów odpowiedzialnych za te-
goroczne poszczególne numery
„Dynowinki”. Ustalono tak¿e,

¿e przypadaj¹ce w tym roku 15-le-
cie naszej gazety bêdzie obchodzo-
ne uroczyœcie w czerwcu w ramach
Dni Pogórza Dynowskiego.

Zachêcaj¹c do przeczytania kolejne-
go numeru „Dynowinki” ¿yczê, aby ta wiosna by³a dla
Pañstwa pe³na zdrowia, optymizmu i udanych przed-
siêwziêæ.

Prezes Stowarzyszenia Promocji

i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz



DYNOWINKA Nr 2-3/137-1384

Na ³amach niniejszego wydania „Dy-
nowinki” chcia³bym poinformowaæ
Pañstwa o dzia³aniach zwi¹zanych
z bie¿¹cymi inwestycjami. W zwi¹z-
ku z licznymi pytaniami odnoœnie bu-
dowy wysypiska œmieci, postanowi-
³em zamieœciæ materia³, który mo¿e
byæ pomocny w uzyskaniu pe³nego
ogl¹du zaistnia³ej sytuacji.

Informacje dotycz¹ce inwestycji pn.
„REMONT I ZABEZPIECZENIE OSUWISKA ORAZ PRACE STABILIZACYJNE NA DRODZE GMINNEJ

– UL. KRZYWA W DYNOWIE”

(sporz¹dzi³a: Irena Weselak)

Remont i zabezpieczenie osu-
wiska oraz prace stabilizacyj-
ne na drodze nr 5098/3 ul.
Krzywa w Dynowie – etap I
(umowa z MSWiA – Biuro ds.
Usuwania Skutków Klêsk
¯ywio³owych)

Okres realizacji:
31.08.2006 r.
- 30.11.2006 r.

Ca³kowity koszt:
456 020,12 z³

Dofinansowanie:
350 000,00 z³

Wykonawca robót: Przed-
siêbiorstwo Robót In¿ynieryj-
nych i Drogowych w Kroœnie,
umowa z dnia 31.08.2006 r.

Inwestycja zosta³a rozpo-
czêta w dniu 31.08.2006 r.
(przekazano plac budowy). W
zwi¹zku z opóŸniaj¹c¹ siê
procedur¹ uzyskania pozwo-
lenia na budowê do robót mo¿-
na by³o przyst¹piæ dopiero w
dniu 6.11.2006 r.

Wykonano kanalizacjê
deszczow¹ na ul. Krzywej w
Dynowie.

W roku 2006 zafakturo-
wano kwotê 68803,89 z³ (ro-
boty przygotowawcze i wyko-
nanie kanalizacji deszczowej).

W dniu 9.11.2006 r. Gmi-
na Miejska otrzyma³a pismo
z Podkarpackiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego, w którym zosta-
³a poinformowana o mo¿liwo-
œci przesuniêcia czêœci œrod-
ków etapu I na rok 2007.

Jest to kwota 309 774, 00 z³, któ-
ra zosta³a przeniesiona na œrodki nie-
wygasaj¹ce.

Na II etap (przewidziany do reali-
zacji na rok 2007) z³o¿ony zosta³ wnio-

Wg harmonogramu do³¹czonego do wniosku okres realizacji tego zadania jest nastêpuj¹cy:
od 01.07.2007r. do 30.09.2007r.

Razem koszty realizacji I i II etapu inwestycji Remont i zabezpieczenie osuwiska oraz
prace stabilizacyjne na drodze nr 5098/3 ul. Krzywa w Dynowie przedstawiaj¹ siê nastêpu-
j¹co:

sek w dniu 11.01.2007 r. Nie zosta³a
jeszcze podpisana umowa z Minister-
stwem Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji.

Etap II obejmuje swym zakresem
wykonanie:

- przebudowy chodnika przy budynku
dworca,

- traktu pieszego,
- oœwietlenia terenu,
- roboty budowlano-remontowe,
- sianie trawy.

BURMISTRZ

INFORMUJE

URZ¥D MIEJSKI DYNÓW
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Informacje dotycz¹ce inwestycji pn.
„BUDOWA OŒRODKA TURYSTYCZNEGO Z ZAPLECZEM B£EKITNY SAN”

w Dynowie przy ul. Pla¿owej

/sporz¹dzi³a: Irena Weselak/

Wniosek na w/w inwestycjê z³o¿ony
31 stycznia 2006 r. o dofinansowanie
w ramach dzia³ania:Obszary wiejskie”
Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego.

Uchwa³¹ z dnia 23 czerwca 2006r.
zosta³ wybrany przez Zarz¹d Wojewódz-
twa Podkarpackiego do dofinansowania
ze œrodków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego.

Ca³kowity koszt realizacji inwesty-
cji wg z³o¿onego wniosku wynosi

1 734 458,96 z³,
swym zakresem wniosek obejmuje:
1. Dokumentacjê techniczn¹

– 43 920,00 z³
2. Studium wykonalnoœci

– 18 300,00 z³
3. Nadzór inwestorski – 29 280,00 z³

Roboty budowlane obejmuj¹ce:
1. Pawilon portierni – 266 114,79 z³
2. Pawilon sanitarny – 158 098,47 z³
3. Budynek informacji turystycznej

– 187 761,51 z³
3. Wiatê – 316 587,44 z³
4. Kioski handlowe – 174 511,78 z³
5. Estradê – 42 700,00 z³
6. Instalacje zewnêtrzne

– 192 603,23 z³
7. Drogi i parkingi – 47 609,26 z³
8. Opaskê brzegow¹ rzeki San

– 48 800,00 z³
9. Kejê – 34 244,85 z³

10. Zagospodarowanie terenów zielonych
– 14 768,60 z³

11. Ogrodzenie – 159 159,03 z³

Umowa o dofinansowanie projektu
zosta³a podpisana 12 paŸdziernika
2006 r.
Okres realizacji projektu:
- rozpoczêcie realizacji – 18.09.2006 r.
- zakoñczenie rzeczowe – 30.11.2007 r.
- zakoñczenie finansowe – 29.12.2007 r.

Prawomocne pozwolenie na budowê
uzyskano 28.03.2006 r.Umowy na nad-
zór autorski z Pracowni¹ Projektow¹
Architektoniczno-Budowlana i Obs³uga
Inwestycji „ORLEWSKI” zosta³a pod-
pisana na okres od 18.09.2006 r. - do
30.11.2007 r.

Koszt jednego pobytu na budowie –
150 z³ + VAT. Inwestor Zastêpczy zo-
stanie ustalony po rozstrzygniêciu prze-

targu i wówczas okreœlona bêdzie do-
k³adna kwota nadzoru inwestorskiego.

Zlecenie w dniu 1.09.2006 r. otrzy-
ma³ Zak³ad Gospodarki Komunalnej (za-
k³ad podleg³y jednostce samorz¹dowej
– nie wymagana procedura przetargo-
wa). Przekazanie placu budowy nast¹-
pi³o 18.09.2006 r. i rozpoczêto roboty
budowlane przy budynku portierni.

Pismem z dnia 14.11.2006r. ZGK w
Dynowie poinformowa³ Urz¹d Miejski
o rezygnacji z robót przy w/w inwesty-
cji.

Roboty wykonane przez ZGK w Dy-
nowie szacuje siê na kwotê ok.
12 000,00 z³. Po rozmowach z Wydzia-
³em Zarz¹dzania Funduszami Europej-
skimi Podkarpackiego Urzêdu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie ustalono, ¿e
nale¿y og³osiæ przetarg. Przetarg zosta-
nie og³oszony w marcu br.

Rezygnacja z zadania pn.
REMONT I ZABEZPIECZENIE OSUWISKA ORAZ PRACE STABILIZACYJNE NA DRODZE GMINNEJ

– UL. PODGÓRSKA W DYNOWIE”

(sporz¹dzi³a: B. Niemiec)

Inwestycja zosta³a podzielona na
dwa etapy. Wniosek na I etap (z³o¿ony
w MSWiA - 27.09.2006 r.) obejmuje
swym zakresem:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne,
3. wykonanie schodów zewnêtrznych,
4. wykonanie drena¿u francuskiego
5. wykonanie przepustów i studzienek
Wartoœæ: 614 799,50 z³ brutto.

Wniosek na II etap obejmuje swym
zakresem:
- roboty przygotowawcze,
- przebudowê ul. Podgórskiej,
- skarpy zbrojone,
- skarpy niezbrojone,
- sianie trawy,

- roboty elektryczne,
- zabezpieczenie instalacji gazowej,
- wycinkê pielêgnacyjn¹,
- barierki drogowe.
Wartoœæ: 2 266 101,19 z³ brutto.

Umowê z MSWiA podpisano
10.10.2006 r. na realizacjê I etapu z
terminem zakoñsczenia do 20 grudnia
2006 r.

Umowê o wykonanie robót budow-
lanych podpisano z wykonawc¹ – Rejo-
nem Budowy Dróg i Mostów w Kroœnie
Sp. z o.o. w dniu 29 wrzeœnia 2006 r.
na realizacjê ca³oœci inwestycji tj. I eta-
pu (do 20.12.2006 r.) i II etapu (do
30.10.2007 r.)

Realizacja etapu I zgodnie z podpi-

san¹ umow¹ z MSWiA nie by³a mo¿li-
wa. Prawomocne pozwolenie na budo-
wê uzyskano w dniu 22.12.2006 r. Roz-
pocz¹æ roboty budowlane mo¿na by³o
dopiero 29.12.2006 r., a wiêc ju¿ po ter-
minie zakoñczenia inwestycji (wg umo-
wy z MSWiA).

Gmina Miejska wyst¹pi³a w dniu
14.11.2006r. z wnioskiem do MSWiA o
przesuniêcie œrodków niewygasaj¹cych
w roku 2006. Planowano wówczas, ¿e
w 2006 roku zostan¹ wykonane roboty
przygotowawcze na kwotê 175 826,12
z³.

W zwi¹zku z niewykonaniem w/w
robót Gmina Miejska Dynów straci³a

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Realizacja inwestycji p.n. „Budo-
wa miêdzygminnego sk³adowiska od-
padów komunalnych w Dynowie” pro-
wadzona by³a od 28.12.1995 r. do
10.09.1998 r. przez Generalnego Wy-
konawcê – firmê „Komatech” w opar-
ciu o umowê nr 9/K/96. Wartoœæ
umowna zgodna z kosztorysem ofer-
towym wynosi³a – 1 946 651,86 z³
netto (2 082 918,00 z³ brutto). Ofer-
ta firmy „Komatech zosta³a te¿ wy-
brana (przetarg w dniu 28.12.1995 r.)
jako najkorzystniejsza pod wzglêdem
opracowania dokumentacji technicz-
nej na sk³adowisko. Dokumentacjê tê
przekazywano z opóŸnieniem etapa-
mi do kwietnia 1997 r.(nierzetelnie
potwierdzano daty odbioru poszcze-
gólnych czêœci PT, nie naliczono kar
umownych za nieterminowe opraco-
wanie – wg prot. NIK z 8 czerwca
1998 r.).Pozwolenie na budowê sk³a-
dowiska zosta³o wydane 26 i 28 maja
1997 r.(dwie decyzje).

Przetarg na wykonanie robót prze-
prowadzono w dniu 30.10.1996 r. na
podstawie koncepcji przestrzenno-
programowej i kosztorysu inwestor-
skiego. Nie posiadano jeszcze projek-
tu technicznego i pozwolenia na bu-
dowê. Umowê o wykonanie sk³adowi-
ska z firm¹ „Kometach” podpisano w
dniu 31.10.1996 r., roboty rozpoczêto

dofinansowanie w wys. 140 660,90 z³.
Aby zrealizowaæ I etap Gmina musia-
³aby mieæ zapewnione w bud¿ecie na
2007r. na realizacjê inwestycji 263
622,40 z³ jako wk³ad w³asny.

Na realizacjê II etapu brak jest
podpisanej umowy z MSWiA. Do reali-
zacji tego etapu nale¿a³oby zabezpie-
czyæ w bud¿ecie Gminy kwotê w wys.
453 220,23 z³.

 Nadzór inwestorski - etap I i II –
kwota 55 876,00 z³ (umowa podpisana
z BOI Przemyœl)

 Nadzór autorski – etap I i II – war-
toœæ szacunkowa ok. 13 091,00 z³

 Nadzór geologiczny – etap I i II -
wartoœæ szacunkowa ok. 80 000,00 z³

Reasumuj¹c na realizacjê obu eta-
pów inwestycji Gmina powinna zapew-
niæ w bud¿ecie kwotê w wys. 865
809,63 z³.

INFORMACJA DOTYCZ¥CA
BUDOWY SK£ADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W DYNOWIE

(sporz¹dzi³a: Z. Panto³)

wiosn¹ 1997 r. Urz¹d Miejski poin-
formowa³ Urz¹d Rejonowy o rozpoczê-
ciu robót z dniem 19.06.1997 r. (wg
prot. NIK). Umowa nie okreœla ter-
minu rozpoczêcia robót, zakoñczenie
robót mia³o nast¹piæ w ci¹gu 5-ciu
miesiêcy od daty uzyskania pozwole-
nia na budowê.

W rzeczywistoœci budowê wysypi-
ska prowadzono z licznymi przerwa-
mi od wiosny 1997 r. do koñca wrze-
œnia 1998r. Firma „Komatech” reali-
zowa³a budowê sk³adowiska w sys-
temie podwykonawczym. Sama nie
posiada³a bazy technicznej do wyko-
nania przedmiotu umowy – roboty
podzlecali podwykonawcom, którzy
kilkakrotnie wstrzymywali roboty,
gdy¿ nie otrzymywali wynagrodzenia
za wykonane roboty. Umowa nie ze-
zwala³a na wykonawstwo robót przez
podwykonawców. „Komatech”, mimo
zobowi¹zania w umowie do kredyto-
wania robót, nie p³aci³ podwykonaw-
com – st¹d wynika³y problemy z
p³ynn¹ realizacj¹ inwestycji.

W dniu 5.11.1997 r. spisano pro-
tokó³ odbioru koñcowego wysypiska i
oddania go do u¿ytku Zak³adowi Go-
spodarki Komunalnej w Dynowie. Wg
tego protoko³u udzia³ w pracach od-
biorowych brali: Wojciech Barañski -
przewodnicz¹cy, cz³onkowie: Marek

Bigolas, Zofia Panto³, Bogus³awa
Niemiec oraz: Marian Baran – in-
spektor nadzoru, T. Cichocki – kie-
rownik Budowy, M. Krupa - podwy-
konawca. W protokole tym stwierdzo-
no, ¿e „wysypisko zosta³o wykonane
od 17.06.1997 r. do 27.10.1997 r. Ro-
boty zosta³y wykonane zgodnie z
umow¹, projektem, kosztorysem, bez
wad” zapisano te¿, ¿e z „dniem od-
bioru przekazano ZGK do u¿ytkowa-
nia wraz z instrukcj¹ obs³ugi oraz
inwentaryzacj¹ geodezyjno-powyko-
nawcz¹”.

W dniu 12.12.1997 r. odby³o siê
uroczyste otwarcie wysypiska (Dyno-
winka 1/59) .

Protokó³ z 5.11.1997 r. by³ pod-
staw¹ do otrzymania nagrody z NFO-
ŒiGW w wysokoœci 450 000 z³ dla
Gminy Miejskiej Dynów oraz Gminy
Jawornik Polski za „najlepsz¹ reali-
zacjê wysypiska”. Kwotê tê otrzyma-
no w grudniu 1997r. i wykorzystano
na budowê kanalizacji w Dynowie.

W okresie od 6 kwietnia do 8
czerwca 1998 r. w Urzêdzie Miejskim
odby³a siê kontrola Najwy¿szej Izby
Kontroli, dotycz¹ca m.in. budowy
sk³adowiska odpadów.

Kontroler dokona³ sprawdzenia
prawid³owoœci dokumentów zwi¹za-
nych z budow¹ oraz oglêdzin stanu

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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robót na wysypisku i stwierdzi³ sze-
reg nieprawid³owoœci (protokó³ z
8.06.1998 r. i wyst¹pienie pokontrol-
ne NIK z dnia 19 lipca 1998 r.)

Przes³uchiwani przez kontrolera
NIK-u: Marek Bigolas, Bogus³awa
Niemiec, Zofia Panto³ nie potwierdzili
uczestnictwa w odbiorze i podpisywa-
niu protoko³u. Udzia³ w wymienionych
czynnoœciach potwierdzi³ Marian Ba-
ran uzasadniaj¹c, i¿ „budowa wysy-
piska zosta³a zakoñczona wraz z dat¹
odbioru 5.11.1997 r. gdy¿ wykonano
g³ówne roboty, a wysypisko by³o po-
trzebne dla Dynowa”

Od 1998 r. na wniosek radnych
kadencji 1994-98. by³o prowadzone
postêpowanie prokuratorskie doty-
cz¹ce sfa³szowania podpisów w pro-
tokole odbioru sk³adowiska (protokó³
z 1997 r.) W wyniku przeprowadzo-
nego postêpowania nie uda³o siê zi-
dentyfikowaæ osób dokonuj¹cych fa³-
szerstwa.

Finansowanie budowy wysypiska
odbywa³o siê z kredytu w Banku
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie w
wysokoœci 1 512 700,00 z³. (oko³o 70%
planowanych kosztów). Jednym z
warunków umowy z Bankiem by³o
uzyskanie efektu ekologicznego do
31.12.1997 r. (dwie umowy okreœla³y
zakres robót „I etap sk³adowiska
odpadów komunalnych o powierzchni
niecki wysypiska 11.300 m2 i pojem-
noœci 60 000 m3 – oraz „wybudowa-
nia kwatery o powierzchni 1,1 ha i
pojemnoœci 54 tys. m3”) przyznanego
pod koniec 1997 r. Umowa kredyto-
wa okreœla³a zasady przekazywania
œrodków finansowych: gmina przed-
stawia³a faktury na wykonane ele-
menty budowy, natomiast œrodki fi-
nansowe przelewane by³y bezpoœred-
nio na konto Generalnego Wykonaw-
cy („Komatech”).Wyp³acone faktury
by³y zatwierdzane przez pracowników
Urzêdu (W. Barañskiego, B. Niemiec),
a protoko³y odbiorów czêœciowych
przez inspektora nadzoru M. Bara-
na.

W dniu 10.09.1998 r. dokonano
ponownego odbioru sk³adowiska od-
padów. Za³¹cznik do protoko³u wy-
mienia³ usterki z terminem ich usu-
niêcia do koñca wrzeœnia 1998 r.

Nie dokonano odbioru drogi dojaz-
dowej, gdy¿ nie by³a ona zakoñczona
na dzieñ odbioru sk³adowiska. Odbiór
drogi nast¹pi³ w miesi¹cu grudniu
1998 r. protoko³em, w którym wymie-
niono usterki. Wykonawca otrzyma³
70% umownej wartoœci zadania (w

wysokoœci udzielonego kredytu). Z
uwagi na brak zainteresowania ge-
neralnego Wykonawcy usuwaniem
usterek i pojawianiem siê nowych
Zarz¹d Miasta pod przewodnictwem
Burmistrz Anny Kowalskiej zleci³
wykonanie ekspertyzy budowlanej
sk³adowiska bieg³emu s¹dowemu in¿.
Czumie. Wed³ug tej ekspertyzy (z
dnia 27.11.1998 r. i  dodatkowo
23.01.1999 r.) szereg robót zosta³o
wykonanych niezgodnie z dokumen-
tacj¹ (szacowane straty poniesione
przez miasto to 807 740.50 z³ – wg
ekspertyz in¿. Czumy). PóŸniejsze
ekspertyzy bieg³ych szacuj¹ straty
na: 945 465,13 z³ (bieg³y F. Lonc), 859
914,40 z³ (bieg³y M Pi¹tek), zaœ bie-
g³y T. Czech nie wskaza³ na ¿adne
szkody, a wartoœæ niewykonanych i
Ÿle wykonanych robót szacuje na ok.
432 000 z³. W ostatnio wydanej opi-
nii Instytutu Techniki Budowlanej (z
5 listopada 2006 r. w postêpowaniu
przeciwko inspektorowi nadzoru)
szkody szacowane s¹ na kwotê od
500 000 z³ do 1 ml z³ (bez odsetek,
kosztów poprawek, brakuj¹cych m3
nasypu).

 Zarz¹d Miasta pod przewodnic-
twem Burmistrz Krystyny D¿u³y, pró-
bowa³ uzyskaæ od Inspektora nadzo-
ru inz. Mariana Barana rozliczenie
inwestycji (sk³adowiska). Inspektor
nadzoru, mimo kilkakrotnego zwra-
cania siê do niego w tej sprawie pi-
semnie i telefonicznie ostatecznie
odmówi³ jakichkolwiek wyjaœnieñ
stwierdzaj¹c, ¿e nie ma takiego obo-
wi¹zku. W tej sytuacji Zarz¹d Mia-
sta w dniu 24 lutego 1999 r. zg³osi³
do prokuratury doniesienie o pope³-
nieniu przestêpstwa. W wyniku tego
postêpowania postawiono zarzuty in¿
Baranowi – inspektorowi nadzoru.
Wskutek odwo³añ postêpowanie s¹-
dowe w ró¿nych instancjach trwa do
chwili obecnej (³¹cznie 38 rozpraw).
Z dokumentów wynika, i¿ by³y wyda-
ne cztery opinie bieg³ych s¹dowych,
a ostatnia z 5 listopada 2006r. przez
Instytut Techniki Budowlanej na te-
mat zasadnoœci stawianych zarzutów
oskar¿onemu w tocz¹cym siê proce-
sie. Ostatni wyrok z 20.12.2007 r.
skazuje inspektora nadzoru na karê
w zawieszeniu - czekamy na wyrok i
jego uzasadnienie.

Do Burmistrza Miasta, p.K.D¿u-
³y, zg³osili siê przedstawiciele banku
BISE z ¿¹daniem zap³aty za przejê-
te od „Komatechu” w wyniku cesji zo-
bowi¹zania z zatwierdzonych faktur.

Poniewa¿ z ekspertyzy P. Czumy wy-
nika³o, ¿e wartoœæ wyp³aconych fak-
tur przewy¿sza wartoœæ wykonanych
robót nie zdecydowano siê na reali-
zacjê pozosta³ej umownej kwoty (fak-
tury z cesji oraz za drogê odebran¹
w XII 1998r.). Bank BISE w dniu
3.04.2000 r. wniós³ pozew do S¹du
Okrêgowego w Przemyœlu, który w
dniu 27 grudnia 2000 r. w postêpo-
waniu upominawczym nakaza³ zap³a-
tê kwoty 653 382,14 z³ z odsetkami
od 16 kwietnia 1999 r. Gmina Miej-
ska wnios³a odwo³anie od tego naka-
zu . Nastêpnie sporne zobowi¹zania
Gminy Miejskiej Dynów przejê³a
„Partycypacja S.A.” w Warszawie.

Kolejny wyrok w tej sprawie z
dnia 30 grudnia 2004r. wydany przez
S¹d Okrêgowy w Kroœnie zas¹dzi³ od
Gminy Miejskiej Dynów na rzecz
„Partycypacja S.A.” kwotê 25
799,41 z³ z odsetkami od 16 kwiet-
nia 1999 r. Od „Partycypacji ” – kosz-
ty procesu w czêœci 24/25 z (51
373,50 z³, + koszt wpisu 34 260,50
z³ oraz koszty procesu 9049 z³ dla
Gminy Miejskiej Dynów). Od tego
wyroku obie strony wnios³y odwo³a-
nie.

Wyrokiem S¹du Apelacyjnego z
6.04.2006r. zas¹dzono od Gminy
Miejskiej Dynów na rzecz powo-
da „Partycypacja” kwotê 627
582,72 z³ z odsetkami – ³¹cznie na
miesi¹c czerwiec 2006r. ponad 1,5
mln z³ (dochodzona kwota z od-
setkami) oraz koszty procesu46
270 z³, plus koszty postêpowania
apelacyjnego w kwocie 38 379 z³.

Jedn¹ z przyjêtych przez S¹d prze-
s³anek do takiego wyroku jest fakt,
¿e „zamawiaj¹cy odebra³ zadanie
inwestycyjne mimo wad jawnych
trac¹c tym samym uprawnienia z
tytu³u rêkojmi w stosunku do wy-
konawcy” oraz „¿e komisja doko-
nuj¹ca odbioru inwestycji nie
stwierdzi³a, by wykonanie wysy-
piska odpadów nast¹pi³o z tak ra-
¿¹cym naruszeniem projektu
technicznego jak okreœli³ bieg³y.”

W wyniku wniesionej skargi ka-
sacyjnej do S¹du Najwy¿szego w dniu
06.10.2006r. SN przyj¹³ skargê ka-
sacyjn¹ do rozpoznania. S¹d Najwy¿-
szy przekaza³ sprawê do ponownego
rozpatrzenia przez S¹d Apelacyjny w
Rzeszowie.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak
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III sesja Rady Powiatu Rzeszow-
skiego kadencji 2006/2010 odby³a siê
14 lutego 2007r. w sali kolumnowej Pod-
karpackiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Obrady otworzy³ i prowadzi³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Stanis³aw Obara. W
sesji wziê³o udzia³ 28 radnych. Radni na
wstêpie zapoznali siê z informacj¹ o dzia-
³alnoœci ZZOZ „Sanatorium” w Górnie, ZOZ
Nr 2 w Rzeszowie oraz jednostek organi-
zacyjnych powiatu w roku 2006.

Radni podczas sesji podjêli nastê-
puj¹ce uchwa³y w sprawie:
- uzupe³nienia sk³adu Rady Powia-

tu w Rzeszowie,
- stwierdzenia wygaœniêcia manda-

tu radnego,
- planu finansowego Powiatowego

Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej na 2007 rok,

- planu finansowego Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2007 rok,

- bud¿etu Powiatu na 2007 rok,
W imieniu Klubu radnych PSL sta-

nowisko w sprawie bud¿etu powiatu
przedstawi³ ni¿ej podpisany, stwierdza-
j¹c: bud¿et naszego powiatu jest niew¹t-
pliwie bud¿etem trudnym. Nale¿y siê
chyba pogodziæ z faktem, ¿e bud¿ety sa-
morz¹dowe zawsze bêd¹ trudnymi z
uwagi na coraz wiêcej zadañ i nie za-
wsze alternatywne œrodki. Skala potrzeb
wyprzedza mo¿liwoœci finansowe bêd¹-
ce w dyspozycji powiatu. Dlatego nie wni-
kaj¹c w dywagacje polityczne dlaczego
tak jest, wa¿nym staje siê podjêcie na
wstêpie konstruowania zadañ finanso-
wych w danym roku bud¿etowym de-
cyzji co do priorytetów gospodarczych i
spo³ecznych na dany rok. Zarz¹d Powia-
tu te priorytety okreœli³ w omawianym
dziœ projekcie w sposób klarowny. S¹ to
nastêpuj¹ce dziedziny: oœwiata i wycho-
wanie po³¹czone z edukacyjn¹ opiek¹
wychowawcz¹, modernizacja i przebu-

dowa dróg powiatowych oraz ochrona
zdrowia i opieka spo³eczna.

Te, chocia¿ wystêpuj¹ce w ró¿nych roz-
dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej zada-
nia, stanowi¹ g³ówny element wydatków
naszego powiatu. Na podstawie analizy
wskaŸników wzrostu nak³adów dokona-
nej z uwzglêdnieniem wskaŸników demo-
graficznych g³ównie w odniesieniu do
oœwiaty, mo¿na przyj¹æ, ¿e zadania te
zaplanowano z rozwag¹ i w sposób gwa-
rantuj¹cy co najmniej utrzymanie pozio-
mu œwiadczeñ i us³ug z roku ubieg³ego.
Oczywiœcie bolesnym dla mnie jest fakt
dynamicznego wzrostu nak³adów socjal-
nych. Nale¿y tu jednak przyj¹æ,
¿e te wzrosty nak³adów a w tym zwi¹-
zanych z bezrobociem, maj¹ faktyczne
uzasadnienie w sytuacji naszego powia-
tu. Ka¿dy z nas radnych, a jak s¹dzê
Zarz¹d tym bardziej wola³by przezna-
czyæ coraz mniej œrodków na pomoc spo-
³eczn¹ i bezrobocie, jednak rzeczywistoœæ
jest taka jak j¹ oceni³ Zarz¹d przedk³a-
daj¹c bud¿et bie¿¹cego roku. Na podsta-
wie analizy proporcji projektu bud¿etu
stwierdzam, ¿e prawid³owo ustalono pod-
stawowe kierunki alokacji œrodków i ten
trudny bud¿et nale¿y oceniæ pozytywnie.
Zarz¹d w sposób klarowny przedstawi³
propozycje wydatków maj¹tkowych.
Du¿¹ nadzieje wi¹¿ê z tym, ¿e Zarz¹d
Powiatu skorzysta z mo¿liwoœci, jakie
daje Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego oraz pro-
gramy operacyjne opracowane przez rz¹d
i zarz¹dzane przez Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego, w szczególnoœci:
- Program Operacyjny Rozwój Polski

Wschodniej,
- Programy Europejskiej Wspó³pracy

Terytorialnej,
- Program Operacyjny Infrastruktura i

Œrodowisko,
- Program Operacyjny Innowacyjna Go-

spodarka,
- Program Operacyjny Kapita³ Ludzki,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

przez co zapewne zostanie zwiêkszy
bud¿et powiatu na 2007r.

- zatwierdzenia planów pracy ko-
misji na rok 2007,

- zatwierdzenia zmian w Statucie
Zespo³u Opieki Zdrowotnej Nr 2
w Rzeszowie,

- zmian w Regulaminie Organiza-
cyjnym Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie,

- regulaminu okreœlaj¹cego wyso-
koœæ oraz warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wyna-
grodzenia, sposób obliczania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw oraz wysokoœæ i warunki
wyp³acania niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia w
roku 2007,

- regulaminu okreœlaj¹cego wyso-

koœæ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania na-
uczycielskiego dodatku mieszka-
niowego w roku 2007,

- wyboru przedstawiciela do Sto-
warzyszenia Na Rzecz Euroregio-
nu Karpackiego Euro – Karpaty,

- wyboru przedstawiciela do Pod-
karpackiego Stowarzyszenia Sa-
morz¹dów Terytorialnych,

- wyboru przedstawiciela do
Zwi¹zków Powiatów Polskich,

- zasad u¿ywania herbu i flagi Po-
wiatu Rzeszowskiego,

- wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzeda¿y lo-
kalu mieszkalnego w Mrowli,

- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w
drodze bezprzetargowej na rzecz
Gminy Miasta Rzeszowa przys³u-
guj¹cego Powiatowi Rzeszowskie-
mu udzia³u we wspó³w³asnoœci
dzia³ki nr 157/63 w obr. 213 m.
Rzeszowa wynosz¹cego 1/22 cz.,

- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lo-
kalu mieszkalnego znajduj¹cego
siê w budynku Oœrodka Zdrowia
w Œwilczy, stanowi¹cego w³asnoœæ
Powiatu Rzeszowskiego,

- korekty wniosku do Trybuna³u
Konstytucyjnego,

- apelu do parlamentarzystów o
zmianê uregulowañ prawnych w
zakresie trybu zmiany granic jed-
nostek samorz¹du terytorialnego,

- okreœlenia zadañ i przeznaczenia
œrodków na realizacjê zadañ z za-
kresu rehabilitacji spo³ecznej i za-
wodowej oraz zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komi-
sji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok
2006 oraz sprawozdanie Starosty z dzia-
³alnoœci Zarz¹du w okresie od poprzed-
niej sesji i wykonania uchwa³ rady Po-
wiatu wyczerpa³y porz¹dek obrad.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Wnuczka Pana Radnego Aleksandra Stochmala, ma³a Opo-
lanka Julka, czyta „Dynowinkê”. Ciekawe, czy najbardziej
interesuj¹ j¹ „Wieœci Powiatowe”...?
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8 Imiê i nazwisko… Anna Chrapek
8 Mój znak zodiaku… byk
8 Moja najwiêksza wada… gadulstwo
8 Moja najwiêksza zaleta… o Bo¿e,

nie wiem…
8 W wolnych chwilach… uczê siê jê-

zyka niemieckiego
8 Autorytet to… Jan Pawe³ II
8 W ¿yciu trzeba szukaæ… prawdzi-

wych przyjació³
8 Rodzina jest dla mnie… najwa¿-

niejsza
8 Szko³ê wspominam z… sentymentem
8 Moje motto… „Miej serce i patrzaj

w serce” (A. Mickiewicz)
8 M³odzie¿… jest wspania³a tylko

trzeba j¹ zrozumieæ
8 Dynów to miasto…, w którym spe³-

niaj¹ siê moje marzenia
8 Muzyka, któr¹ s³ucham najchêtniej

to… walc „Nad piêknym modrym
Dunajem” J. Straussa

8 W moim mieœcie najbardziej ce-
niê… ludzi

8 Gdybym mog³a spe³niæ jedno moje
marzenie to chcia³abym… mieæ do-
bry dojazd do mojego domu

8 Bycie radn¹ jest… wielkim wyzwa-
niem

8 W Dynowie brakuje mi… kina, ba-
senu i parkingów

8 Wiersz, który pamiêtam ze szko-
³y… fragmenty „Pana Tadeusza” np.
Gra Wojskiego na rogu

8 Ostatnio przeczyta³am… „Krêtka
blada” J. Chmielewskiej

8 Z wykszta³cenia jestem… nauczy-
cielem matematyki

8 Czy warto szukaæ „z³otego œrod-
ka”…? – Nie wiem czy siê go znaj-

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” na kolejn¹ porcjê pytañ do naszych Rad-
nych. W tym miesi¹cu postanowi³em „przepytaæ” Pani¹ Annê Chrapek.

Dowiedzmy siê co: „Lubi robiæ w wolnych chwilach?”. „Kto jest Jej najwiêk-
szym autorytetem” i „Dlaczego warto postawiæ na m³odzie¿?”

Przypominam, ¿e pytania, które zadajê, maj¹ za zadanie poznanie Radnych
w ich ¿yciu prywatnym, tego, co s¹dz¹ o œwiecie i samych sobie. Nie mam zamia-
ru doszukiwaæ siê przynale¿noœci partyjnych, czy pogl¹dów politycznych.

¯yczê Pañstwu mi³ej lektury!!!

dzie, ale warto…
8 Œmiech to… sposób na zdrowie i

dobre samopoczucie
8 Uczniowie mówi¹ o mnie… ¿e wy-

dzieram siê na nich; jestem okrut-
na, ale mam te¿ dobre dni; trzy-
mam dyscyplinê. Nazywaj¹ mnie
„chiñsk¹ ksiê¿niczk¹”, ,,Terminato-
rem”(wiadomoœci te zdoby³am pod-
czas rozmów z uczniami)

8 Film, który chêtnie zobaczê jesz-
cze raz… „Przeminê³o z wiatrem”

8 W ¿yciu nale¿y wystrzegaæ siê…
pochopnych decyzji

8 Najbardziej lubiê jeœæ… jestem ty-
powym „padlino¿erc¹”, czyli lubiê
jeœæ wszystko co pachnie miêsem i
czekoladê

8 Pieni¹dze… „szczêœcia nie daj¹ byæ
mo¿e, lecz kufereczek stóweczek daj
Bo¿e”

8 W moim ¿yciu najwa¿niejsze s¹…
moje dzieci i moja praca

8 W telewizji najchêtniej ogl¹dam…
„Jeden z dziesiêciu”

8 Polityka… nie cierpiê polityki
8 Mój ulubiony bohater literacki to…

Pan Wo³odyjowski
8 W pracy najbardziej ceniê… dys-

cyplinê i dobr¹ organizacjê
8 Czy to prawda, ¿e wszystko jest na

sprzeda¿…? – Nie wszystko jest na
sprzeda¿ i nie wszystko mo¿na kupiæ

Dziêkujê za udzielenie odpowiedzi…
Micha³ Ziêzio

Szanowni WyborcySzanowni WyborcySzanowni WyborcySzanowni WyborcySzanowni Wyborcy
Czytelnicy DynowinkiCzytelnicy DynowinkiCzytelnicy DynowinkiCzytelnicy DynowinkiCzytelnicy Dynowinki

Sk³adam serdeczne podziêkowanie tym,
którzy obdarzyli mnie zaufaniem oddaj¹c
swój g³os na mnie, zarówno w pierwszej jak
i w drugiej turze wyborów Samorz¹dowych
do Rady Miasta Dynowa.

O przyjêcie podziêkowañ proszê równie¿
mój Komitet Wyborczy.

 Chcê godnie reprezentowaæ Miasto Dy-
nów i nie zawieœæ Wyborców.

Z powa¿aniem
Kazimierz Go³¹b

Pragniemy dziœ serdecznie podziêkowaæ za promyk szczêœcia i na-
dziei dla naszego synka, który dziêki Pañstwa zaanga¿owaniu, ofiarno-
œci, sercu i szczeroœci zamieni³ siê w ogromny p³omieñ wiary w drugiego
cz³owieka. Niech wyrazem naszej wdziêcznoœci bêdzie ten uœmiech, któ-
ry coraz czêœciej goœci na twarzy Bartusia..

Nie sposób wymieniæ wszystkich, którzy pomogli naszemu synkowi.
Szczególne podziêkowania kierujemy w stronê Dyrekcji i Grona Pedago-
gicznego LO w Dynowie, którzy objêli patronat nad akcj¹ zbiórki œrod-
ków na rehabilitacje Bartusia. Panu Maciejowi Jurasiñskiemu dziêku-
jemy za osobiste zaanga¿owanie i dobre s³owa, którymi dodawa³ nam
otuchy. Uczniom i nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Dyl¹gowej, Publicznej
Szko³y im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku, Gimnazjum w Nienadowej,
Zespo³u Szkó³ im, Aleksandra Fredry w Nienadowej za przekazanie fun-
duszy na leczenie Bartusia.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do spe³nie-
nia naszego marzenia dziêkujemy z ca³ego serca. Wierzymy, ¿e dziêki
Pañstwa pomocy nasz syn uczyni wielki krok w walce z chorob¹.

Dziêki Wam Bartuœ ma ogromn¹ szansê, aby staæ siê w przysz³oœci
samodzielnym i ciesz¹cym siê z ¿ycia cz³owiekiem.

Joanna i Andrzej Pyrowie

Przeprosiny
W relacji z koncertu „Absolwenci – Ab-

solwentom” zamieszczonej w poprzednim
numerze „Dynowinki” pomin¹³em trzy oso-
by, których udzia³ w tym przedsiêwziêciu ar-
tystycznym by³ znacz¹cy.
S¹ to:

- Daniel Maziarz – oprawa muzyczna
- Jacek Radoñ – którego zdjêcia by³y licyto-

wane
- El¿bieta Kociuba – wykonawczyni jednej z

piosenek.
Dziêkujê w imieniu organizatorów

Koncertu oraz Bartka i gor¹co przepra-
szam!

Maciej Jurasiñski

... Nie pozwól, by min¹³ choæby jeden dzieñ,
w którym nie zajaœnia³by promyk szczêœcia.

Kto na drodze swego ¿ycia, zapali³ choæby jeden
promyk nadziei

Dla pogr¹¿onego w czarnej godzinie
TEN

Nie ¿y³ daremnie..”



DYNOWINKA Nr 2-3/137-13810

W styczniu 1946 roku dzia³acze To-
warzystwa Gimnastycznego ”Sokó³’’ roz-
poczêli przygotowania do wznowienia
dzia³alnoœci. Ówczesny przewodnicz¹-
cy Towarzystwa Ks. J. Œmietana oraz
re¿yser J. Wêgrzyn mobilizowali cz³on-
ków do reaktywowania pracy Zespo³u.
5 listopada 1946 roku odby³o siê pierw-
sze posiedzenie Zarz¹du Towarzystwa,
który przyj¹³ informacjê o dzia³alnoœci
w okresie od 1944 roku do chwili zwo-
³ania zebrania. Ze wzglêdów politycz-
nych Towarzystwo dzia³a³o jako Ko³o
Amatorskie i Œpiewacze „Harfa” z tym-
czasowym zarz¹dem w sk³adzie: W³a-
dys³aw Kasprowicz, Józef Æwikliñski,
Aleksander Krasnopolski, Jan Wêgrzyn,
Tadeusz Stankiewicz, Stanis³aw Ka-
sprowicz, Jadwiga Kêdzierska. Podjê-
to decyzjê o zwo³aniu Walnego Zebra-
nia Towarzystwa na 10 listopada w celu
przyjêcia sprawozdania z dotychczaso-
wych starañ o reaktywacjê organizacji
i zaplanowania dalszej pracy. W wy-
znaczonym dniu, po powiadomieniu pi-
semnym cz³onków Towarzystwa i Kó³-
ka Amatorskiego, w budynku „Soko³a”
odby³o siê pierwsze po wojnie Walne
Zgromadzenie Towarzystwa Gimna-
stycznego w obecnoœci 61 cz³onków ***

Zebranie zagai³ Ks. J.
Œmietana i oceni³ sytu-
acjê „Soko³a” wnosz¹c o
niezw³oczne podjêcie
dzia³añ w celu jego uak-
tywnienia. Re¿yser J.
Wêgrzyn omówi³ znisz-
czenia dokonane przez
okupantów: rozprosze-
nie ksiêgozbioru, dewa-
stacjê budynku, sceny,
³awek, a przede wszyst-
kim kostiumów i ele-
mentów scenografii. Ze-
brani przedyskutowali
obydwie podniesione
sprawy i przyjêli projekt nowego sta-
tutu Towarzystwa. Przez aklamacjê
wybrany zosta³ nowy Zarz¹d „Soko³a”
w sk³adzie: Ks. Œmietana, Leopold
Wolañski, Stanis³aw Kasprowicz, Jan
Wêgrzyn, Walenty G¹secki, Jadwiga
Kêdzierska, Tadeusz Stankiewicz, Ed-
mund Stankiewicz, Tomasz Stankie-
wicz, Olga Wandasiewicz, W³adys³aw
Kasprowicz, Aleksander Krasnopol-
ski****.

Wybór s¹du kole¿eñskiego i komi-
sji rewizyjnej zakoñczy³ obrady, które
zapowiada³y dalsz¹ szeroko zakrojon¹

Id¹c w œlady mojej szanownej po-
przedniczki, autorki artyku³u w nume-
rze 11/134 z listopada 2006 roku (str.10)
postanowi³em równie¿ zapytaæ, komu
tym razem zale¿a³o, by w publikacji
„Dynów. Miasto w dolinie Sanu”
wspó³finansowanej ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu S¹siedztwa Pol-
ska – Bia³oruœ - Ukraina w dziale „Kul-
tura” nie znalaz³a siê ¿adna wzmianka
o istniej¹cej ju¿ trzy lata Kapeli Po-
dwórkowej „TOÑKO” z Dynowa?

Zespó³ posiada ju¿ na swoim kon-
cie kilka znacz¹cych osi¹gniêæ, bra³
udzia³ w Miêdzynarodowych Przegl¹-

Z dotychczas odnalezionych materia³ów historycznych wyni-
ka, ¿e TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓ£” w Dyno-
wie dzia³a³o od 1905 roku i nale¿a³o do Oddzia³u w Przemy-
œlu. Uwa¿ni czytelnicy „DYNOWINKI” mieli ju¿ okazjê poznaæ
dzia³alnoœæ TOWARZYSTWA w okresie miêdzywojennym, dziœ
proponujê poznanie powojennych losów organizacji i obecne-
go jej statusu.

Dynowianin w stroju organizacyjnym „So-
ko³a”

dzia³alnoœæ Towarzy-
stwa i Zespo³u.

Uchwalono tak¿e
wysokoœæ sk³adek
cz³onkowskich – 10 z³
od ka¿dego doros³ego
cz³onka Zespo³u.

W tym samym
roku Ministerstwo Kul-
tury i Sztuki za¿¹da³o
informacji pisemnej o
dzia³alnoœci Zespo³u.
Re¿yser Jan Wêgrzyn
poda³, ¿e Zespó³ nadal
pracuje pod patrona-
tem Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokó³’’, ¿e
zajmuje w³asny budy-
nek i liczy 30 osób.
Pojawi³y siê te¿ urzê-
dowe pisma informuj¹-
ce o obowi¹zku podda-
wania siê cenzurze,
która wkrótce okaza³a
siê bardzo dotkliwa.
Re¿yser i aktorzy ryzy-
kowali bardzo du¿o, z
czasem ich dzia³alnoœæ
zosta³a powa¿nie ogra-

niczana, a w koñcu Towarzystwo mu-
sia³o zawiesiæ swoj¹ dzia³alnoœæ.

Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e mimo ciê¿-
kich powojennych warunków jego cz³on-
kowie ju¿ w pierwszych dniach wolno-
œci dbali o rozwój kultury narodowej i
kultywowanie tradycji.

Z inicjatywy cz³onków ZESPO£U
TEATRALNEGO w styczniu 2007 roku
w Krajowym Rejestrze S¹dowym w Rze-
szowie zg³oszony zosta³ wniosek o re-
aktywacjê TOWARZYSTWA GIMNA-
STYCZNEGO „S.O.K.Ó.£” w Dynowie.

Krystyna D¿u³a

dach i Ogólnopolskich Festiwalach Ka-
pel Podwórkowych (wyró¿nienie), o czym
informowa³em na stronach „Dynowin-
ki”. Zapraszany jest równie¿ na liczne
koncerty, które odbywaj¹ siê w ró¿nych
miejscowoœciach na terenie Podkarpa-
cia. W minionej kadencji Kapela nie
otrzyma³a ani jednego zaproszenia do
udzia³u w imprezach odbywaj¹cych siê
na terenie Dynowa. Nie jest to strata
dla zespo³u (zespó³ sam organizuje so-
bie koncerty), lecz przede wszystkim dla
promocji miasteczka, poniewa¿ charak-
terystyczny repertuar zespo³u dodaje
nowego kolorytu ¿yciu muzycznemu na-
szego grodu. ’TONKO” w swoim reper-

tuarze posiada nie tylko piosenki lwow-
skie, podmiejskie, czy biesiadne, lecz
tak¿e utwory w³asne opowiadaj¹ce o
¿yciu na naszym dynowskim podwór-
ku. Zespó³ do w³asnej muzyki wykorzy-
stuje teksty oparte na autentycznych
prze¿yciach, pisane przez dynowskich
autorów. Czy¿ nie warto promowaæ tej
barwnej dzia³alnoœci artystycznej?

Zarówno osoby zainteresowane nasz¹
form¹ dzia³alnoœci (m.in. przedstawiciele
polonii amerykañskiej) jak i dziennika-
rze podczas ró¿norodnych spotkañ byli
zbulwersowani brakiem zainteresowa-
nia ze strony W³adz Miasta.

A wiêc kto i dlaczego nie chcia³, by
o Pogórzu Dynowskim i ich mieszkañ-
cach œpiewano piosenki?

Z powa¿aniem
kierownik zespo³u

Antoni D¿u³a
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Obrazek futurystyczny

Zima jak zawsze przyci¹gnê³a do
Dynowa ogromne rzesze turystów upra-
wiaj¹cych sporty. Zaludni³y siê wszyst-
kie dynowskie stoki, mimo ¿e jedynie
na dwóch z nich pracuj¹ wyci¹gi krze-
se³kowe. Wypo¿yczalnie sprzêtu zimo-
wego z trudem próbuj¹ sprostaæ zapo-
trzebowaniom klientów. Na stokach
dzia³aj¹ szkó³ki narciarskie dla pocz¹t-
kuj¹cych. M³odzi ch³opcy i dziewczêta
pod opiek¹ instruktorów zg³êbiaj¹ ta-
jemnice p³u¿enia i krystianii. Z zazdro-
œci¹ obserwuj¹ wprawnych narciarzy,
którzy zakosami
przecinaj¹ wzniesie-
nie a potem chwilê
odpoczywaj¹ w licz-
nych barach, delek-
tuj¹c siê regionalny-
mi potrawami. Nar-
ciarze ubrani s¹ w
kolorowe kombinezo-
ny i maj¹ najnowo-
czeœniejszy sprzêt.
Na wszystkich sto-
kach wydzielone s¹
trasy dla saneczka-
rzy. Tu jest najwiê-
cej ma³ych dzieci,
które zje¿d¿aj¹ na
zró¿nicowanych pod
wzglêdem kszta³tów
i barw plastykowych
sankach, zaopatrzo-
nych w system kie-
rowniczy i hamulco-
wy. Pojazdy te s¹ do-
skonale resorowane.

Na jwiêkszym
zainteresowaniem
cieszy siê kolejka li-
nowa w Bartkówce, z
której chêtnie korzy-
staj¹ snowboardzi-
œci. Znajduj¹ca siê
na szczycie wzniesie-
nia kawiarnia, z wy-
po¿yczalni¹ le¿aków
pêka w szwach. Tu-
ryœci opatuleni w
koce opalaj¹ siê ko-
rzystaj¹c ze s³onecz-

nej pogody. Niektórzy z daleka obser-
wuj¹ uczestników zawodów w narciar-
stwie biegowym. Zawodnicy rywalizuj¹
na specjalnie wyznaczonych trasach bie-
gn¹cych czêœciowo wzd³u¿ brzegu Sanu.

Baza sportów zimowych mieœci siê
w przeszklonym budynku znajduj¹cym
siê obok Oœrodka zdrowia w Dynowie.
Mo¿na tu na sztucznym lodowisku, za-
równo doskonaliæ swe umiejêtnoœci jaz-
dy na ³y¿wach, jak w okreœlone dni ogl¹-
daæ pokazy jazdy figurowej lub dopin-
gowaæ dynowsk¹ dru¿ynê hokeja. Bu-
dynek otaczaj¹ piêkne œnie¿ne zwierzê-
ta - efekt ogólnopolskiego konkursu na
rzeŸbê ze œniegu...

Ods³ona wspó³czesna

Anomalie pogodowe spowodowa³y,
¿e niskie temperatury i œnieg by³y w
tym roku rzadkoœci¹. Kiedy nareszcie
zima okaza³a siê przychylniejsza, na
górkach pojawili siê amatorzy sportów
zimowych. Najczêœciej dzieci oblegiwa-
³y wszelkie oœnie¿one górki zje¿d¿aj¹c
na drewnianych lub metalowych san-
kach albo plastykowych jab³uszkach.
Narciarze wyró¿niali siê dobrym sprzê-
tem – plastykowymi nartami z bezpiecz-
nikowymi zapiêciami, wysokimi skoru-
powymi butami i teleskopowymi kijka-
mi. Najczêœciej budowali skocznie ze
œniegu, by próbowaæ naœladowaæ nasze-
go mistrza Adama. Wszak ma³yszoma-
nia trwa! Narciarzy by³o jednak na na-
szych stokach zdecydowanie mniej. Có¿
dynowskie górki od jakiegoœ ju¿ czasu
przegrywaj¹ konkurencjê z Karlikowem,
Dyl¹gówk¹ czy Ar³amowem, a ostatnio
nawet z Przemyœlem. S¹ i tacy, którzy
narciarskie pasje zast¹pili zami³owa-
niem do gier komputerowych lub Inter-
netu.

Drzewiej na œniegu

Zima by³a d³ugo wyczekiwan¹ por¹.
Dzia³aj¹ce w Dynowie od 1908 roku To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokó³” pro-
wadzi³o miêdzy innymi sekcjê nar-
ciarsk¹ i biathlonu. W okresie powojen-

(ci¹g dalszy na str. 12)
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nym te pasje podtrzymywane by³y za-
równo przez dzia³alnoœæ LKS jak i szkol-
nych klubów sportowych. Wielu czynnych
w tych czasach dynowskich sportowców
do dziœ wspomina wyjazdy na zgrupo-
wania narciarskie, skoki z œred-
niej i ma³ej zakopiañskiej skocz-
ni czy wspania³e wielogodzinne
treningi na tutejszych stokach.
Przez jakiœ czas dzia³a³ nawet w
Dynowie wyci¹g narciarski.

Marzono o najlepszym nar-
ciarskim sprzêcie nie wierz¹c w
powiedzenie, ¿e „dobry narciarz
bêdzie i na klepkach z beczki œmiga³”.
W latach 40-tych nowoczesne narty wy-
konane by³y z importowanego z
Ameryki Pó³nocnej drewna h i c -
k o r o w e g o . By³o ono bardzo
elastyczne, posiada³o zwiêz³oœæ
s³oi dziêki czemu mia³o du¿¹
twardoœæ i ma³¹ ch³onnoœæ wil-
goci. G³ównymi wadami nart hic-
korowych okaza³ siê ich du¿y ciê-
¿ar i niemal¿e astronomiczna
cena. Mniej wytrzyma³ymi ale bardziej
dostêpnymi w naszych warunkach by³y
zjazdówki wykonane z drewna jesiono-
wego. Je¿eli mia³y szerokie s³oje, ela-
stycznoœæ ich by³a zadowalaj¹ca a co
najwa¿niejsze ³ama³y siê rzadziej. Ca³¹
filozofi¹ sta³o siê dobieranie nart. Teo-

rie zmienia³y siê w ci¹gu dziesiêcioleci
szybko.

Poradnik narciarstwa z 1948 roku
podaje nastêpuj¹ce zale¿noœci:

TABLICA D£UGOŒCI NART
DLA MÊ¯CZYZN

TABLICA D£UGOŒCI NART
DLA KOBIET

Innymi s³owy gdy ustawi³o siê nar-
ty przed sob¹ mia³y one siêgaæ czub-
ków wyci¹gniêtych palców d³oni. Porad-
nik z 1968 roku podaje ju¿, ¿e narta
winna siêgaæ nadgarstka.

Najpierw narty nie mia³y w ogóle
kantów. Na pocz¹tku lat 40-tych wpro-

(ci¹g dalszy ze str. 11) wadzono je po to by precyzyjniej i sku-
teczniej wykonywaæ ewolucje skrêtów i
hamowania. Buty narciarskie by³y w
tym czasie szyte z podwójnej skóry z
elementami gumowymi, posiada³y zu-
pe³nie p³aski obcas i podwójne sznuro-
wania. U¿ywano ju¿ jedynie kijków z

leszczyny lub bambusa, z tale-
rzykiem trzcinowym u do³u.

Mniejszym zainteresowaniem
cieszy³o siê wœród mieszkañców
Dynowa uprawianie ³y¿wiarstwa.
Jest to zrozumia³e ze wzglêdu na
istniej¹ce mo¿liwoœci techniczne.
Mimo tego i tak znane by³y ³y¿wy
na kluczyk (przykrêcane do bu-

tów), saneczkowe czy póŸniej nawet fi-
gurowe. Wykorzystywane one by³y o

zgrozo... na zamarzniêtej Dynów-
ce lub na wylewanych specjalnie
w czasie mrozów boiskach – cza-
sowych lodowiskach.

Najbardziej popularne sta³y
siê sanki. Wykonywane by³y one
pocz¹tkowo przez domoros³ych
wytwórców a z czasem stale je do-
skonalono.

Chêtnych do uprawiania sportów
zimowych by³o bardzo wielu. Z braku
posiadania odpowiedniego sprzêtu
zje¿d¿ano na „byle czym” np. na worku
z sianem czy skórze. Zabawa i tak by³a
przednia!

Oprac. AJM

Tango kocie na p³ocie

To kocie tango, zwyczajne tango kocie
Dziœ na drewnianym tañczymy, starym p³ocie
Choæ zimno w ³apy, sztywniej¹ kotu w¹sy
Lecz serca grzej¹ w tle nocy tanga pl¹sy.

Pyzaty ksiê¿yc spogl¹da zza pagóra
A my sprê¿yœcie tañczymy na pazurach
I krew gor¹ca pulsuje w rytmie tanga
Dzisiaj rozkoszna na p³ocie trwa balanga.

¯eby nie zb³¹dziæ i nie byæ Ÿród³em kpiny
Z ogona kompas w tym tañcu dziœ zrobimy
Co wska¿e pó³noc na niebie i zegarze
Kud³ate myœli wytrzepaæ z g³ów pomo¿e.

Chcê ci coœ wyznaæ, lecz dzisiaj brak odwagi
Nie chcia³bym straciæ na p³ocie równowagi.
Jak mam usidliæ temperament któ¿ to wie
Chcê mi siê krzyczeæ bardzo g³oœno ”kocham ciê”.

Robert Tarnawski
Klasa Id, LO w Dynowie

(wiersze wybra³a i opracowa³a do druku
– Zuzanna Nosal)

***
I wiatrem ³agodnym we w³osach
budzi³aœ, ko³ysa³aœ niewinnym spojrzeniem,
milcz¹c – przysz³aœ, tyle przynios³aœ
i tak siê nie stanie, byœ odesz³a milczeniem.

Zatrzymam ciê przy sobie
na ch³ód i noce, i poranki,
pamiêci bliskiej mi marzenia
i s³owa tamtej ko³ysanki.

I myl¹ siê myœli, takie znikome,
jesteœmy samotni, ale nie sami
wci¹¿ gwiazdy spadaj¹ jasne
a niebo zamyœla siê nad nami.

Wiêc chocia¿ chodzê ciernistymi œcie¿kami
i droga moja wci¹¿ siê myli,
pamiêæ wiêcej ni¿ s³owo znaczy
i tak siê staæ nie mo¿e, byœmy siê zgubili…

-Natalie-
Aleksandra Ksi¹¿ek

Klasa IIc, LO w Dynowie
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Dnia 13. 02. 2007. odby³ siê Miê-
dzyszkolny Turniej Pi³ki No¿nej Halo-
wej o Puchar Dyrektora Szko³y. Udzia³
w nim wziêli gimnazjaliœci z Dynowa
£ubna, Bachórza, Harty, Paw³okomy,
Dyl¹gowy, Izdebek i H³udna, a tak¿e
uczniowie ZSzZ w Dynowie, którzy tur-

Tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e nauczyciele
wychowania fizycznego w porozumie-
niu z Dyrekcj¹ Szko³y oraz Rad¹ Ro-
dziców zapewniaj¹ m³odzie¿y szkol-
nej szereg ró¿nych form aktywnoœci
ruchowej w czasie ferii zimowych. W
tym roku odby³y siê turnieje pi³ki no¿-
nej halowej, pi³ki siatkowej (dziew-
cz¹t i ch³opców), ponadto uczniowie
mogli rywalizowaæ przy sto³ach teni-
sowych, jak i równie¿ braæ udzia³ w
zajêciach sportowo-tanecznych.

Grupa A

1. Gimn. Paw³okoma - Gimn. Izdebki
- 3:3

2. Gimn. Dynów I - Gimn. Paw³okoma
- 3:9

3. Gimn. Izdebki - Gimn. Dynów I
- 3:1

niej potraktowali jako ostatni spraw-
dzian przed Powiatow¹ Licealiad¹.
Sportowe wzmagania poprzedzi³o krót-
kie spotkanie gimnazjalistów z Dyrek-
torem Szko³y Stanis³awem Tymowi-
czem, po³¹czone z prezentacj¹ szko³y i
przedstawieniem oferty edukacyjnej na
rok 2007/08.

  W turnieju wziê³o udzia³ a¿ dzie-
wiêæ dru¿yn, podzielonych na trzy gru-
py, w których mecze rozgrywano syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym”.

(ci¹g dalszy na str. 14)

Grupa B

1. ZSzZ Dynów - Gimn. Bachórz
- 3:1

2. ZSzZ Dynów - Gimn. H³udno
- 7:0

3. Gimn. H³udno - Gimn. Bachórz
- 0:1

Wyniki w grupach:

Grupa C

1. Gimn. Harta - Gimn. £ubno
- 4:3

2. Gimn. Dynów II - Gimn. £ubno
- 3:2

3. Gimn. Dynów II - Gimn. Harta
- 5:4
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(ci¹g dalszy ze str. 13)

Zwyciêzcy grup spotkali siê w meczach fina³owych „ka¿-
dy z ka¿dym”.

Wyniki meczów fina³owych:
1. Gimn. Paw³okoma - Gimn. Dynów II - 8:4
2. Gimn. Dynów II - ZSzZ Dynów - 0:3
3. ZSzZ Dynów - Gimn. Paw³okoma - 5:4

Zwyciêzc¹ turnieju okaza³a siê dru¿yna z Gimnazjum
Paw³okomy a Królem strzelców zosta³ Grzegorz Banaœ z
tej szko³y, który zanotowa³ na swoim koncie dziewiêæ cel-
nych trafieñ. Gratulacje!!!!

Turniej sêdziowali: Paœciak Marek i Gierula Pawe³.
Dziêkujemy wszystkim Uczestnikom za przybycie i za-

chowanie fair play, Opiekunom- trenerom za opiekê, Dyrek-
cjom Gimnazjów za zgodê na udzia³ a Dyrekcji i Radzie
Rodziców naszej szko³y za puchary i poczêstunek.

Organizatorzy:
Alina Paœciak,  Marek Paœciak,

Pawe³ Gierula, Krzysztof Turek
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P
isz¹c o ma³¿eñstwie konkorda-

towym nie sposób nie wspo-

mnieæ ju¿ na pocz¹tku o tym,

czym jest sam konkordat, a nastêpnie

nakreœliæ pewne stosunki wynikaj¹ce z

norm konkordatu w œwietle uregulowañ

ustawowych.

 Sam termin „konkordat” to nazwa

techniczna powszechnie u¿ywana na

oznaczenie dwustronnej umowy pomiê-

dzy Stolic¹ Apostolsk¹, jako najwy¿-

szym organem w³adzy koœcio³a katolic-

kiego, a najwy¿szymi or-

ganami w³adzy danego

pañstwa lub organizacji

miêdzynarodowej. Umo-

wa ta zosta³a zawarta

zgodnie z zasadami pu-

blicznego prawa miêdzy-

narodowego na zasadzie

partnerstwa stron, bez

wzglêdu na zakres regu-

lowanych spraw, w spra-

wach dotycz¹cych sytu-

acji prawnej Koœcio³a,

która po obu stronach

rodzi okreœlone zobowi¹zania i upraw-

nienia.1

Wa¿ne jest te¿ nakreœlenie przed-

miotu konkordatu, do którego m.in.

nale¿¹ sprawy zwi¹zane z ma³¿eñ-

stwem i rodzin¹, a dok³adniej pisz¹c

zaliczymy tu nastêpuj¹c¹ problematy-

kê:

- zasady uznawania przez pañ-
stwo skutków cywilnych ma³¿eñ-
stwa zawartego wed³ug formy ka-
nonicznej.

 Jest to jedna ze szczególnych gwa-
rancji szanowania przez pañstwo wol-
noœci sumienia obywateli, która wyra-
¿a siê poprzez mo¿liwoœæ wyboru jed-
nego z dwu trybów zawarcia ma³¿eñ-
stwa cywilnego, czyli mo¿noœci zawar-
cia ma³¿eñstwa w obecnoœci kierowni-
ka urzêdu stanu cywilnego b¹dŸ du-
chownego, ale z zachowaniem doœæ
skomplikowanej procedury ni¿ wobec
urzêdnika pañstwowego.

- zasada: „Matrimonium ratum
non consumatum”.

Sprawy które, dotycz¹ uznania przez
pañstwo skutków cywilnych wyroków
s¹dów koœcielnych które orzekaj¹ nie-
wa¿noœæ ma³¿eñstwa kanonicznego oraz
dyspensy Stolicy Apostolskiej od ma³-
¿eñstwa zawartego, lecz nie dope³nio-
nego- zasady wspó³dzia³ania miêdzy
Koœcio³em i pañstwem na rzecz ma³-

¿eñstwa i rodziny, jako wa¿nej insty-
tucji spo³ecznej. Obejmuje ona dekla-
racjê respektowania przez stronê ko-
œcieln¹ w swoim zakresie zasady nie-
rozerwalnoœci ma³¿eñstwa chrzeœcijañ-
skiego, opart¹ na przes³ankach teolo-
gicznych.2

Najwa¿niejszym aktem prawnym w
demokratycznym pañstwie prawa jest
ustawa zasadnicza. Zgodnie z artyku-
³em 87 ust. 1 polskiej Konstytucji na-
le¿y stwierdziæ, ¿e konkordat, podob-

nie jak ka¿da umowa miêdzynarodo-
wa jest Ÿród³em powszechnie obowi¹-
zuj¹cego prawa Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Aby ustaliæ rangê konkordatu w
polskim prawie nale¿y siêgn¹æ do jesz-
cze dwóch artyku³ów ustawy zasadni-
czej. W artykule 8 ust. 1 Konstytucji
jest zapisane, i¿: „Konstytucja jest naj-
wy¿szym prawem Rzeczpospolitej”.
Ustawodawca wiêc nadaje prymat kon-
stytucji przed innymi Ÿród³ami prawa
w Polsce. Konkordat wiêc stoi ni¿ej w
hierarchii Ÿróde³ prawa ni¿ ustawa za-
sadnicza. Zgodnie z treœci¹ Konstytu-
cji istnieje zakaz stanowienia norm
sprzecznych z zasadami konstytucyjny-
mi, co zreszt¹ równie¿ dotyczy konkor-
datu. Art. 9 Konstytucji stanowi:
„Rzeczpospolita przestrzega wi¹¿¹cego
j¹ prawa miêdzynarodowego”. Przepis
ten uzasadnia zasadê przychylnoœci pol-
skiego prawa wobec norm prawa miê-
dzynarodowego i pozwala na pewna in-
korporacjê norm prawnomiêdzynarodo-
wych do porz¹dku krajowego. Z tego
wiêc wynika, ¿e RP jest zobowi¹zana
do przestrzegania norm konkordato-
wych na swoim terytorium.

Skutki cywilnego
ma³¿eñstwa kanonicznego
w konkordacie polskim.

Ju¿ na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e
relacje prawa koœcielnego i prawa cy-
wilnego w zakresie prawa ma³¿eñskie-
go kszta³towa³y siê ró¿nie, ale wa¿ne

jest to, ¿e dobro o ma³¿eñstwo i rodzi-
nê jest przedmiotem zainteresowania
obu tych instytucji. Rozstrzyganie kom-
petencji obu tych w³adz w ci¹gu dzie-
jów podlega³o zmianom.

 Trzeba równie¿ wspomnieæ, ze na
mocy KPK z 1983 Koœció³ katolicki
uznaje swe kompetencje w stosunku do
ma³¿eñstwa miêdzy ochrzczonymi za-
wieranymi przez katolików oraz w od-
niesieniu do ma³¿eñstw mieszanych,
czyli takich, gdzie jedna ze stron za-

wieraj¹cych ma³¿eñ-
stwo jest katolikiem
(kanon 1059)

Z punktu widzenia
ma³¿eñstwa konkorda-
towego, czyli ma³¿eñ-
stwa religijnego, które
pod pewnymi warun-
kami uznane jest rów-
nie¿ na forum prawa
pañstwowego, cezur¹
czasow¹ jest wydarze-
nie Soboru Watykañ-
skiego II a zw³aszcza

jego nauka o wzajemnych relacjach pañ-
stwo-Koœció³ i wizja prawa do wolnoœci
religijnej. Jak dot¹d tego typu ma³¿eñ-
stwa których skutki cywilne wynikaj¹
z ma³¿eñstwa kanonicznego zosta³y
przyjête w nastêpuj¹cych pañstwach:
Kolumbii (1973), Portugalii (1975),
Hiszpanii (1979), W³oszech (1984),
Malcie (1993), Polsce (1993), Chorwa-
cji (1996) i Gabonie (1997)3 .

 Artyku³ 10 ust. 1 konkordatu sta-
nowi: „Od chwili zawarcia ma³¿eñstwa
kanoniczne wywiera takie skutki, ja-
kie poci¹ga za sob¹ zawarcie ma³¿eñ-
stwa zgodnie z prawem polskim je¿eli
miêdzy nupturientami nie istniej¹ prze-
szkody wynikaj¹ce z prawa polskiego,
z³o¿¹ oni przy zawieraniu ma³¿eñstwa
zgodne oœwiadczenie woli dotycz¹ce
wywarcia takich skutków i zawarcie
ma³¿eñstwa zosta³o wpisane w aktach
stanu cywilnego na wniosek przekaza-
ny urzêdowi stanu cywilnego w termi-
nie piêciu dni od zawarcia ma³¿eñstwa;
termin ten ulega przed³u¿eniu, jeœli nie
zosta³ dotrzymany z powodu si³y wy-
¿szej, do czasu ustania tej przyczyny”

Wszystkie przepisy prawne konkor-
datów wspó³czesnych stanowi¹, i¿ pod-
staw¹ prawn¹ do uznania skutków cy-
wilnych jest zaistnienie ma³¿eñstwa
kanonicznego. W tej kategorii czêsto
mo¿na wyró¿niæ dwie formu³y, które
upowa¿niaj¹ do zastosowania procedu-
ry uznania skutków cywilnych ma³¿eñ-

Drodzy Czytelnicy „Dynowinki”!
Chcia³bym w tym i nastêpnych numerach naszego pisma prze-
stawiæ problematykê ma³¿eñstwa konkordatowego.

(ci¹g dalszy na str. 16)
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stwa religijnego, a mianowicie „ma³¿eñ-
stwa zawartego zgodnie z przepisami
prawa kanonicznego” i „ma³¿eñstwa
kanonicznego”.

W konkordacie polskim zamiast
formu³y opisowej u¿yto terminu „ma³-
¿eñstwo kanoniczne”. To pojêcie nale¿y
rozumieæ podobnie jak drug¹ d³u¿sz¹
wersje, a ró¿nica polega jedynie na pew-
nych racjach redakcyjnych. Trzeba te¿
zaznaczyæ, ¿e ma³¿eñstwo kanoniczne
cieszy siê w Polsce przychylnoœci¹ pra-
wa (fawor iuris).

Osobn¹ kwesti¹ jest wpis do reje-
stru pañstwowego. W œwietle przepi-
sów polskiego konkordatu zamiar za-
warcia ma³¿eñstwa kanonicznego ze
skutkami cywilnymi powinien byæ ujaw-
niony odpowiednio wczeœniej, gdy¿ zgod-
nie z ust 2 art. 10 zale¿y od tego za-
kres przygotowania do zawarcia ma³-
¿eñstwa. Konkordat, bowiem nak³ada
obowi¹zek pouczenia w ramach przy-
gotowania do zawarcia ma³¿eñstwa
kanonicznego tak o nierozerwalnoœci
ma³¿eñstwa kanonicznego, jak równie¿
o przepisach prawa polskiego dotycz¹-
cych skutków ma³¿eñstwa. Taki wpis
dokonuje siê do rejestrów pañstwowych
na wniosek osób wskazanych do kom-
petentnego urzêdu stanu cywilnego.
Ogólnie konkordaty dopuszczaj¹ dwa
rozwi¹zania. Jedno niejako zak³ada
automatyczne i konieczne przekazanie
odpowiednich dokumentów do urzêdu
pañstwowego. Druga mo¿liwoœæ uzale¿-
nia przed³o¿enie wniosku od woli osób
zainteresowanych. Specyficzne rozwi¹-
zania omawianej kwestii mo¿na zna-
leŸæ w konkordacie polskim. Stanowi
on przede wszystkim, ¿e wpisu doko-
nuje siê na podstawie wniosku przeka-
zanego do urzêdu stanu cywilnego. Nie
jest natomiast przewidziane, kto z ta-
kim wnioskiem mo¿e i powinien wyst¹-
piæ. Bior¹c jednak pod uwagê normy
wykonawcze konkordatu, obowi¹zkiem
takim jest zwi¹zany proboszcz (lub
osoba zastêpuj¹ca go) w³aœciwy dla
miejsca zawarcia ma³¿eñstwa. Co cie-
kawe to, ¿e przepisy nie zabraniaj¹ ,
aby ma³¿onkowie dostarczyli do w³a-
œciwego urzêdu stanu cywilnego „za-
œwiadczenia o zawarciu ma³¿eñstwa”.

Mo¿noœæ dokonania wpisu jest jed-
nak¿e uwarunkowana spe³nieniem
dwóch innych warunków, które s¹ za-
warte w polskim konkordacie. Podsta-
wowy z nich to zgodne oœwiadczenie woli
nupturientów, z³o¿one przy zawieraniu
ma³¿eñstwa, dotycz¹ce wywarcia takich

skutków. Drugi to natomiast nieistnie-
nie miêdzy nimi przeszkód wynikaj¹-
cych z prawa polskiego. Trzeba zazna-
czyæ, ¿e ten drugi warunek jest bardzo
dobrze znany w systemie prawa kon-
kordatowego, pierwszy jest nowoœci¹
polskiego konkordatu.

Konkordat nadaje skutecznoœæ jedy-
nie zgodnemu oœwiadczeniu woli przez
obie zainteresowane strony, na pewno
nie wystarczy oœwiadczenie tylko jed-
nej z nich. Gdyby, wiêc ma³¿onkowie nie
dokonali odpowiedniego oœwiadczenia
woli to ich ma³¿eñstwo nie wywrze ¿ad-
nych skutków cywilnych a jedynie reli-
gijne.

Inny problem, który nierozerwalnie
³¹czy siê z instytucj¹ wpisu do rejestrów
cywilnych ma³¿eñstwa kanonicznego
dotyczy czasu, w jakim nale¿y jego do-
konaæ. Owe normy czasowe wyznaczaj¹
mo¿liwoœæ wyró¿nienie dwóch ich typów.
Wyró¿niamy, wiêc terminy zwyczajne
oraz przewidziane s¹ sytuacje, gdy wpis
zostanie dokonany z przekroczeniem
limitów czasowych. Wtedy to te¿ mó-
wimy o tzw. wpisie spóŸnionym. Polski
konkordat ustala czas, w którym powi-
nien zostaæ przekazany wniosek o do-
konanie wpisu w aktach stanu cywil-
nego w art. 10 ust. 1 pkt 1 i wynosi on
piêæ dni. Ów termin dotyczy przekaza-
nia wniosku do kompetentnego urzêdu
stanu cywilnego. Polski konkordat nie
formu³uje natomiast czasu, w którym
urzêdnik powinien dokonaæ wpisu jak
równie¿ powiadomienia o dokonaniu
wpisu lub braku zgody na owy wpis.
Wydaje siê, ¿e podstawow¹ przes³ank¹
dla odmowy wpisu jest niedope³nienie
warunków, od których uzale¿nione jest
uzyskanie przez ma³¿eñstwo kanonicz-
ne skutków cywilnych, a wiêc brak
oœwiadczenia ma³¿onków o zgodnej
woli wywarcia takich skutków lub te¿
istnienia miêdzy nimi przeszkód wyni-
kaj¹cych z prawa krajowego.

Przepis dotycz¹cy przekazania
wniosku o wpis dokonania ma³¿eñstwa,
który jak ju¿ napisaliœmy wynosi 5 dni,
zosta³ rozszerzony o tzw. Przypadki
zaistnienia „si³y wy¿szej”. Co ciekawe,
formu³a taka nie jest znana innym kon-
kordatom. Ma on charakter doœæ ogól-
ny. W œwietle prawa bêdzie to niemo¿-
liwoœæ fizyczna lub moralna przekaza-
nia takiego wniosku.

Kolejn¹ spraw¹, któr¹ nale¿y poru-
szyæ przy opisywaniu œlubów konkor-
datowych to kwestia okolicznoœci praw-
nych, które mog¹ wykluczyæ wpis.

We wspó³czesnych konkordatach
coraz czêœciej mo¿na znaleŸæ pewne

okreœlone okolicznoœci wykluczaj¹ce
mo¿liwoœæ dokonania wpisu do rejestru
cywilnego a wiêc niemo¿noœæ uznania
skutków cywilnych ma³¿eñstwa kano-
nicznego w systemie prawnym pañstwa.
Do takich okolicznoœci zaliczamy
przede wszystkim te, które uznawane
s¹ za przeszkody ma³¿eñskie istniej¹-
ce w prawie danego kraju.

Takie mechanizmy pojawiaj¹ siê w
umowach konkordatowych w dwojakiej
formie. Pierwsza w sposób taksatywny
wylicza przeszkody prawa pañstwowe-
go, których istnienie miêdzy osobami
chc¹cymi wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñ-
ski uniemo¿liwia dokonanie wpisu do
rejestru cywilnego. Drugi system u¿y-
wa ogólnej i otwartej formu³y, które
traktuj¹ o przeszkodach z prawa pañ-
stwowego.

 Konkordat polski za warunek uzna-
nia skutków cywilnych ma³¿eñstwa
kanonicznego uwa¿a nieistnienie miê-
dzy nupturientami przeszkód wynika-
j¹cych z prawa polskiego. Ponadto u¿y-
to w nim bardzo szerokiego sformu³o-
wania, które w wypadku istnienia ja-
kiejkolwiek przeszkody wynikaj¹cej z
prawa polskiego czyni niemo¿liwym
uzyskanie skutków cywilnych ma³¿eñ-
stwa kanonicznego. Nale¿y te¿ zauwa-
¿yæ, ¿e ograniczenie to przybra³o postaæ
formalnego warunku.

(cdn.)
Micha³ Ziêzio

Student III roku
Wydzia³u Prawa

Uniwersytet Rzeszowski
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Elthê opuœcili dwa dni póŸniej. Na
czele grupy jecha³ Zadra wlok¹c za sob¹
skrêpowanych niewolników, a zaraz za
nimi Archi, który znudzony monotonn¹
jazd¹ leniwie obserwowa³ mijany kra-
jobraz i tylko od czasu do czasu zerka³
na wiêŸniów. Co do samych niewolni-
ków to byli oni zadziwiaj¹co zdrowi jak
na ludzi, którzy prze¿yli kilka dni na
wikcie z³o¿onym z odpadków i byli bez-
litoœnie pêdzeni przez dwóch jeŸdŸców
– bez prawa do odpoczynku. Z tej nie-
wielkiej grupki wyró¿nia³ siê jeden ze
skrêpowanych mê¿czyzn. Ciemnow³osy,
wysoki i smuk³y bardziej przypomina³
sw¹ postaw¹ jeŸdŸców ni¿ id¹cych obok
towarzyszy niedoli. Tyle tylko, ¿e w
odró¿nieniu od towarzysz¹cych mu el-
fów z jego sylwetki emanowa³a jakaœ
przedziwna powaga, dostojeñstwo i cha-
ryzma. Efekt tego by³ prosty i bardzo
uci¹¿liwy dla dosiadaj¹cych koni Nie-
œmiertelnych. Wszêdzie, gdzie tylko byli
elfowie to w³aœnie jemu okazywano sza-
cunek oraz wspó³czucie – mimo wyraŸ-
nych przes³anek, co do pozycji m³odego
mê¿czyzny. Nic nie pomaga³y wyzwiska
czy groŸby rzucane przez handlarzy pod
adresem tych, którzy podchodzili bli-
¿ej i podawali skrêpowanemu elfowi
jedzenie czy wodê. W koñcu Zadra i
Archi przestali w ogóle zwracaæ uwagê
na zachowanie obcych, byleby tylko nie
u³atwili oni ucieczki Nokreu.

*
Z ka¿d¹ kolejna mil¹ krajobraz wy-

dawa³ mu siê coraz bardziej znajomy,
a w g³owie zaczê³a rysowaæ siê mapa
poprzecinana siatk¹ dróg i mijanych
osad. Dziwne by³o równie¿ to, ¿e miesz-
kañcy wsi i miasteczek, przez które
przeje¿d¿ali przychodzili do niego i da-
wali mu jedzenie. Niektórzy pytali siê
jak trafi³ w rêce handlarzy niewolni-
ków, ale nie móg³ odpowiedzieæ na te
pytania. Nadal nie móg³ sobie przypo-
mnieæ, kim jest i dlaczego zosta³ poj-

many. Tym niemniej z ka¿dym kolej-
nym krokiem widzia³ lub s³ysza³ rze-
czy, które wydawa³y siê mu byæ znane.
Tak by³o z jêzykiem, jakim siê tu po-
s³ugiwano – Nokreu odkry³, ze nie tyl-
ko biegle nim w³ada, ale u¿ywaj¹c go
czuje siê tak jakby by³ to jego rodzimy
jêzyk. Czu³, ¿e rozwi¹zanie tej zagadki
jest tu¿ obok, na wyci¹gniêcie rêki.

Kiedy dotarli do Lughr, ma³ego mia-
steczka oddalonego o trzy dni drogi od
Ithul, wszystko siê zmieni³o. Archi przy-
wi¹za³ ludzkich niewolników do s³up-
ka, który wkopany w ziemiê sta³ na
skraju placu. Potem zaj¹³ siê koñmi i
znalezieniem odpowiedniego miejsca
na nocleg. Tymczasem Zadra wrêczy³
Nokreu wiadro i rozkaza³ mu przynieœæ
wodê. Elf bez s³owa podszed³ do stud-
ni. Nagle poczu³ jak ktoœ nerwowo szar-
pie go za skraj tuniki. Odruchowo spoj-
rza³ w dó³ i zobaczy³ ma³¹ dziewczyn-
kê, która z zafrasowan¹ min¹ patrzy³a
na niego wyczekuj¹co.

- Czym mogê ci s³u¿yæ, m³oda damo?
– zapyta³ uœmiechaj¹c siê do niej przy-
jaŸnie.

<<- Mój kotek utkn¹³ na tamtym
drzewie, proszê pana. Czy móg³by mi
go pan œci¹gn¹æ?>>

M³ody mê¿czyzna zamruga³ ze zdzi-
wienia – mia³ bowiem wra¿enie, ze
dziecko wypowiadaj¹c te s³owa nawet
nie otworzy³o ust. Rozejrza³ siê po pla-
cu i dostrzeg³, ¿e na drugim jego koñcu,
odwrócony do niego plecami, Archi za-
pamiêtale grzebie w jukach, pozostali
niewolnicy zasnêli wykorzystuj¹c prze-
rwê w podró¿y z Zadry nigdzie nie by³o.
Poza tym plac by³ pusty.

- Na którym drzewie jest twój ko-
tek? – zapyta³, uwa¿nie wpatruj¹c siê
w twarz dziecka.

<<- Na tamtym kasztanie, proszê
pana. Pazurek to bardzo grzeczny ko-
tek, ale przestraszy³ siê tych dziwnych
ludzi.>>

Us³ysza³ odpowiedŸ i jakby na po-
twierdzenie tych s³ów ma³a wskaza³a
g³ow¹ na ludzkich niewolników.

Elf skin¹³ g³ow¹ i zerkaj¹c co chwi-
lê w stronê Archiego bezszelestnie
wszed³ na drzewo. Przez chwilê z gê-
stwiny liœci dobiega³ odg³os szamota-
niny, kociego prychania i t³umionych
przekleñstw. W koñcu jednak m³ody
mê¿czyzna zszed³ na ziemiê i poda³
futrzast¹ kulkê dziewczynce, która z
mi³oœci¹ przytuli³a zwierz¹tko. Tymcza-
sem Nieœmiertelny bezskutecznie pró-
bowa³ doprowadziæ swój wygl¹d do
wzglêdnego porz¹dku.

- Chyba mnie nie lubi – powiedzia³
z namys³em wpatruj¹c siê w d³ugie

krwawe prêgi na swoich rêkach.
<<- Pazurek nigdy nie lubi³ Cz³on-

ków Wysokiego Dworu>> Us³ysza³ czy-
sty g³osik dziecka, które na chwile za-
przesta³o duszenia kociaka i popatrzy-
³o na niego powa¿nym wzrokiem. <<-
Tata kiedyœ przyprowadzi³ takiego jed-
nego Lorda do naszego domu i Pazurek
go podrapa³. Ten pan by³ bardzo z³y na
tatusia. Ale ty jesteœ mi³y. Pomog³eœ
œci¹gn¹æ Pazurka.>>

- Jak mo¿emy rozmawiaæ, jeœli ty
nic nie mówisz? – zapyta³ w koñcu.

<<- To przecie¿ myœl – mowa. Prze-
cie¿ wiêkszoœæ elfów zna myœl –
mowê>> Wyjaœni³o dziecko. << - Ty mnie
przecie¿ s³yszysz. Musisz j¹ znaæ.>>

Elf uœmiechn¹³ siê z zak³opotany i
po¿egna³ siê z dziewczynk¹ i ruszy³ w
stronê Archiego.

- Poczekaj, proszê – us³ysza³ za sob¹
dzieciêcy g³osik.

Odwróci³ siê i z wahaniem spojrza³
na dziewczynkê.

- Dziêkuje za pomoc - powiedzia³o
dziecko i wrêczy³o mu ma³y szkar³atny
kwiatek.

Nim zd¹¿y³ cokolwiek odpowiedzieæ
uciek³a tul¹c w ramionach swojego kota.
Nokreu w zamyœleniu przygl¹da³ siê
kwiatkowi. Ta ma³a roœlinka sprawi³a,
¿e poczu³ coœ dziwnego. Pow¹cha³ kwat.
I wtedy wspomnienia nap³ynê³y z ca³¹
si³¹. Pamiêta³ wszystko. Ithul, dom
rodzinny, ucieczkê, wojnê i samotnoœæ.
Pamiêta³ równie¿ okolicznoœci, w jakich
zosta³ niewolnikiem. Teraz, kiedy wie-
dzia³ ju¿ kim jest, zrozumia³, ¿e jedy-
nym wyjœciem z tej sytuacji jest uciecz-
ka. Kiedy ju¿ bêdzie wolny odszuka
Aenora, wróci do Ithul i zajmie nale¿-
ne mu miejsce. Potrzebny by³ mu tylko
odpowiedni moment by przeprowadziæ
swój plan.

*
W³aœciwy moment i sprzyjaj¹ce oko-

licznoœci nadarzy³y siê dwa dni póŸniej.
Miejsce, w którym siê znaleŸli, nada-
wa³o siê do ucieczki znakomicie. Gêste
zaroœla po obu stronach drogi, w¹ski
most, szeroki na zaledwie trzy metry
oraz najwiêksza rzeka Cesarstwa, któ-
ra tu przecina³a Wschodni Trakt by³y
miejscem, w którym zawsze panowa³o
zamieszanie. Na dodatek szczêœliwym
zrz¹dzeniem lodu kupiecki wóz, który
przeprawia³ siê przez most, zepsu³ siê
dok³adnie w po³owie mostu.. Dodaj¹c
do tego orszak zirytowanego szlachci-
ca, który udawa³ siê do stolicy, innych
podró¿nych i wœciek³ego Zadrê, który
k³óci³ siê z dowódc¹ eskorty szlachcica
mo¿na by³o powiedzieæ, na Brodach

(ci¹g dalszy na str. 18)
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Anur panowa³ chaos totalny. I to w³a-
œnie wykorzysta³ Nokreu. Zêbami roz-
luŸni³ krêpuj¹cy go sznur i uwolni³ d³o-
nie. A kiedy upewni³ siê, ¿e nikt nie
zwraca na niego uwagi przechyli³ siê
przez murek mostu i wpad³ do rzeki.
Niestety jednej rzeczy nie przewidzia³.
Przera¿eni jego uczynkiem ludzcy nie-
wolnicy zaczêli krzyczeæ i gor¹czkowo
wskazywaæ rzekê. Ich dziwne zachowa-
nie zaalarmowa³o Archiego i Zandrê,
którzy natychmiast spostrzegli brak
jednego z mê¿czyzn. Przez chwilê wpa-
trywali siê w nurt rzeki.

- Mo¿e siê utopi³? - zapyta³ Archi.
- Mo¿e. Jeœli nie to wpadnie w Ithul

– stwierdzi³ Zandra. – Nie zna miasta.
Nie ma ¿adnych pieniêdzy wiêc szybko
zacznie ¿ebraæ albo coœ ukradnie. A my
ju¿ bêdziemy na niego czekali. Zaraz

po przyjeŸdzie do miasta pójdê do pre-
fektury i zg³oszê jego ucieczkê. Jak tyl-
ko wyjdzie z ukrycia wpadnie. Wszyscy
wpadaj¹.

Archi popatrzy³ jeszcze raz na rze-
kê i potrz¹sn¹³ g³ow¹. Nie chcia³ zwie-
rzaæ siê Zandrze, ale poczu³ ulgê gdy
elf uciek³. Choæ sam nie wiedzia³, dla-
czego.

*
Woda w rzece by³a przeraŸliwie zim-

na. Nokreu walczy³ z pr¹dem przez go-
dzinê zanim uzna³, ¿e mo¿e ju¿ bez-
piecznie wyjœæ na brzeg. Œlizgaj¹c siê i
potykaj¹c na œliskich, pokrytych
mchem, kamieniach us³ysza³ trzask
³amanej ga³¹zki. Przera¿ony zamar³ na
chwile, ale intruzem okaza³ siê byæ
m³ody jelonek zbli¿aj¹cy siê do rzeki.
By³ wiêc bezpieczny. Kiedy ju¿ oddali³
siê od miejsca, w którym wyszed³ na
brzeg na rozs¹dn¹ odleg³oœæ i znalaz³

Ten numer „Dynowinki” jest po-
dwójny, lutowo-marcowy, wybra-
³am wiêc dla Pañstwa kilka cieka-
wostek zwi¹zanych w³aœnie z tymi
miesi¹cami... Z lutym od pewnego
czasu kojarz¹ siê walentynki, na
pocz¹tek wiêc s³ów kilka w³aœnie
o nich...

Walentynki
14 lutego to walentynki; przy

okazji warto przypomnieæ, ¿e s³o-
wo to pisze siê ma³¹ liter¹, bo nie
oznacza ¿adnego œwiêta, tylko zwy-
czaj, zreszt¹ stosunkowo niedawny.

Walentynki przysz³y do nas rap-
tem kilkanaœcie lat temu, a wczeœniej
przez ca³e wieki postaæ œwiêtego Wa-
lentego by³a kojarzona nie z zako-
chanymi, lecz z kalekami oraz z
ludŸmi chorymi na padaczkê. Daw-
niej bowiem epilepsjê nazywano
„chorob¹ œwiêtego Walentego” albo
„niemoc¹ œwiêtego Walentego”. Po-
pularne by³o powiedzenie: „Œwiêty
Walek mo¿e narobiæ kalek”, a tak-
¿e z³orzeczenie: „Bodaj ciê œwiête-
go Walentego niemoc dopad³a”.
Zreszt¹ epilepsjê i choroby, których
objawem (czy skutkiem) by³o znie-

kszta³cenie koœci czy miêœni albo te¿
koœlawy chód, nazywano „chorob¹
œwiêtego Wita”, a na te charaktery-
styczne objawy mówiono „taniec
œwiêtego Wita”.

Ale ze œwiêtym Walentym koja-
rzono przede wszystkim padaczkê.
A poniewa¿ dawniej uwa¿ano, ¿e
jest ona dzie³em szatana (zreszt¹ le-
czono j¹ egzorcyzmami), to na dia-
b³a mówiono „œwiêty Walenty”, czy
w ogóle „Walenty”, „Walek”. Takie
zwroty, jak „idŸ do diab³a”, „a niech
go diabli wezm¹”, kiedyœ mia³y po-
staæ „idŸ¿e do Walentego”, „bodaj
go Walenty popad³”. I te¿ – tak jak
dziœ mówimy „diabli wiedz¹” – nasi
przodkowie mówili: „wie to Walen-
ty”.

A to wszystko ma zwi¹zek z ka-
p³anem rzymskim, który ¿y³ w III wie-
ku i o którym nie wiemy nic pewne-
go. Legenda g³osi, ¿e uzdrowi³ ka-
lekiego ch³opca, za co jego ojciec
przyj¹³ wiarê i to samo uczynili inni
ludzie z okolicy. Dlatego zosta³ pa-
tronem kalek. Ale podobno te¿ jakiœ
œwiêty Walenty (nie wiadomo, czy
ten sam, czy inny, w ka¿dym razie
jego dzieñ równie¿ jest obchodzony

14 lutego) udziela³ potajemnie –
wbrew prze³o¿onym – œlubów ¿o³-
nierzom i dlatego sta³ siê patronem
zakochanych.

Marzec z kolei wszystkim chyba
kojarzy siê z wiosn¹, prawda...?

Marzec
Czasami siê zastanawiamy, dla-

czego nasze nazwy miesiêcy s¹ zu-
pe³nie inne ni¿ na przyk³ad nazwy
angielskie, francuskie czy niemiec-
kie. Bo po francusku mamy janvier,
po angielsku January, po niemiec-
ku Januar, a po polsku – „styczeñ”.
Takie nazwy, jak francuski janvier,
angielski February (czyli nasz „luty”)
czy August (czyli nasz „sierpieñ”)
wywodz¹ siê oczywiœcie z ³aciny.
Ale polskie: „styczeñ”, „luty”, „kwie-
cieñ” czy „sierpieñ” nie maj¹ z nimi
nic wspólnego.

A dawniej u¿ywaliœmy ró¿nych
nazw – i tych „naszych” (czerwiec
czy „styczeñ” w³aœnie), i tych zapo-
¿yczonych z ³aciny, na przyk³ad na
styczeñ mówiono „januar”, a na
kwiecieñ – „april”. Wyrazy rodzi-
me mia³y konotacje ludowe, poja-
wia³y siê g³ównie w tekstach nieofi-
cjalnych. A nazwy zapo¿yczone z
³aciny funkcjonowa³y przede wszyst-
kim w tekstach oficjalnych, wydawa-
³y siê „godniejsze”. Z czasem jed-
nak ca³kowicie zosta³y wyparte przez
s³owa polskie.

Ale na dwanaœcie nazw mie-
siêcy mamy dwie nazwy, które za-
po¿yczyliœmy z ³aciny i na które
nie stworzyliœmy polskich odpo-

niewielk¹, zalan¹ s³oñcem polane w
gêstym lesie, który go otacza³ postano-
wi³ odpocz¹æ i wysuszyæ ubrania. W
koñcu czeka³a go jeszcze d³uga podró¿,
a poza tym stra¿nicy pilnuj¹cy bram
miejskich Ithul mogliby wykazywaæ
niezdrowe zainteresowanie jego prze-
moczonym, ubraniem. Wiedzia³, ¿e ma
trochê czasu. Wschodni Trakt by³ za-
krêca³ w stronê wybrze¿a zaraz za Bro-
dami Anur. Ka¿dy, kto zna³ tutejsze
skróty, wiedzia³ jak dotrzeæ do miasta
du¿o wczeœniej ni¿ ktoœ kto podró¿o-
wa³ królewskim traktem. Tak wiêc nim
minê³o po³udnie dotar³ niemal pod
same bramy stolicy Cesarstwa. Patrz¹c
na potê¿ne, zbudowane z szarego ka-
mienia mury, zza których gdzieniegdzie
widaæ by³o wierzcho³ki drzew wiedzia³,
¿e w koñcu wróci³ do domu.

Hanna Woœ

(ci¹g dalszy ze str. 17)

Prezentujê dziœ Pañstwu kilka kolejnych ciekawych „opowieœci o

s³owach”, maj¹c nadziejê, ¿e fragmenty ksi¹¿ki ”Sk¹d siê bior¹ s³o-
wa” Katarzyny K³osiñskiej, które przytaczam, skutecznie zachê-

caj¹ do jej przeczytania...
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wiedników. S¹ to „marzec” i
„maj”.

W staro¿ytnym Rzymie ka¿dy
miesi¹c mia³ czciæ jakiegoœ Boga lub
wa¿n¹ postaæ. I w³aœnie ³aciñski Mar-
tius, czyli polski „marzec”, powsta³
na czeœæ Marsa, znanego przede
wszystkim jako bóg wojny, ale rów-
nie¿ bêd¹cego bogiem wiosny. Bo
przecie¿ w marcu zaczyna siê wio-
sna, ale te¿ na ogó³ w marcu wyru-
szano na wojny.

A skoro ju¿ mowa o wioœnie...

Wiosna
Po zimie nastêpuje wiosna. Na-

zwa tej pory roku wywodzi siê z
dawnego rdzenia *wes- - który zna-
czy³ ‘œwieciæ’. No bo wiosna to okres,
kiedy mocniej œwieci s³oñce, kiedy
wszystko budzi siê do ¿ycia – i ta jej
cecha nawet zosta³ utrwalona w jê-
zyku. Kiedyœ istnia³ czasownik „wio-
snowaæ”, który znaczy³ ‘przetrzy-
maæ coœ przez wiosnê’, a tak¿e –
nabraæ cech wiosennych; mówiono
na przyk³ad „Las siê wiosnuje”, czyli
jakby nabiera ¿ycia.

Ca³kiem niedawno by³ Popielec,
mo¿e wiêc trochê na ten temat...

Popielec, popió³
„Popielec” to ‘dzieñ, w którym

kap³an posypuje popio³em g³owy
wiernych’ i te¿ – dawniej – ‘ten po-
œwiêcony popió³’. A „popió³” ma
zwi¹zek z dawn¹ cz¹stk¹ pel-, któ-
ra znaczy³a tyle co ‘paliæ’. Bo prze-
cie¿ popió³ to pozosta³oœæ po spale-
niu czegoœ. Od s³owa „popió³” po-
chodzi nazwa koloru „popielaty”
(kiedyœ mówiono te¿ „popielisty”).
Popielaty to kolor szary, taki ja ko-
lor popio³u w³aœnie.

Z „popio³em” ma te¿ zwi¹zek
‘popielnica”, która dziœ oznacza
du¿¹ popielniczkê (czyli naczynie,
do którego str¹ca siê popió³ z pa-
pierosów), a dawniej by³a to nazwa
urny. „Urna” jako zapo¿yczenie z
³aciny przysz³o do nas wczeœniej, a
sam ten przedmiot by³ znany i po-
trzebny jeszcze wczeœniej. I wtedy
mówiono na niego „popielnica” lub
te¿ „popielnia”.

W ka¿dym piecu jest miejsce, w
którym zbiera siê popió³ – i to jest
w³aœnie „popielnik”. S³owo to daw-
niej odnosi³o siê te¿ do cz³owieka,
który zbiera³ popió³, bo takie zajê-
cia w czasach, kiedy domy ogrze-
wano tylko piecami, równie¿ istnia-

³o. W popielniku – w tym miejscu,
gdzie siê zbiera popió³ w piecu –
niegdyœ przygotowywano ró¿ne pro-
dukty spo¿ywcze, miêdzy innymi su-
szono gruszki. ¯eby nie dopuœciæ do
ich spalenia, osoba, która ich do-
gl¹da³a, nie mog³a przeoczyæ chwi-
li (a wiêc nie mog³a na przyk³ad
zasn¹æ), w której by³y one ju¿ ca³-
kowicie wysuszone, gdy¿ mog³yby
siê zwêgliæ. I st¹d siê wzi¹³ zwrot ‘nie
zasypiaæ gruszek w popiele’. Wy-
stêpuje w nim czasownik „nie zasy-
piaæ”, bo w³aœnie chodzi³o o to, ¿eby
nie przespaæ tego momentu, kiedy
te gruszki nie s¹ jeszcze ca³kowicie
ususzone. Dlatego w³aœnie mówimy
„nie zasypiaæ gruszek w popiele” a
nie „nie zasypywaæ” – jak siê czêsto
b³êdnie s³yszy.

Popielec rozpocz¹³ Wielki Post,
wiêc jeszcze o poœcie...

Post, poœciæ
Dawniej „poœciæ” (i tu – uwaga!

– mówimy: „ja poszczê”, „ty po-
œcisz”, „on poœci” itd., a nie „ja po-
stujê” itd. – co siê czasami s³yszy),
oprócz znaczenia dzisiejszego ‘nie
jeœæ w ogóle lub nie jeœæ jakichœ po-
traw ze wzglêdów religijnych’, mia-
³o te¿ znaczenie ogólniejsze – ‘nie
jeœæ z powodu braku pieniêdzy, g³o-
dowaæ’.

Kiedyœ czasowniki mog³y wystê-
powaæ w trójkach – dziœ tak¹ trójkê
tworz¹ na przyk³ad „jechaæ” (to jest
forma niedokonana), „pojechaæ” (to
dokonana) i „jeŸdziæ” (forma wie-
lokrotna). I tak¹ trójkê tworzy³ dzi-
siejszy czasownik „poœciæ”. Mówio-
no: „poœciæ”, „poszczywaæ” i „pasz-
czaæ”. „Poszczywaæ” by³o form¹ nie-
dokonan¹ – na przyk³ad „Poszczy-
wa³ dwa tygodnie”, a „paszczaæ” –
wielokrotn¹, tak jak na przyk³ad od
„jeœæ” jest „jadaæ”, a od „chodziæ”
– „chadzaæ”. Wiêc mówiono na
przyk³ad „Paszczam dwa kroæ (dzi-
siaj napisalibyœmy „dwakroæ”) w ty-
dzieñ, tak jak na przyk³ad „Rzadko
jadam miêso”.

Ale te¿ by³y inne czasowniki od-
nosz¹ce siê do poszczenia – na
przyk³ad „przepoœciæ – przepasz-
czaæ”; mówiono na przyk³ad „Prze-
paszcza³ wszystkie pi¹tki”, czyli ‘po-
szcz¹c, przetrwa³ wszystkie pi¹tki’.
Ale te¿ „przepoœciæ – przepaszczaæ”
znaczy³o tyle, co dziœ ‘przeg³odziæ
siê’, a wiêc nie jeœæ nie z powodów
religijnych, tylko na przyk³ad dlate-
go, ¿e nie ma nic do jedzenia (bo

dawniej rzadko odmawiano sobie
jedzenia ze wzglêdów zdrowotnych).

A ten, kto tak przepaszcza³ ca³e
dnie, to by³ „poœciciel” i „postnik”.

Zwykle koñczê kolejne „odcinki”
jakimœ znanym, lecz niekoniecznie
dobrze rozumianym, powiedze-
niem... Dziœ wiêc na zakoñczenie.....

Tr¹ciæ myszk¹
Mówimy, ¿e coœ „tr¹ci myszk¹”,

jeœli jest to trochê przestarza³e, sta-
roœwieckie. Ten zwrot nie ma zwi¹z-
ku z myszkê – zwierzêciem, ani tym
bardziej z tr¹caniem jej, czyli doty-
kaniem. Bo „myszka” to dawna na-
zwa zapachu starego wina, a „tr¹-
ciæ” to tyle co dziœ ‘wydzielaæ s³aby
zapach’. Mówiono wiêc na przy-
k³ad, ¿e do sto³u podano „przewy-
borny wêgrzynek z myszk¹, co naj-
wybredniejszego amatora mog³aby
uszczêœliwiæ” lub te¿, ¿e „³achmany
tr¹c¹ pleœni¹” czy „piwo tr¹ci
beczk¹” – czyli: ‘³achmany czuæ ple-
œni¹’, ‘piwo czuæ beczk¹’.

Czasownik „tr¹ciæ” w tym w³a-
œnie znaczeniu (czyli ‘wydzielaæ
s³ab¹ woñ’) obecny jest te¿ w zna-
nym przys³owiu „Czym skorupka za
m³odu nasi¹knie, tym na staroœæ tr¹-
ci”, mówi¹cym o tym, ¿e to, jakich
kto nabra³ przyzwyczajeñ czy cech
w m³odoœci, takie przyzwyczajenia i
cechy bêdzie mia³ w póŸniejszym
¿yciu. Zreszt¹ czasami mówimy tak-
¿e, ¿e coœ „tr¹ci” jak¹œ cech¹ – na
przyk³ad „Jego dowcip tr¹ci³ cyni-
zmem” czy „Jego s³owa tr¹c¹ po-
gard¹”. I to „tr¹ciæ” w³aœnie zna-
czy³o kiedyœ ‘s³abo pachnieæ’.

A samo s³owo „pachnieæ” – co
ciekawe – ma zwi¹zek z puchniê-
ciem. „Pachnieæ” chyba od pocz¹t-
ku znaczy³o to co dziœ, ale nasi
przodkowie dostrzegali zwi¹zek tego
zjawiska ze zjawiskiem puchniêcia,
bo nazwali oba w podobny sposób.
Podobieñstwo czasowników „pach-
nieæ” i „puchn¹æ” jest nieprzypad-
kowe – wspóln¹ cech¹ obu zjawisk
(tego, ¿e coœ pachnie, i tego, ¿e ktoœ
puchnie) jest to, ze coœ nas dra¿ni –
albo zapach, albo to, ¿e puchniemy.

Nastêpne „opowieœci o s³owach”
poœwiêcê œwiêtom wielkanocnym,
które zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami...

Renata Jurasiñska

Na podstawie ksi¹¿ki Katarzyny
K³osiñskiej „Sk¹d siê bior¹ s³owa”,
Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005
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Monika Szczepañska: Kiedy i
sk¹d pojawi³a siê u ksiêdza decyzja
o wst¹pieniu do seminarium?

Ks. Krzysztof Rzepka: Ha… O to
by siê chyba trzeba by³o pytaæ Pana
Boga. Wszyscy pytaj¹ , czy to grom z
jasnego nieba by³, czy dziewczyny siê
nie podoba³y czy coœ takiego. Tradycje
kap³añskie w rodzinie s¹ i mia³y one
jakiœ wp³yw na moj¹ decyzjê o wst¹-
pieniu do seminarium. Dwaj bracia taty
to franciszkanie. Wiêc gdzieœ ju¿ w pod-
stawówce obraca³em siê w œrodowisku
kap³añskim. Niektórzy obra¿eni s¹ na
mnie do dzisiaj, ¿e chodzê ubrany na
czarno, a nie na br¹zowo...

Natomiast pojawi³ siê te¿, kiedy by-
³em w szkole œredniej, jeden z kap³a-

nów, który mia³ na mnie du¿y wp³yw.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e trochê mnie wy-
chowa³, bo by³em ¿ywotny bardzo, ¿e
tak powiem dziarski, a chwilami na-
wet ga³ganiarski. I niew¹tpliwie jego
osoba, postaæ i przyk³ad ¿ycia kap³añ-
skiego mia³y za kilka lat wp³yw na to,
¿e pojawi³a siê myœl o wst¹pieniu do
seminarium. No a jak siê pojawi³a, to
dwa dni i wszystkie papiery znalaz³y
siê w Przemyœlu.

Damian Zelwach: Jak ksi¹dz
wspomina czasy seminarium?

Ks. K. Rz.: Wspominam bardzo mi³o
i ciep³o. I uwa¿am je za jeden z bar-
dziej twórczych okresów w ¿yciu. Semi-
narium spe³ni³o w nim tak¹ rolê, jak¹
powinno spe³niæ, czyli przerobi³o mnie z
m³odzieñca w „zaczyn” ksiêdza. Bo nikt
po skoñczeniu seminarium nie staje siê
od razu kap³anem. W ka¿dym razie po
to jest te szeœæ lat pustyni, jak to siê
mawia, obszernych studiów i wszech-
stronnej formacji. Korzysta³em z semi-
narium doœæ obficie. To tam pierwszy
raz zobaczy³em na oczy pianino i ju¿ po
roku potrafi³em coœ brzd¹kaæ. By³ to
okres, kiedy mo¿na by³o z ró¿nymi ro-
dzajami sztuki poobcowaæ. W³aœnie bê-
d¹c w seminarium by³em na wielu kon-
certach czy imprezach kulturalnych, z
których pewnie bym nie skorzysta³, gdy-
bym by³ gdzieœ indziej. No i wreszcie
seminarium dla mnie to bardzo inten-
sywny czas pisania i czytania.

M. Sz. Czy by³y w tym czasie mo-
menty jakiegoœ zawahania? Chêæ
powrotu do ¿ycia œwieckiego?

Ks. K. Rz.: Oczywiœcie, ¿e tak. To
by by³o podejrzane, gdyby alumn od
razu by³ taki pobo¿ny, gdyby ju¿ w pie-
luchach by³ ksiêdzem. Czasem to jest
bardziej powo³anie babci lub mamy, a
m³ody cz³owiek zastanawia siê, czy
idzie dobr¹ drog¹. By³y, mo¿e nie na
tyle mocne, by stawiaæ sprawê na

ostrzu no¿a – wyst¹piæ czy zostaæ. Ale
takie zatrzymania siê, powa¿ne, z py-
taniem: „co dalej?” by³y. I to by³ gdzieœ,
jak pamiêtam, drugi semestr trzeciego
roku…

M. Sz.: Po³owa drogi…
Ks. K. Rz.: Tak siê mówi, ¿e po³o-

wa drogi. Trzeci i czwarty rok s¹ w se-
minarium najtrudniejsze. Spowodowa-
ne jest to tym, ¿e seminarium jest usta-
wione bardzo hierarchicznie - co roku
wstêpuje siê taki szczebelek wy¿ej.
Najpierw jest siê kimœ, kto niewiele ma
do powiedzenia, uczy siê, wszyscy
patrz¹ na niego przez palce. Na dru-
gim roku pojawiaj¹ siê ju¿ pierwsze
obowi¹zki i funkcje. Na trzecim roku
pojawia siê ju¿ sutanna, co stanowi
du¿y krok, bo staje siê kimœ „ksiêdzo-
podobnym”. A to zobowi¹zuje. I teraz,
gdy osi¹ga siê ten próg, musz¹ siê po-
jawiæ pytania: „co dalej?”. Dopada cz³o-
wieka œwiadomoœæ, ¿e oto wesz³o siê w
tak¹ uliczkê jednokierunkow¹. No bo
tak – wystêpowaæ to g³upio, co powiedz¹
w domu, co w wiosce czy gdzieœ tam.
Sam cz³owiek mo¿e nie jest jeszcze do
koñca przekonany czy dobrze wybra³…
I zaczyna siê takie zmaganie z sob¹.
Myœlê, ¿e jest ono tutaj konieczne. Trze-
ba siê z sob¹ troszeczkê pozmagaæ. Ale
jak mówi œw. Pawe³ „Moc w s³aboœci
siê doskonali”, a w seminarium dzieje
siê to bardzo namacalnie.

D. Z.: Wiêc wyszed³ ksi¹dz z se-
minarium i co robi taki neoprezbi-
ter? Jaka by³a ksiêdza pierwsza
parafia?

Ks. K. Rz.: Dynów. Ja nie wiem czy
wy wiecie gdzie jest Dynów, J ale to
jest takie miasto gdzieœ dok³adnie po-
œrodku miêdzy Sanokiem, Krosnem,
Przemyœlem a Rzeszowem. To praktycz-
ne po³o¿enie... A na powa¿nie, Dynów
wspominam wyj¹tkowo ciep³o. Z kilku
powodów. Po pierwsze dlatego, ¿e ka¿d¹

pierwsz¹ parafiê wspo-
mina siê niezwykle
mi³o. A ja uwa¿am, ¿e
trafi³em doskonale.
Zarówno, jeœli chodzi o
ludzi mieszkaj¹cych w
Dynowie jak i o ksiê¿y,
z którymi mia³em oka-
zjê pracowaæ. Ogromnie
wiele zawdziêczam
ksiêdzu proboszczowi.
Bo to jest tak jak ze
wszystkim – pierwsze
doœwiadczenie zosta-
wia œlad. Tak samo
ksi¹dz - co podpatrzy
na pierwszej parafii, to

zostaje na d³ugo. I muszê przyznaæ,
¿e ksi¹dz proboszcz nauczy³ mnie

pos³ugi w konfesjonale i parê innych
spraw. Wspominam to ciep³o i dzisiaj,
kiedy siê gdzieœ spotykamy, odczuwam
du¿y sentyment.

No i przede wszystkim ogólniak.
Ogólniak, który by³ moim ¿yciem w
Dynowie i zdecydowanie najwa¿niej-
szym punktem poœród innych spraw
duszpasterskich….

M. Sz.: I RAM…
Ks. K. Rz.: Tak, równie¿ RAM. Ju¿

do koñca nawet nie pamiêtam, co tam
siê dzia³o ciekawego, bo i Dzieci Maryi
by³y i inne sprawy. Okazuje siê, ¿e po
tym czasie wci¹¿ ¿ywe s¹ kontakty z
kilkunastoma osobami. Nagle zaska-
kuj¹cy telefon, e-mail czy SMS od
uczniów, których ja nawet nie pamiê-
ta³em, a którzy mi dziêkowali za coœ,
co siê wtedy dzia³o. To jest bardzo mi³e,
krzepi¹ce i dodaj¹ce te¿ pewnoœci sie-
bie.

D. Z.: Czy nadal pracuje ksi¹dz z
m³odzie¿¹?

Ks. K. Rz.: Pracuje, ale tylko w ra-
diu. Jeszcze w poprzednim roku, kiedy
wróci³em ze studiów do Przemyœla by-
³em katechet¹ w II LO w Przemyœlu,
wiêc si³¹ rzeczy z m³odzie¿¹ pracowa-
³em. By³o to utrudnione o tyle, ¿e mu-
sia³em godziæ radio ze szko³¹. Okaza³o
siê, ¿e tego siê pogodziæ nie da. Wiêc
po roku wy³ga³em siê od katechezy. Bo
tak: by³em w szkole, nie by³o mnie w
radiu, by³em w radiu, nie by³o mnie w
szkole. I tak siê biega³o. Na chwile
obecn¹ praca z m³odzie¿¹ jest ograni-
czona do radia. Co nie oznacza, ¿e jest
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rzadka i sporadyczna, bo to nasze ra-
dyjko rozwija siê doœæ prê¿nie i prze-
wija siê przez nie sporo osób.

M. Sz.: A jak dok³adnie wygl¹da
ta praca w radiu?

Ks. K. Rz.: To zale¿y czyja… Ponie-
wa¿ w radiu pracuje nas ma³o, jest du¿o
obowi¹zków i my musimy je ³¹czyæ.
Czyli ja jestem od sprz¹taczki po dy-
rektora. Na co dzieñ polega to przede
wszystkim na obróbce dŸwiêku, który
jest zwi¹zany z programem. W tej chwi-
li nadajemy od 8 do 10 godzin codzien-
ne. Wiêc przygotowanie takiej iloœci
programu, nawet gdyby to mia³o pole-
gaæ na pstrykaniu tylko i puszczaniu,
to muzykê trzeba dobraæ, wiadomoœci
trzeba przygotowaæ, czyli znaleŸæ, prze-
czytaæ, albo przeczytaæ na ¿ywo albo
nagraæ, obrobiæ to wszystko. Polega to
na tym, ¿e ja wstajê codziennie o go-
dzinie 530, pêdzê do studia coœ w³¹czaæ,
uruchamiaæ, zapowiadaæ program. Na-
dajemy ze studia w Przemyœlu albo od
6 rano do 1430 albo od 1430 do 23.
Noc to ju¿ jest samograj, czyli
ustawiamy muzykê, jaka ma le-
cieæ albo powtórki audycji. Ale pro-
gram, który jest w ci¹gu dnia , ktoœ
musi od rana skombinowaæ, co
zwykle polega na przygotowywa-
niu, dobieraniu muzyki, umawia-
niu siê z goœæmi, wychodzeniu po
dŸwiêk. A w chwili, kiedy jest ju¿
audycja, to jest totalny sza³, bo
wchodzê za 5 minut, bo trzeba
pod³¹czyæ, bo siadam za mikrofo-
nem, bo muszê poprowadziæ coœ,
bo mam goœci w studio. Jeden mik-
suje, ktoœ inny prowadzi albo re¿yse-
ruje dŸwiêk. W ka¿dym b¹dŸ razie obo-
wi¹zków jest du¿o i czasu ci¹gle za
ma³o.

D. Z.: Niech nam ksi¹dz powie,
sk¹d braæ na to si³y. Bo jak tutaj je-
steœmy to telefony siê urywaj¹, pra-
ca wre…

Ks. K. Rz.: Tzn. w tej chwili muszê
powiedzieæ, ¿e jest doœæ spokojnie, dla-
tego, ¿e ja ju¿ sobie troszeczkê udepta-
³em grunt przed tym wywiadem. Zwy-
kle albo siedzê w dŸwiêkach po uszy,
albo biegam miêdzy studiem a domem,
bo pracujê czêœciowo w mieszkaniu. Tak
musi to wygl¹daæ.

Mam swoj¹ audycjê: Komentarz
dnia w ka¿de poniedzia³ki, œrody i so-
boty. I ostatnio by³y komentarze o
wolnym czasie. Miêdzy innymi cytowa-
³em mojego Brata, œwiêtej pamiêci,
który na drzwiach napisa³ sobie: Nie
maj¹ czasu tylko ci, którzy nic nie
robi¹. Ja to zrozumia³em po 30 latach.
I zgadzam siê z tym w ca³ej rozci¹g³o-
œci. Gdybyœmy wziêli kalkulator do rêki

i policzyli ile czasu marnujemy w ci¹-
gu dnia na gapienie siê w sufit, pa³ê-
tanie bez sensu, nagle siê oka¿e, ¿e
mo¿na by³o przeczytaæ dwa rozdzia³y
ksi¹¿ki, napisaæ coœ twórczego, po-
sprz¹taæ. Radio uczy mnie dyscypliny
czasowej.

M. Sz.: Czy praca w radiu jest
sama w sobie satysfakcj¹?

Ks. K. Rz.: Tak. Praca dziennikar-
ska jest twórcza, wiêc daje du¿o satys-
fakcji i radoœci. Czêsto sarkamy na
dziennikarzy, którzy bawi¹ siê trochê
w szakali, goni¹ za sensacj¹, aby z ja-
kiejœ g³upoty zrobiæ rewelacjê. Nato-
miast takie codzienne, rzetelne, mrów-
cze dziennikarstwo a’ la Ryszard Ka-
puœciñski to jest praca, która sama w
sobie daje rzeczywiœcie du¿o satysfak-
cji. Sprawia, ¿e cz³owiek chce wstawaæ
rano.

D. Z.: Z kim ksi¹dz tutaj pracu-
je?

Ks. K. Rz.: Ja jestem kap³anem,

który ma od niedawna trzymaæ lejce
tego ca³ego przedsiêwziêcia. Radio dzie-
li siê na 3 studia: przemyskie, jaros³aw-
skie i kroœnieñskie. Wszêdzie s¹ ludzie
odpowiedzialni za te studia. U nas pra-
cuj¹ dwie siostry, Karolina i Katarzy-
na (Rycerki Niepokalanej ze Stracho-
ciny), wiêc jest nas tutaj tak de facto
codziennie 3 osoby. Plus pan Adam Piss,
który odpowiada za sprawy technicz-
ne. Natomiast oprócz tego jest spora
garœæ kap³anów i osób œwieckich, które
na sta³e wspó³pracuj¹ z nami, w spo-
sób regularny. Prowadz¹ swoje audy-
cje, pomagaj¹ w przygotowywaniu ró¿-
nych rzeczy. Wszystko na zasadzie wo-
lontariatu. W tej chwili jest sporo au-
dycji autorskich, takich, które ju¿ maj¹
swoje grona sympatyków i fanów. Tak-
¿e w radiu pracuje rzeczywiœcie kilka
osób. My jesteœmy od rana do wieczora
odpowiedzialni za to, by radio siê krê-
ci³o.

M. Sz.: Mówi¹c o wspó³pracow-
nikach chcemy zapytaæ o ksiêdza
Macieja Gierulê, który jest naszym

krajanem, gdy¿ pochodzi z Harty , a
jak wiemy, pracuje równie¿ w ra-
diu.

Ks. K. Rz.: Tak, postaraliœmy siê,
¿eby go tu œci¹gn¹æ. Ma swoj¹ autorsk¹
audycjê „Spojrzenia” w ka¿dy czwartek
o 21:20. W seminarium wspó³pracowa-
liœmy w „Communitas”, który dziêki
Maækowi ze szkolnej gazetki, bitej na
ksero, zmieni³ siê w doœæ profesjonalny
periodyk. Teraz u s³uchaczy Maciek cie-
szy siê du¿¹ popularnoœci¹. Za jego
spraw¹ mogliœmy prze¿ywaæ w stycz-
niu op³atek dla dziennikarzy przemy-
skich. „Wkrêci³” siê bardzo dobrze w
nasze radio i tworzenie mediów prze-
myskich.

D. Z.: Przy radiu funkcjonuje
równie¿ strona internetowa. Kto
zajmuje siê jej tworzeniem?

Ks. K. Rz.: Tu siedz¹cy, od pocz¹t-
ku do koñca (œmiech).

D. Z.: Wiêc tak: radio, kap³añ-
stwo, strona internetowa…

Ks. K. Rz.: Strona internetowa
radia to jest taki mój „dzidziuœ ra-
diowy”. Kiedy przyszed³em do ra-
dia to strony nie by³o. Natomiast
w dobie Internetu nie istnieæ w
nim, to nie istnieæ nigdzie. Dlate-
go pewnego razu naprzynosi³em
ksi¹¿ek i nauczy³em siê pisaæ stro-
ny. Z biegiem czasu witryna radio-
wa siê rozrasta³a i zmienia³a. Jak
wiemy na podstawie opinii inter-
nautów s³u¿y ona ludziom do
trzech rzeczy: czytania, co siê u nas
dzieje, do œci¹gania audycji mp3
(mamy spore archiwum mp3, liczo-

ne w GB), oraz s³uchania online. Sporo
osób s³ucha nas przez Internet, sporo
za granic¹, w tak egzotycznych miej-
scach jak Japonia, Stany Zjednoczone,
a nawet w Paragwaju, gdzie pewien
cz³owiek znalaz³ nas w sieci i motywo-
wa³ przez kilka miesiêcy do pilnowa-
nia serwisu. W momencie, gdy ludzie
w Paragwaju œpi¹, u nas jest dzieñ, i
na odwrót, dlatego dziêki naszemu ar-
chiwum mog¹ tak¿e tam œci¹gaæ ró¿ne
audycje. Strona ma siê nieŸle, rozwija
siê dynamicznie. Widzê, ¿e coraz to
nowe osoby na ni¹ trafiaj¹, odzywaj¹
siê, pisz¹, pytaj¹. Strona ¿yje.

M. Sz.: Wiemy równie¿, ¿e by³
ksi¹dz na studiach dziennikarskich.
W którym momencie ¿ycia one by³y?

Ks. K. Rz.: Pomiêdzy Dynowem a
radiem. Zreszt¹ z Dynowa odszed³em
w³aœnie z powodu studiów. Zosta³em
wezwany w po³owie lekcji w liceum na,
jak to siê mówi, dywanik do ksiêdza
arcybiskupa. I tam zasta³y mi zapro-

(ci¹g dalszy na str. 22)
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ponowane studia dziennikarskie. Mu-
szê przyznaæ, ¿e siê trochê skrzywi³em…

M. Sz.: Tak siê ksiêdzu w Dyno-
wie podoba³o?

Ks. K. Rz.: To po pierwsze, ¿e podo-
ba³o mi siê w Dynowie. A z drugiej stro-
ny to dziennikarstwo mnie nie przeko-
nywa³o. Myœla³em, ¿e mo¿e jakiœ jêzyk
polski bardziej w zwi¹zku z tym, ¿e
lubi³em w ksi¹¿kach d³ubaæ. Ale oka-
za³o siê, ¿e dziennikarstwo to by³y stu-
dia, które siê przyda³y. Pomyœla³em, ¿e
jak dziennikarstwo to tylko w Warsza-
wie, bo ona jest centrum dziennikar-
stwa w tym kraju. Studia dziennikar-
skie dwuletnie, podyplomowe, jakie
ukoñczy³em by³y optymalnym wyjœciem.
Mia³em zajêcia z ludŸmi z
pierwszych stron gazet. Obra-
caliœmy siê redakcjach naj-
wiêkszych mediów. Wiêkszoœæ
moich znajomych pracuje teraz
w du¿ych redakcjach. Studia
wspominam ciep³o i mi³o.

D. Z.: Zostawiamy teraz
ca³¹ pracê i stawiamy pyta-
nie – sk¹d pochodzi ks. Rzep-
ka?

Ks. K. Rz.: Od lat osiem-
dziesi¹tych wychowywa³em siê
w Zagórzu pod Sanokiem, dla-
tego uznajê siê zdecydowanie ze
dziecko Bieszczad.

M. Sz.: Jak czêsto mo¿e
spotykaæ siê ksi¹dz z rodzin¹? Bo
patrz¹c na ten nat³ok pracy , nie jest
to ³atwe.

Ks. K. Rz.: Ja siê œmiejê teraz, bê-
d¹c bli¿ej domu, ¿e je¿d¿ê tam rzadziej,
ni¿ kiedy mieszka³em w Warszawie. W
tej chwili polega to na wypadzie jedno-
dniowym, gdzie trzeba coœ przywieœæ,
zawieŸæ, za³atwiæ. Dzisiaj wyj¹tkowo
uda siê wyjechaæ doœæ rekreacyjnie, ale
bêdzie to pierwszy wyjazd po œwiêtach.
Mam takie szczêœcie, ¿e kocham Zagórz,
Zagórz kocha mnie i swoim znajomym
zawdziêczam naprawdê bardzo wiele.
Kiedy siê spotykamy nie mo¿emy siê
od siebie oderwaæ. Do Zagórza jest nie-
ca³e 80 km i s¹ takie popo³udnia, ¿e
móg³bym wsi¹œæ w auto i pojechaæ, ale
nie mam na to si³y, albo czasu.

D. Z.: Teraz takie przewrotne
pytanie – wolny czas. Jak ksi¹dz go
spêdza?

Ks. K. Rz.: Rzeczywiœcie jest to
przewrotne pytanie. Muszê powiedzieæ
tak: im wiêcej mam zajêæ, tym wiêcej
mam wolnego czasu. To wydaje absur-
dalne i paradoksalne, ale taka jest
prawda. Zapewne wielu potwierdzi ta-
kie spostrze¿enie, ¿e jak chodzi siê do

szko³y i ma siê wiele zajêæ, trzy spraw-
dziany, to zd¹¿y siê obejrzeæ jeszcze
jakiœ film i zagraæ na komputerze. Ze
mn¹ jest bardzo podobnie. Dla mnie
godzina, dwie wolnego czasu to jest
bogactwo nieprzebrane, z którym nie
wiadomo, co robiæ. Sza³... Nie mniej jed-
nak wolny czas wykorzystujê na pewno
zbyt biernie, co odbija siê na moich k³o-
potach z krêgos³upem. Zawsze by³em
bibliofilem i anglofilem. W wolnym cza-
sie czytam strony internetowe, których
wczeœniej nie mia³em czasu przeczytaæ,
ogl¹dam dobry film, czytam ksi¹¿ki.
Staram siê czas wolny poœwiêcaæ na
u¿ywanie drugiej pó³kuli mózgu –inte-
lektualnie. A poniewa¿ grzeje mnie to
od œrodka i napêdza, na pewno mi siê
nie nudzi.

M. Sz.: Patrz¹c z perspektywy
dzisiaj, co by ksi¹dz zmieni³ w swo-
im ¿yciu, gdyby móg³? Czy jest
ksi¹dz zadowolony i œmia³o mo¿e
powiedzieæ: tak w³aœnie chcia³em?

Ks. K. Rz.: Powiem tak: nie nale¿ê
do ludzi, którzy ogl¹daj¹ siê wstecz.
Raz, ¿e wierzê w chrzeœcijañsk¹ wizjê
czasu, a polega ona chocia¿by na ta-
kim, dla niektórych szalonym wrêcz
zawo³aniu, i¿ jednej minuty nieznanej
przysz³oœci nie zamieni³bym za ca³¹
doskona³¹ przesz³oœæ. Tylko dlatego, ¿e
uwa¿am, ¿e idziemy w przód, ku zba-
wieniu. Oczywiœcie nale¿y wyci¹gaæ
wnioski i patrz¹c wstecz jest chyba
sporo rzeczy, które rozegra³bym inaczej.
Nie mówiê tu o jakichœ najwa¿niejszych
decyzjach. Patrz¹c z perspektywy cza-
su pewnie by³bym ksiêdzem. Nato-
miast jest jedna rzecz, która ca³y czas
mnie boli i stale plujê sobie w brodê,
¿e tego nie robi³em- wiêcej bym czyta³!
Jak ju¿ wspomnia³em w seminarium
przeczyta³em pó³ biblioteki, ale w dal-
szym ci¹gu uwa¿am, ¿e to za ma³o i
nie tyle co trzeba.

M. Sz.: Czyli jest ksi¹dz zdania,
¿e kto czyta, ¿yje „podwójnie”?

Ks. K. Rz.: Oj, zdecydowanie tak,
zw³aszcza, ¿e ¿yjemy w takiej kulturze
obrazkowej, szybkiej. St¹d siê chyba
wziê³a moja obecna troska o czystoœæ
jêzyka (puryzm jêzykowy). Np. na stro-
nie Radia Fara propagujê akcjê „By-
kom-stop! Poprawna pisownia i orto-
grafia w Internecie”. Po pierwsze w sen-
sie ortografii, która jest w op³akanym
stanie, dlatego, ¿e ludzie nie czytaj¹. Z
drugiej strony jestem te¿ zdania, co
wynika pewnie z mojego g³odu czyta-
nia, ¿e jêzyk polski jest na tyle bogaty
i na tyle barwny, mamy tak wiele s³ów
bliskoznacznych, jest on tak fleksyjny
i plastyczny, ¿e wszystkie jêzyki ger-
mañsko-pochodne s¹, mówi¹c wprost,
prymitywne przy takiej zabawie s³o-
wem, jak¹ nam oferuje jêzyk polski. Nie

korzystaæ z tego bogactwa to
grzech.

D. Z.: Tak wiêc bêdziemy
sobie powoli dziêkowaæ
(œmiech)

Ks. K. Rz.: No! To dziêkuj-
my (œmiech)

M. Sz.: Dziêkujemy, ¿e
uda³o siê ksiêdzu znaleŸæ dla
nas chwilê czasu na wywiad.

Ks. K. Rz.: Nie, nie, podziê-
kujcie pani Ewie Hadam, któ-
ra tu regularnie dzwoni³a i re-
zerwowa³a czas na wywiad.
Cz³owiek czasem jest tak fa³-
szywie skromny i pró¿ny, mówi:
„O mnie? Nie…”. Ale to jest

zawsze okazja, ¿eby stan¹æ z boku i
popatrzeæ na ró¿ne rzeczy, wiêc nie je-
steœcie jedyni i pewnie nie ostatni, któ-
rzy mnie zapytuj¹ o ró¿ne sprawy. Ka¿-
dy ksi¹dz jest osob¹ publiczn¹, a jesz-
cze, jeœli zajmuje siê takimi rzeczami
jak media, to niejako z obowi¹zku musi
udzieliæ informacji, co s¹dzi o ró¿nych
sprawach. Czyniê to z przyjemnoœci¹,
tym bardziej, ¿e bêdzie to jakaœ infor-
macja w stronê mojej pierwszej mi³o-
œci parafialnej - Dynowa. Koniecznie po-
zdrowienia na koñcu dla wszystkich,
którzy mnie pamiêtaj¹! Bardzo ciep³e
i rzewne!

D. Z.: Bardzo ksiêdzu raz jeszcze
dziêkujemy.

Ks. K. Rz.: Dziêkujê równie¿.

Rozmowa mia³a miejsce 14.02.2007r. w
przemyskim mieszkaniu ksiêdza Krzysz-
tofa Rzepki.
Strona internetowa radia Fara: http://
www.radiofara.pl
Strona internetowa ksiêdza Krzyszto-
fa Rzepki: http://www.phoros.webd.pl

Monika Szczepañska,
Damian Zelwach

LO w Dynowie

(ci¹g dalszy ze str. 21)
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Do Warszawy!

W nowy rok kalendarzowy wkroczy-
liœmy z nadziejami, planami. Hoduje-
my w sobie nieposkromionego marzy-
ciela, ale i realista w nas siê odzywa
po trosze. Trzeba do³o¿yæ wszelkich si³,
a efekty mo¿e nie ka¿¹ na siebie d³ugo
czekaæ. I co?. W pierwszych dniach
stycznia przys³ano do naszej szko³y za-
proszenie nadzwy-
czajnej wagi. Pani
dyrektor Maria Ra-
doñ przyjê³a je z na-
le¿n¹ atencj¹. Otó¿
Kapitu³a Ogólnopol-
skiego Rankingu
Szkó³ Ponadgimnazjalnych przyzna³a
Liceum Ogólnokszta³c¹cemu w Dynowie
14 miejsce w województwie podkarpac-
kim, a tym samym 236 lokatê wœród
szkó³ ponadgimnazjalnych w ca³ej Pol-
sce. Uroczystoœæ mia³a miejsce w Gma-
chu G³ównym Politechniki Warszaw-
skiej 9 stycznia 2007 roku. Jak zna-
leŸliœmy siê w gronie wielu znamieni-
tych szkó³ polskich?

M¹drej g³owie
doœæ dwie s³owie

 W tym przys³owiu jest wiele racji,
gdy¿ nie brakuje wœród naszych uczniów
„têgich g³ów”. Sw¹ m¹droœæ ³¹cz¹ z pra-
cowitoœci¹ i pasj¹. Dziêki temu mog¹
zaistnieæ na arenie konkursów i olim-
piad przedmiotowych. Na ich sukcesy

pracuj¹ tak¿e nauczyciele, poœwiêcaj¹c
dodatkowe godziny na wspólne zg³êbia-
nie trudnej materii. Aby nie pozostaæ
go³os³ownym, pozwolê sobie wyliczyæ
chocia¿by tylko te konkursy i olimpia-
dy, które odby³y siê na prze³omie roku
kalendarzowego. Gra¿yna Gierula, Ma-
teusz G³adysz oraz Agnieszka Potocz-
na zakwalifikowali siê do etapu pisem-
nego Olimpiady Biologicznej. Mateusz
G³adysz zosta³ laureatem etapu woje-

wódzkiego i wzi¹³ udzia³ w czêœci ust-
nej. Udzia³ w etapie centralnym uza-
le¿niony jest od decyzji Centralnego
Komitetu Olimpiady Biologicznej. Suk-
ces naszych uczniów jest tym wiêkszy,
¿e nie maj¹ – tak jak koledzy z du¿ych
miast uniwersyteckich – ³atwego dostê-
pu do zbiorów bibliotecznych oraz la-
boratoriów akademickich. Opiekunka,
pani Maria Kuszek, prowadzi dodatko-
we zajêcia z przedmiotu, udostêpnia
swój ksiêgozbiór, wyszukuje godne po-
lecenia opracowania na stronach inter-
netowych. Podobnie jest w przypadku
przygotowañ do Olimpiady Ekologicz-
nej. Zmagania szkolne wy³oni³y dwój-
kê najlepszych w tej dziedzinie i w
kwietniu bêd¹ reprezentowaæ nasz¹
szko³ê na szczeblu wojewódzkim. Swoj¹
wiedzê i umiejêtnoœci sprawdzaæ bêd¹

Mateusz G³adysz oraz Piotr Antoñ.
O tym, ¿e historia jest nauczycielk¹

¿ycia, nie trzeba przekonywaæ uczest-
ników wojewódzkiego etapu Olimpia-
dy Historycznej. Pod opiek¹ pana Ma-
riusza Chomy i Macieja Jurasiñskiego
znalaz³o siê kilku uczniów, a najlepszy-
mi okazali siê: Bartosz Domin, Piotr
Krasnopolski, Gabriel Socha. Prace pi-
semne, których odpowiedni poziom wa-
runkuje udzia³ w dalszej czêœci olim-

piady, otrzyma³y wy-
sokie noty i pozwoli-
³y na przyst¹pienie
do etapu ustnego.

 Jak szerok¹
wiedz¹ o Unii Euro-
pejskiej trzeba dys-

ponowaæ, by dostaæ siê do grona naj-
lepszych w okrêgu podkarpackim, udo-
wodnili Piotr Kwasi¿ur i Ireneusz Ula-
nowski. Po konkursie pisemnym wy³o-
niono 20 najlepszych uczestników, a jed-

 Od lewej   Piotr Antoñ , Gra¿yna Gierula, Prof. Maria Kuszek, Mateusz G³adysz, Agnieszka Potoczna.

Ireneusz Ulanowski

Piotr Kwasi¿ur

(ci¹g dalszy na str. 24)
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nym z nich okaza³ siê Irene-
usz Ulanowski. Uczniowie
przygotowali siê w ramach
dzia³alnoœci Klubu Europej-
skiego (opieka: Ewa Hadam).

Magdalena Noch, Joanna
Potoczna i Maciek Toczek
pracowali pod opiek¹ ks.Woj-
ciecha Szpylmy w ramach
przygotowañ do etapu diece-
zjalnego Olimpiady Teologii
Katolickiej (tegoroczna edy-
cja przebiega pod has³em
„Trwajcie mocni w wierze”).
Udzia³ w tym etapie okaza³
siê najbardziej szczêœliwy
dla Macieja Toczka, który
zaj¹³ III miejsce i bêdzie re-
prezentowa³ nasz¹ szko³ê w
konkursie ogólnopolskim w
Gliwicach. Tu¿ za nim upla-
sowa³a siê Magdalena Noch.

Pani Renata P³odzieñ do-
k³ada wszelkich starañ, aby
uatrakcyjniæ zajêcia z przedsiêbiorczo-
œci. Co bardziej zainteresowani ucznio-
wie postanowili spróbowaæ swoich si³ z
tego przedmiotu i dotarli bez trudu do
etapu okrêgowego pod auspicjami Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie. W
osobach Dominiki Guzik i Agnieszki
Niemiec mieliœmy godn¹ i dobrze przy-
gotowan¹ reprezentacjê.

Jury Konkursu Gier Matematycz-
nych i Logicznych zakwalifikowa³o do
pó³fina³u eliminacji XXI Miêdzynarodo-
wych Mistrzostw Francji w Grach Ma-
tematycznych i Logicznych 5 najlep-
szych matematyków. S¹ to: Aleksan-
der Duda, Mateusz G³adysz, S³awomir
Mocha, Dariusz Niemiec i Bart³omiej
S³ota. Pod skrupulatnym i czujnym
okiem pana Zbigniewa Tesznara przy-
gotowuj¹ siê do zawodów pó³fina³owych,
które odbêd¹ siê 17 marca 2007 w Rze-
szowie.

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e …

I z pewnoœci¹ tak¿e o to tu chodzi,
„jak co komu wychodzi.”. W grudniu
odbywa³y siê w naszej szkole warszta-
ty artystyczne, prowadzone przez Nie-
formaln¹ Grupê „De-Novo”. W zajêciach
ró¿nego typu uczestniczyli tak¿e nasi
uczniowie. Spektakl zosta³ zaprezento-
wany w szkole, w mieœcie, a w styczniu
aktorzy stanêli w szranki z grupami,
które prezentowa³y jase³ka w ramach
Przegl¹du Widowisk Jase³kowych w

B³a¿owej. Rezultat? Burmistrz Miasta
przyzna³ zespo³owi nagrodê specjaln¹.

Grupa muzyczna „Septima” – z³o-
¿ona z solistek i instrumentalistów -
pokaza³a ju¿ kilka razy, na co ich staæ.
PrzywieŸli nagrodê z Lubaczowa, nie
zabrak³o ich na szkolnej wigilii, wyœpie-
wali miejsce na podium podczas dy-
nowskiego konkursu kolêd, mieli swój
muzyczny wk³ad w koncert „Absolwen-
ci-Absolwentom”. Wysoko ceni¹ sobie
wyró¿nienie zdobyte podczas V Konkur-
su Kolêd i Zwyczajów w krajach nie-
mieckojêzycznych. Organizator –II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Rzeszowie –
dba, by w tych zmaganiach uczestni-
czy³y szko³y rzeszowskie, i nie tylko.
(Opiekun grupy: Ewa Hadam).

Akcenty artystyczne towarzysz¹
nam przez ca³y rok. Ich barwny cha-
rakter mo¿liwy jest dziêki pracy w
ró¿nych ko³ach artystycznych: tanecz-
nym (opiekun: pani El¿bieta Klaczak-
£ach, kabaretowym (pan Maciej Ju-
rasiñski), recytatorskim (pani Kata-
rzyna K³y¿).

Dla ka¿dego….,
coœ po¿ytecznego

O talencie szachistów z naszej szko-
³y pisaliœmy ju¿ niejednokrotnie. W
kole prowadzonym przez panów Mariu-
sza Chomê i Zbigniewa Tesznara zaska-
kuj¹ swoj¹ b³yskotliwoœci¹ i zdolnoœci¹
uplatania siatek matowych. Dariusz

Niemiec i Micha³ Sycz wspó³pracuj¹ z
„Dynowink¹”, dostarczaj¹c szachowych
³amig³ówek.

Przyszli – co daj Bo¿e! – adepci sztu-
ki dziennikarskiej mog¹ pochwaliæ siê
wieloma publikacjami. M.O.R.D. sku-
pia uczniów zainteresowanych i obda-
rzonych ciekawymi pomys³ami. Prowa-
dzone przez pani¹ Joannê Kocaj zajê-
cia daj¹ im mo¿liwoœæ uzyskania wie-
dzy warsztatowej. W tym roku repre-
zentowali nasze liceum podczas Kon-
kursu Dziennikarskiego pod medial-
nym patronatem „Nowin”.

O to, aby komputer skrywa³ jak
najmniej tajemnic, dba pani Joanna
G¹ska, organizuj¹c kó³ko informatycz-
ne.

Panie: Monika Bucyk, Beata Trzy-
na i Ewa Hadam prowadz¹ kó³ka z jê-
zyka niemieckiego, g³ownie pod k¹tem
matury, konkursów oraz przysz³ych kie-
runków studiów.

Ka¿dego dnia niemal¿e odbywaj¹
siê zajêcia sportowe prowadzone przez
panów Bogdana Peszka i Adama ̄ aka.
W sukurs przysz³a im jeszcze pani Jo-
anna Kocaj, która uzyska³a odpowied-
nie uprawnienia instruktorskie i pro-
wadzi zajêcia muzyczno-sportowe (nie
tylko dla uczniów !!).

Mamy nadziejê, ¿e nasza praca bê-
dzie nadal przynosi³a dobre efekty.

Ewa Hadam
LOw Dynowie

(ci¹g dalszy ze str. 23)

 Konkurs Kolêd i Zwyczajów w krajach niemieckojêzycznych – zespó³ „Septima”.
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W Ameryce ju¿ w 1908 r.
Choæ œwiêto w sposób specjalny de-

dykowane kobietom by³o obchodzone
ju¿ w staro¿ytnym Rzymie, to jego
wspó³czesna geneza jest œciœle zwi¹za-
na ze zorganizowan¹ walk¹ kobiet o
równouprawnienie, oraz lepsze warun-
ki pracy i ¿ycia. Zaczê³a siê ona w XIX
w, w zwi¹zku z uprzemys³owieniem i
prac¹ zawodow¹ kobiet. Pocz¹tek siê-
ga 1857 r., kiedy to kobiety zatrudnio-
ne w nowojorskiej przêdzalni bawe³ny
zorganizowa³y strajk i domaga³y siê
krótszego dnia pracy oraz takiego sa-
mego wynagrodzenia za pracê, jakie
otrzymywali mê¿czyŸni. W³aœciciel fa-
bryki zamkn¹³ strajkuj¹ce w pomiesz-
czeniach fabrycznych z zamiarem unik-
niêcia rozg³osu. W wyniku nag³ego po-
¿aru zginê³o 129 kobiet

W Stanach Zjednoczonych dzieñ ko-
biet po raz pierwszy obchodzony by³ 20
lutego 1908 r., kiedy to mia³y miejsce
wielkie demonstracje na rzecz politycz-
nych i ekonomicznych praw kobiet, a
przede wszystkim na rzecz przyznania
kobietom prawa do udzia³u w wyborach.

W Europie 3 lata póŸniej
Propozycja ustanowienia dnia kobiet

jako œwiêta o charakterze miêdzynaro-
dowym przedstawiona zosta³a przez
amerykañskie delegatki na II Miêdzy-
narodowy Kongres Kobiet – Socjalistek,
który mia³ miejsce w dniach 26 – 28
sierpnia 1910 r. w Kopenhadze. By³ to
postulat doœæ w owym czasie kontro-
wersyjny. O ile bowiem idea miêdzyna-
rodowej solidarnoœci wyzyskiwanej kla-
sy robotniczej by³a w ruchu socjalistycz-
nym czymœ bezdyskusyjnym, to pomys³
by kobiety organizowa³y siê politycznie
jako kobiety, nie cieszy³ siê wówczas
powszechnym poparciem.

W tym jednak okresie szczególnie
du¿e wp³ywy w miêdzynarodowym ruchu
socjalistycznym mia³a Socjaldemokra-
tyczna Partia Niemiec, w której w³adzach
znajdowa³o siê wielu obroñców praw ko-

biet, a wœród nich wp³ywowa niemiecka
socjalistka Klara Zetkin. Od d³ugiego
czasu pozostawa³a ona pod silnym wra-
¿eniem dzia³añ swych amerykañskich
kole¿anek. Ona to w³aœnie, na wspomnia-
nym II Miêdzynarodowym Kongresie
Kobiet – Socjalistek oficjalnie zg³osi³a
postulat ustanowienia Miêdzynarodowe-
go Dnia Kobiet. Zg³oszona przez ni¹ pro-
pozycja zosta³a jednog³oœnie przyjêta.

W krajach europejskich – w Niem-
czech, Austrii, Danii i Szwajcarii Miê-
dzynarodowy Dzieñ Kobiet po raz pierw-
szy by³ obchodzony 19 marca 1911 r.
Data – ró¿na od dzisiejszej – zosta³a
wybrana przez niemieckie socjalistki w
nawi¹zaniu do wydarzeñ z 1848 r., kie-
dy to król Prus, stoj¹c w obliczu zbroj-
nego powstania, z³o¿y³ obietnicê prze-
prowadzenia szeregu reform – w tym,
niespe³nion¹, przyznania praw wybor-
czych kobietom. W dniu tym we tych

krajach dosz³o do szeregu demonstracji
i zebrañ, w których wziê³o udzia³ oko³o
miliona kobiet – i mê¿czyzn. W Niem-
czech, przed Miêdzynarodowym Dniem
Kobiet w 1911 r., rozprowadzono milion
ulotek wzywaj¹cych do dzia³añ na rzecz
przyznania kobietom prawa g³osu.

Wydarzenia w Piotrogrodzie
Szczególnie dramatyczny przebieg

mia³ Dzieñ Kobiet w rosyjskim Piotro-
grodzie (obecnie Sankt Petersburg) w
1917 r. Krwawo st³umiona demonstra-
cja pracownic przemys³u tekstylnego, do
której dosz³o zreszt¹ wbrew woli Bol-
szewików, przerodzi³a siê w rozruchy,
na skutek których car Miko³aj II zmu-
szony zosta³ do abdykacji. Powo³any
nastêpnie Rz¹d Tymczasowy przyzna³
kobietom prawa wyborcze. Wydarzenia
te – nazwane póŸniej Rewolucj¹ Lu-
tow¹ – zaczê³y siê, wed³ug obowi¹zuj¹-
cego wówczas w Rosji kalendarza Ju-
liañskiego w dniu 23 lutego, zaœ to po-
d³ug kalendarza Gregoriañskiego ich
pocz¹tkiem by³ dzieñ 8 marca. Na pa-
mi¹tkê tych w³aœnie wydarzeñ od
1918 r. Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet
obchodzony jest w tym dniu.

A w Polsce?
W Polsce œwiêto kobiet zosta³o zauwa-

¿one dopiero po drugiej wojnie œwiatowej.
W dniu tym, w okresie PRL, kobietom w
zak³adach pracy sk³adano ¿yczenia i wrê-
czano prezenty (rajstopy, myd³o, kawê) –
i – pojedynczego tulipana. Centralne ob-
chody Miêdzynarodowego Dnia Kobiet
zosta³y w Polsce zlikwidowane w 1993 r.,
zaœ definitywnie znios³a je... kobieta – Pani
Premier Hanna Suchocka.

Znakiem obchodów publicznych
8 marca by³ goŸdzik lub tulipan. Z
czasem kobiety zaczê³y dostawaæ
materialne przejawy troski pañ-
stwa: rajstopy, rêcznik lub œcierkê.

W Polsce Ludowej œwiêtowano
dzieñ czynu partyjnego, dzieñ hutni-
ka, dzieñ metalowca, dzieñ pracowni-
ka przemys³u spo¿ywczego - ju¿ w la-
tach szeœædziesi¹tych „œwiêtowanych”
grup i zawodów by³o oko³o trzydzie-
stu. Dzieñ Kobiet nale¿a³ do œwi¹t
¿ywo (o ile mo¿na tak powiedzieæ o
pañstwowych obchodach) celebrowa-
nych, ale nie by³ wolny od pracy jak w
ZSRR (choæ do pañstwowego kalenda-
rza polskiego trafi³ z radzieckiego cy-
klu œwi¹t).

Dzieñ by³ Miêdzyna-
rodowy, a jego bohaterki
znad Wis³y szczególne. U
schy³ku PRL „Trybuna
Ludu” wystawia³a im
laurkê: „¯ony i matki.
Najpiêkniejsze, radosne,

lecz i przygaszone codziennymi troska-
mi. Mistrzynie domowej ksiêgowoœci. Naj-
czulsze opiekunki w chorobie najbli¿-
szych. Profesorki z wy¿szych uczelni, ro-
botnice fabryk, artystki na scenach dŸwi-
gaj¹ce codziennie te funkcje równie¿ przy
garnkach w kuchni. Wieczne marzyciel-
ki, a jednoczeœnie realistki potrafi¹ce mie-
rzyæ si³y na zamiary, przyjmuj¹ce rze-
czywistoœæ tak¹, jaka jest, bez uciekania
od niej w fikcjê. Polskie kobiety”.

Trwa³y w³aœnie obrady Okr¹g³ego
Sto³u i wraz z w³adz¹ ludow¹ odcho-
dzi³y w przesz³oœæ centralne i pañstwo-
we obchody 8 marca. Ich œwiadectwem
pozosta³y artyku³y w prasie PRL - od
„Trybuny Ludu” po „Przekrój” - z któ-

W œwiadomoœci spo³ecznej Polaków panuje doœæ powszechne przekonanie, ¿e
obchodzony 8 marca Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet zosta³ wymyœlony przez ko-
munistów. I faktycznie, w PRL, a jeszcze bardziej w Zwi¹zku Radzieckim, by³ on
jednym z najbardziej celebrowanych œwi¹t.

W rzeczywistoœci pocz¹tki miêdzynarodowego dnia kobiet, choæ wywodz¹ce
siê z szeroko pojêtych tradycji lewicowych, nie mia³y z komunizmem nic wspólne-
go. Œwiêto to bowiem po raz pierwszy obchodzone by³o nie w ZSRR, a w najbar-
dziej kapitalistycznym kraju œwiata – w Stanach Zjednoczonych.

(ci¹g dalszy na str. 26)

DYNOWINKANr 2-3/137-138 25



DYNOWINKA Nr 2-3/137-13826

rych mo¿na wyczytaæ, kogo, jak i za co
wychwalano.

W awangardzie si³
Dzieñ Kobiet wymyœli³y uczestnicz-

ki II Miêdzynarodowej Konferencji So-
cjalistycznej Kobiet w Kopenhadze w
1910 roku. Pomys³ przypisuje siê Kla-
rze Zetkin, przywódczyni socjalistycz-
nego ruchu kobiet. Ju¿ rok póŸniej ob-
chodzono go w kilku krajach, miêdzy
innymi w Niemczech, Austrii, Szwaj-
carii i Danii. Odbywa³y siê wiece, ma-
nifestacje, czêsto koñcz¹ce siê inter-
wencj¹ policji. Czterdzieœci lat póŸniej
w bloku bratnich krajów socjalistycz-
nych panowie w mundurach wrêczali
paniom ordery i sk³adali „wyrazy uzna-
nia”. Tak upañstwowiono spontanicz-
ny przejaw emancypacji.

Œwiêto mia³o ideologiczn¹ wagê i
znaczenie. Re¿yser Henryk Kluba wspo-
mina, jak w pierwszej po³owie lat piêæ-
dziesi¹tych podczas studiów w Szkole
Filmowej w £odzi Andrzej Munk w
przeddzieñ Dnia Kobiet wywiesi³ w
akademiku przedwojenny plakat filmo-
wy zatytu³owany „Kobiety nad przepa-
œci¹”. Podnios³o siê larum. Pos¹dzono
go o sabota¿. Nic dziwnego.

W dwudziestym siódmym tomie
Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (wy-
danie z 1954 roku) znajdujemy has³o
„Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet 8 mar-
ca” - „dzieñ miêdzynarodowej solidar-
noœci kobiet pracuj¹cych wszystkich kra-
jów w walce o pokój, demokracjê, rów-
nouprawnienie w kapitalistycznych, ko-
lonialnych i zale¿nych krajach”. Wyra-
¿one „piórem Lenina ¿¹danie zrówna-
nia praw” ju¿ w kolebce rewolucji roz-
wi¹za³o kwestiê kobiec¹. Kobiety win-
ny za to podziêkowaæ.

W pierwszych latach PRL obchody
8 marca wygl¹da³y na œwiêto pañstwa,
które ³askawie przyjmuje od kobiet
dowody wdziêcznoœci i przywi¹zania.
Podstawow¹ form¹ œwiêtowania Dnia
Kobiet by³o zatem „zobowi¹zanie, jako
wyraz przywi¹zania do Pañstwa Ludo-
wego, mi³oœci do wielkich idei pokoju i
socjalizmu”. Tytu³y notatek i artyku³ów
ju¿ od pocz¹tku marca krzycza³y: „Ko-
biety w szeregach ORMO podejmuj¹ zo-
bowi¹zania dla uczczenia swego œwiê-
ta”, „tysi¹ce kobiet staj¹ w szeregach
przodowników pracy”, „kobiety uczcz¹
swoje œwiêto wzmo¿onym wspó³zawod-
nictwem pracy”.

Apogeum nastêpowa³o 8 marca, kie-
dy kobiety - jako przodownice pracy,
delegatki zak³adów przemys³owych
oraz przedstawicielki organizacji kobie-
cych - sk³ada³y meldunki o realizacji
zobowi¹zañ.

Ich determinacjê podtrzymywa³ Oj-
ciec Narodu: „Niechaj w codziennej pracy
i walce ludu pracuj¹cego krocz¹ w pierw-
szych szeregach kobiety polskie - wielka
si³a naszego narodu”. W tych apelach i
manifestach z pierwszej po³owy lat piêæ-
dziesi¹tych s³ychaæ ducha wezwania na
front.

Kobiety podejmowa³y tak¿e „warty
pokoju”, czyli zobowi¹zania do nieprze-
rwanej pracy. „Pokój” okreœla³ bowiem
drugie istotne, oprócz pracy, pole walki
kobiet. Z lektury artyku³ów oko³omar-
cowych wynika, ¿e na ich barkach ca³-
kowicie spoczywa³ ten dotkliwy ciê¿ar:
„Kobieta polska w awangardzie si³ wal-
cz¹cych o pokój i postêp”.

Jedna z milionów
Formu³a frontowej walki zosta³a

z³agodzona po PaŸdzierniku 1956. Z
wolna zaczyna siê mówiæ tak¿e o uro-
dzie kobiet. Nadal przypominano jed-
nak, ¿e Obywatelka ma obowi¹zki: fo-
tografie publikowane wraz z ¿yczenia-
mi przedstawia³y kobietê przy pracy,
raczej w laboratorium lub biurze ni¿
przy maszynie, zawsze z podpisem „jed-
na z milionów”.

W relacjach prasowych z 8 marca
informowano o obchodach w innych kra-
jach demokracji ludowej oraz, ze wspó³-
czuciem, o wydarzeniach na Zachodzie,
gdzie policja rozpêdza³a manifestacje
kobiet. W Polsce, jak kraj d³ugi i sze-
roki, odbywa³y siê akademie oraz spo-
tkania z w³adzami, w tym tak¿e z I
sekretarzem KC PZPR oraz premierem
rz¹du Polski Ludowej.

Przedstawicielki organizacji kobie-
cych i zak³adów pracy otrzymywa³y
uœcisk d³oni, odznaczenia i „wyrazy
uznania”, z czasem tak¿e „wyrazy tro-
ski”. „Wyrazy” zajmowa³y wiele miej-
sca - corocznie kolumny organu KC
PZPR pokrywa³y drobnym maczkiem
przemówienia do Towarzyszek, Obywa-
telek, Sióstr, Przyjació³ek. Ponadto „tra-
dycyjnym zwyczajem” odbywa³y siê „ser-
deczne i bezpoœrednie rozmowy”. Cza-
sem - przyjêcie „w serdecznej atmosfe-
rze”.

Z okazji 8 marca publikowano por-
trety pañ z ró¿nych sektorów ¿ycia go-
spodarczego, zgodnie z wa¿n¹ opini¹
W³adys³awa Gomu³ki, ¿e „nie ma dziœ
w Polsce dziedziny, w której kobiety nie
odgrywa³yby wa¿nej roli”. By³y zatem
„dzielne gospodynie wiejskie”, „heroiczne
nauczycielki”, „niezrównane robotnice”.

Pierwszorzêdn¹ kwestiê stanowi³a
tu praca, praca-dar od pañstwa i par-
tii. Portrety te przedstawia³y osoby,
które „przoduj¹ w pracy”, ucz¹ siê i
zwykle prowadz¹ dom.

Pokazywano je pomnikowo - bez
sprzecznoœci i rys, bez napiêæ lub tych

fragmentów ¿yciorysów, które mog³yby
budziæ w¹tpliwoœci. To nie s¹ emancy-
pantki, kobiety aktywne - to osoby ob-
darowane przez pañstwo szczêœliwym
losem.

GoŸdziki i tulipany
Przed Dniem Kobiet w 1957 roku

dowiadujemy siê, ¿e kobiety dostan¹
nie tylko odznaczenia, kwiaty i „trady-
cyjne wyrazy uznania”, ale tak¿e zapo-
mogi. Pojawia siê nowy ton - „nie z sa-
mych radoœci sk³ada siê ¿ycie naszych
kobiet”. Odzywaj¹ siê stroskane g³osy:
„Dzieñ Kobiet to dobra okazja, by uœwia-
domiæ sobie, jak wiele ju¿ zosta³o doko-
nane i jak wiele jest jeszcze do zrobie-
nia”. W kolejnych latach z okazji Œwiê-
ta Kobiet bêd¹ wracaæ te same proble-
my.

Przede wszystkim kwestie zawodo-
we: brak kobiet na kierowniczych sta-
nowiskach („Ewa na dyrektorskim fote-
lu”), ich du¿o ni¿sze ni¿ mê¿czyzn p³a-
ce („jak daleko mo¿na zajœæ w spódni-
cy”), a tak¿e sprawa „wolnego wyboru”
- czyli faktycznej decyzji o tym, czy ko-
bieta chce pracowaæ. Polska Ludowa
bowiem da³a kobietom pracê, ale te¿
do pracy zmusza³a - utrzymanie domu
z jednej pensji rzadko by³o mo¿liwe;
potwierdzaj¹ to tak¿e pamiêtniki sa-
motnych matek, zwykle pracuj¹cych na
dwa etaty lub bior¹cych prace zlecone.
Troskê budzi³a kwestia wychowywania
dzieci, przede wszystkim braku „urz¹-
dzeñ socjalnych” u³atwiaj¹cych godze-
nie pracy i prowadzenie domu. I - ni-
czym magiczne zaklêcie - „wiêksza kul-
tura wspó³¿ycia”.

Kwestie te pojawia³y siê odt¹d co
roku jako uzupe³nienie czêœci pochwal-
nej, jednak zawsze towarzyszy³o im
napomnienie, ¿e mo¿na mówiæ o „pe³ni
praw jedynie w krajach socjalistycz-
nych”. Tylko w krótkim okresie solidar-
noœciowego karnawa³u krytycyzm prze-
sta³ byæ jedynie retorycznym chwytem:
„Od œwiêta, a zw³aszcza na co dzieñ
warto wiêc nie tylko myœleæ, ale usu-
waæ bariery równouprawnienia i zmniej-
szaæ jego cenê, która wydaje siê podle-
gaæ - jak inne - inflacji”.

Dzieñ wype³niania braków
Obyczajowy aspekt Dnia Kobiet œci-

œle zwi¹zany by³ z jego stron¹ oficjaln¹.
Przewodnicz¹ca Ligi Kobiet pisa³a cie-
p³o: „Kobiety maj¹ dziœ swój dzieñ.
Unios¹ siê w górê dorocznym zwycza-
jem kieliszki z winem, m¹¿ i syn w
domu, kolega w pracy wyrêcz¹ w drob-
nych zajêciach, przynios¹ s³odycze i
kwiaty, z³o¿¹ serdeczne ¿yczenia. D³ug¹
ju¿ tradycjê ma MDK w Polsce - jego
atmosfera, jego tak zwykle serdeczny
nastrój”. Tak jak znakiem obchodów

(ci¹g dalszy ze str. 25)
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publicznych by³ goŸdzik (PRL z³ama³,
niestety, karierê tego piêknego kwiat-
ka), tak czêœæ nieoficjalna sygnowana
by³a tulipanem.

Oto kobieta stawa³a siê „Ew¹”. Jed-
nym tchem ¿yczono jej „powodzenia na
niwie zawodowej i spo³ecznej, szczêœcia
w ¿yciu osobistym”. Jak kraj d³ugi i
szeroki donoszono o „pozdrowieniach,
upominkach, kwiatach dla kobiet”
(mniej o odznaczeniach), pisano rado-
œnie: „Niedziela pod znakiem imprez
(150!) i kwiatków dla Ewy”. Z czasem
kobiety zaczê³y dostawaæ bardzo ma-
terialne przejawy troski - tulipanowi
towarzyszy³y rajstopy, rêcznik lub œcier-
ka. „Pobraniu” musia³o towarzyszyæ
pokwitowanie, potwierdzane uœciskiem
d³oni kierownika wydzia³u kadr. Ca³-
kowicie nieformalnym zwieñczeniem
obchodów bywa³ niewielki bankiecik
urz¹dzany przez wspó³pracowników.
Panowie ochoczo œwiêtowali ze swoimi
kole¿ankami; nie zawsze starczy³o im
pary, by potem uczciæ ¿ony.

Z biegiem lat Dzieñ Kobiet stawa³
siê specyficznym dniem na opak -
dniem wype³niania braków. Symbolicz-
nie, dziêki upominkom, zalepiano na
chwilê „braki w zaopatrzeniu”. Inny
powszechny niedobór to brak ¿yczliwo-
œci, czyli „kultury wspó³¿ycia”. Œwiêto
wymusza³o zachowania sympatyczne -
nawet najwiêksi jego krytycy wspomi-
naj¹, ¿e stanowi³o jak¹œ odmianê, barw-
ny moment w ogólnej szarzyŸnie.

W tej mniej oficjalnej czêœci obcho-
dów nieco inaczej traktowano kobietê -
o czym œwiadczy choæby has³o „wszyst-
ko dla Ewy”. Odwo³ywano siê do urody
i uroku, puszczaj¹c oko do tych wszyst-
kich - przede wszystkim mê¿czyzn -
którzy mogliby przej¹æ siê œwiêtem na
powa¿nie. Bo w koñcu dla kogo napraw-
dê s¹ ¿yczenia zamieszczone w jednym
z numerów „Filmu” (marzec 1959) -
dziewczyna z kwiatem we w³osach i w
stroju niedba³ym (jak na konwencjê
epoki), podpis: „Wprawdzie - z powodu
klimatu - nie polecamy Czytelniczkom
stroju tej uroczej dziewczyny, wystêpu-
j¹cej w filmie Tahiti - za to ¿yczymy im,
by z okazji Dnia Kobiet dosta³y tak piêk-
ne kwiaty jak na zdjêciu”.

Prezent tekstylny i galanteryjny
W wyst¹pieniach w³adz (g³ównie

mêskich) œwiêto mia³o charakter fasa-
dowy, w domu czy wœród kolegów przy-
biera³o czêsto formê zabawy, zgrywy.
G³ówna bohaterka obchodów pañstwo-
wych, czyli „kobieta pracuj¹ca”, zupe³-
nie nie istnia³a prywatnie. „Ewie” na-
le¿a³ siê tulipan dlatego, ¿e urodzi³a
siê kobiet¹, ¿e pe³ni³a kobiece role:
matki, ¿ony, siostry, i ¿e mia³a du¿o
„przys³owiowo kobiecych” cech.

8 marca gazety w ¿artobliwym to-
nie poucza³y panów, „jak byæ powin-
no”. Czasem podsuwa³y pomys³ na
jakiœ niebanalny prezent - jak ¿ycze-
nia z ok³adki „Przekroju” (1971): „W
dniu Œwiêta Kobiet ¿yczenia pomyœlno-
œci mi³ym klientkom sk³ada Centrala
Tekstylno-Odzie¿owa z £odzi w imie-
niu w³asnym i wszystkich uspo³ecznio-
nych sklepów odzie¿owych, tekstylnych
i galanteryjnych. Pragniemy zarazem
przypomnieæ panom, ¿e prócz kwiatka
ka¿d¹ Ewê ucieszy tak¿e prezent tek-
stylny”.

Innym razem „Przekrój” demasku-
je – znów w tonacji ¿artobliwej - typo-
wy podzia³ obowi¹zków domowych. W
marcu 1975 roku redakcja proponowa-
³a, by „zamiast Kwiatka dla Ewy, któ-
ry w Dniu Kobiet jest najbardziej sza-
blonowym prezentem”, panowie wype³-
nili deklaracjê:

„Ja, ni¿ej podpisany, z okazji Dnia
Kobiet zobowi¹zujê siê:

• Podaæ ¿onie w tym dniu œniadanie do
³ó¿ka

• Wytrzepaæ dywan
• Nie mieæ w najbli¿szym roku trzyd-

niówki
• Wychodziæ z dzieckiem na spacer i

pchaæ wózek
• Wynosiæ œmieci
• Nie czytaæ przy jedzeniu
• Samemu sobie s³aæ ³ó¿ko
• Przynajmniej raz na tydzieñ wyfrote-

rowaæ pod³ogê
• Przyj¹æ ca³kowicie na siebie przywi-

lej chodzenia do piwnicy
• Zaj¹æ siê od czasu do czasu myciem

okien
• Zamiataæ mieszkanie
• Obieraæ ziemniaki”

Spoœród tych czynnoœci trzeba by³o
zreszt¹ wybraæ tylko trzy, i to naj³a-
twiejsze do wykonania.

Zgodnie ze znanym powiedzeniem,
bodaj Leca, „dzieñ mia³y kobiety - ca³y
rok mê¿czyzna”. Nawet ta chwilowa
zamiana ról podszyta by³a ironi¹. W
koñcu ju¿ nazajutrz by³ 9 marca, zwy-
k³y dzieñ pracy, nauki i zadañ domo-
wych. Jak kraj d³ugi i szeroki rozlega³o
siê g³oœne poklepywanie kobiet - przy
czym w³adza klepa³a po ramieniu („do-
brze, dobrze, doceniamy”). Takie miej-
sce wyznaczano kobiecie w PRL: gdzieœ
miêdzy namaszczonym dekretem pañ-
stwa a „naturaln¹” sympati¹ kolegów
i innych panów w okolicy.

G³os partii zag³usza
W marcu 1981 roku dwóch pierw-

szych, czyli Stanis³aw Kania i Wojciech
Jaruzelski, po raz pierwszy osobiœcie

udali siê do œwiêtuj¹cych, sk³adaj¹c
wizytê w Krajowej Radzie Kobiet. Wy-
j¹tkowo te¿ Miêdzynarodowy Dzieñ
Kobiet „odby³ siê bez fanfar; nie by³o
nawo³ywañ do gremialnego wrêczania
kwiatów, g³oœnych zachwytów nad ma-
cierzyñstwem, pustych s³ów na temat
docenianego trudu pracownicy, gospody-
ni i ¿ony, solennych zapewnieñ, ¿e ju¿
zaraz na ka¿dym odcinku bêdzie lepiej”.

Dopiero jednak w 1989 roku ode-
zwa³ siê g³os sprzeciwu jedynej zade-
kretowanej organizacji kobiecej wobec
dotychczasowego nastroju i formy Dnia
Kobiet. Alicja Zdybel, dyrektorka Ko-
mitetu Gospodarstwa Domowego Ligi
Kobiet Polskich, pisa³a: „Nie chcemy,
aby 8 marca chwalono nas za nasz trud,
za dzielnoœæ, chcemy mieæ wp³yw na hie-
rarchiê spraw do za³atwienia i wybór
priorytetów w interesie rodziny, spo³e-
czeñstwa, ale i w interesie samych ko-
biet”.

Przez ca³y czas istnienia PRL g³os
w³adzy - g³os partii - zag³usza³ jak¹-
kolwiek dyskusjê o problemach kobiet,
choæ 8 marca by³by dobr¹ dla niej
okazj¹. Odbywa³a siê jedynie jej na-
miastka - przyznawano, ¿e s¹ trudno-
œci, wyra¿ano nadziejê, ¿e przecie¿ zo-
stan¹ pokonane i podkreœlano, ¿e nie
mog¹ przyæmiæ dokonañ.

Manify, czyli anarchistki
i feministki

W pierwszych latach III Rzeczpo-
spolitej Dzieñ Kobiet zacz¹³ zanikaæ
niczym œwiêto wstydliwe, narzucone
przez pañstwo. By³ ju¿ jedynie pretek-
stem do sond ulicznych: „Czy obchodzi
pan Dzieñ Kobiet?”, „Z czym kojarzy siê
pani 8 marca?”. Niestety, wylano dziec-
ko z k¹piel¹- drêtwotê oficjalnego œwiê-
ta uto¿samiono z martwot¹ problema-
tyki. Na forum publicznym kwestia
kobieca w ogóle przesta³a siê pojawiaæ.
Tak by³o, dopóki nie zajê³y siê ni¹ same
kobiety.

Ostatnie lata to powrót do Ÿróde³
ruchu kobiecego, do tradycji Dnia Ko-
biet jako czasu spontanicznej ekspre-
sji kobiecych potrzeb i problemów.

Kobiece organizacje pozarz¹dowe i
stowarzyszenia (jak OŒKA, Federacja
na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
czy Centrum Praw Kobiet) oraz grupy
nieformalne (anarchistyczne Emancy-
punx i WiedŸmy) organizuj¹ corocznie
w Warszawie Manify - po³¹czenie wie-
cu, happeningu i pochodu, na przyk³ad
pod has³em „Demokracja bez kobiet to
pó³ demokracji”. Kobiety wychodz¹ ze
swoimi postulatami, g³oszonymi tak¿e
na co dzieñ, na ulicê. 8 marca staje siê
dziêki temu dniem, w którym - parafra-
zuj¹c tytu³ emancypacyjnej publikacji z
pocz¹tku wieku - „g³os maj¹ kobiety”.
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1. Czy pamiêtacie kto wymyœli³
taki dzieñ? Komu zawdziêczaj¹
kwiaciarnie 8 marcowe oblê¿e-
nie:
- uczestniczkom II Miêdzynarodo-

wej Konferencji Socjalistycznej w
1910 roku

- pierwszemu w historii Europy po-
rzuconemu mê¿owi- cyklistom

- mê¿czyznom wietrz¹cym okazje
do wypicia - producentom tanich
rajstop

2. Kogo wg Was wypada obdarowaæ
w taki dzieñ celofanowym tulipa-
nem nie nara¿aj¹c siê zbytnio na
rozbicie na g³owie kryszta³owe-
go wazonu?.
Obdarowujemy wiêc:
- traktorzystki
- wszystkie kobiety bez wyj¹tku-

fanki wenezuelskich seriali-
mamê, babcie, ciocie i na wszelki
wypadek wujka

- córki kwiaciarek wspomagaj¹c ich
bud¿et domowy

3. Tekstylne prezenty - kiedyœ tak
popularne, kwitowane skrzêtnie
w zak³adach pracy - czy pamiê-
tacie:
- rajstopy dla Ewy pakowane w

œliczne kartonowe pude³ka- dura-
leksowe szklanki z importu- ener-
dowskie sweterki z zak³adów
odzie¿owych

- przydzia³owy goŸdzik w kolorze
narodowym

- krem NIVEA i szminkê POLLE-
NA w kolorze ultramaryna

4. Obchodzicie czy nie? Kupujecie
kwiaty? Czekacie na czekoladki
i dowody sympatii? Czy zamyka-
cie siê w domu i udajecie ze ta-
kiego œwiêta nie by³o i nie bêdzie?
Zdecydujecie siê:
- omijaæ kwiaciarnie szerokim

³ukiem
- ka¿d¹ napotkan¹ osobê wyposa-

¿ona wi¹chê kwiatów kwitowaæ
westchnieniem „phi”

- wyci¹gn¹æ z szafy niebieski wa-
zonik i wyczekuj¹co patrzeæ na
drzwi wejœciowe

- kupiæ zestaw „goŸdzikowo tulipa-
nowy” i wrêczyæ go ka¿dej napo-
tkanej pani

- skreœliæ z kalendarzyka ka¿dego
pana, który obdaruje nas 8 mar-
cowym kwiatkiem w imiê zasady
„dzieñ kobiet, rok mê¿czyzn”.

5. Tak wiêc gdy zmêczona dniem
Kobieto wracasz do domu w Dniu
Kobiet, widzisz:
- mê¿a le¿¹cego na kanapie z pilo-

tem w rêku, który od progu pyta,
kiedy obiad

- kartkê na stole „Kochanie wrócê
póŸno...”

- stó³ ze œwieczkami i mê¿czyznê
w kuchni gotuj¹cego coœ szczegól-
nego

- kwiaty i zaproszenie na kolacjê
we dwoje

- monitor swojego komputera, któ-
ry w³¹czaj¹c natychmiast logu-
jesz siê w kawiarence RANDKA,
¿eby uczciæ Dzieñ Kobiet...

Dla tych, którzy maj¹ ochotê na chwilkê zabawy – ¿artobliwy quiz;-)

Wyszuka³am kilka wierszy (znanych i mniej znanych
autorów) i wierszyków (pamiêtanych z przedszkol-
nych i szkolnych uroczystoœci) dla Pañ z okazji Œwiêta
Kobiet... R J

Dla naszej Pani
Maria Terlikowska

My proszê Pani, mamy zmartwienie,
bo dziœ nie kwitn¹ z³ote z³ocienie,
bo dziœ nie kwitn¹ bia³e narcyzy,
powystrajane w pachn¹ce kryzy.
Nawet weso³y bratek nie kwitnie
ciemnoniebiesko i aksamitnie...
A to doprawdy ogromna szkoda,
¿e na Dzieñ Kobiet pusto w ogrodach.
Wiêc przynosimy Pani kochanej
wszystkie te kwiatki narysowane.
A z tych rysunków bêdzie bukiecik
od ca³ej klasy, od wszystkich dzieci.

Dzieñ Kobiet
Janina Ga³czyñska

Dzieñ 8 marca to kobiece œwiêto.
S¹ uprzejmoœci, toasty, prezenty.
Ka¿dy kwiat wrêcza z twarz¹ uœmiechniêt¹,
choæ zwykle bywa z³y i nadêty.
Schodz¹ siê goœcie, sk³adaj¹ ¿yczenia.
Solenizantka tak¿e uœmiechniêta.
Lecz chcê zapytaæ, tak dla przypomnienia,
czy o kobietach ktoœ zwykle pamiêta?
¯e ostatnie spaæ id¹, a pierwsze siê budz¹,
¿e wci¹¿ pracuj¹ od œwita do zmroku,
¿e nieustannie dla swoich siê trudz¹,
a zauwa¿ane s¹ raz w roku. 

Œwiêto Kobiet
Ryszard Przymus

Dzisiaj dzieñ piêkny, uroczysty!
Taki dzieñ raz siê w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryœnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspania³e, wielkie Œwiêto,
wiêc œpiesz¹ ch³opcy i panowie
z bukietem ¿yczeñ w barwach kwiatów
uœmiechn¹æ siê do Wszystkich Kobiet.

Có¿ to za œwiêto?
Wanda Grodzieñska

Idzie starszy pan w¹saty, niesie w rêku bukiet kwiatów
Student biegnie z drugiej strony, ma wi¹zankê ró¿ czerwonych.
A tam dalej ch³opców dwóch niesie dwie ga³¹zki bzu.
Co to? Co siê dzisiaj dzieje?
przez ulice, przez aleje t³um siê toczy rozeœmiany...
W rêkach ró¿e, tulipany i narcyzy, i ¿onkile.
Tyle barw i kwiatów tyle!
Tu ró¿owo, tam b³êkitnie! Czy ulica ca³a kwitnie?
A wtem Jaœ przypomnia³ sobie:
„Przecie¿ to dziœ Œwiêto Kobiet!
Œwiêto Kobiet... Wiem, co zrobiê:
kupiê wonnych fio³ków pêczek
i siostrzyczce swojej wrêczê”.
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8 marca
Danuta Gellnerowa

Chodz¹ dziœ panowie po mieœcie,
bo dzisiaj jest ósmy marca - nareszcie!
Chodz¹ ci w¹saci i ci z brodami,
i g³adko wygoleni, i ci z baczkami.
I wysocy, i niscy, i grubi, i chudzi.
Ch³opcy tak¿e biegaj¹, ¿aden siê nie nudzi.
(...)Panowie, doœæ! Ch³opaki, stop!
Naprawdê ju¿ doœæ fio³ków, stokrotek i ró¿!
Teraz róbcie sami bukiety
z tego, co najbardziej lubi¹ kobiety:
z uk³onów, z uœmiechów i uprzejmoœci,
a za to, ¿eœcie czasem byli niegrzeczni —
przeproœcie!

Kobieta mówi o swoim ¿yciu
Œwirszczyñska Anna

Do mê¿czyzn w krótkich i d³ugich spodniach
Ludwik Jerzy Kern

Jeœli siê zastanowisz, ma³y mê¿czyzno, przez chwilê.
to szybko dojdziesz do wniosku,
¿e kobiet na œwiecie jest du¿o, ogromnie du¿o,
tak du¿o, ¿e chyba nikt nie wie, ile...
Kobietê rozpoznaæ ³atwo, to coœ zupe³nie prostego:
Ka¿da osoba nie bêd¹ca, kolego, mê¿czyzn¹,
jest z ca³¹ pewnoœci¹, kobiet¹, kolego.
Kobiet¹ jest ka¿da mama,
ka¿da ciocia Jasia, ciocia Stasia,
czy ciocia Ina
kobietami s¹ artystki, co je znamy z telewizji albo z kina,
ka¿da babcia jest kobiet¹, ka¿da pani w szkole,
za kobietê musisz uznaæ swoj¹ siostrê Olê,
która jest za ma³a jeszcze, by iœæ do przedszkola,
a pomimo to kobiet¹ jest ju¿ ma³a Ola...
Kobietami s¹ tak samo wszystkie kole¿anki,
od Halinki piegowatej do szczerbatej Anki.
I Agatka (ta od Jacka) jest kobiet¹ tak¿e,
i Marylka, co tak brzydko po zeszytach bazgrze,
i Beatka, która siedzi w przedostatniej ³awce,
i Ma³gosia, co upad³a wczoraj na œlizgawce,
i s¹siadka z twego bloku, ta ruda El¿bieta,
chocia¿ trudno w to uwierzyæ, to tak¿e kobieta...
Gdy Œwiêto Kobiet nadejdzie, przez jeden dzieñ ca³y
nie dokuczaj tym kobietom du¿ym ani ma³ym.
Ma³ym w dniu tym, jeœli umiesz, zaœpiewaj piosenkê,
a tym du¿ym - przynieœ kwiatek i poca³uj w rêkê.

Kobieto, królowo, szatanie, aniele...
Józef Ignacy Kraszewski

Kobieto, królowo, szatanie, aniele,
Motylu, g³azie, kwiecie,
Duchu z niebios w ludzkim ciele,
Nie ze œwiata, a na œwiecie,

Niepoznana, niepojêta,
Odmienna i jednakowa,
I s³aba i nieugiêta,
Niewolnica i królowa!

Niechaj ten wiersz...
Tadeusz Kubiak

Dzisiaj jest œwiêto wszystkich dziewczynek,
Ma³goœ, Balbinek i Katarzynek,
w Gdañsku, sk¹d p³ynie siê do Afryki,
w Toruniu, gdzie s¹ pyszne pierniki,
w Warszawie, w której œpiewa Syrena,
w Krakowie, w którym smoka ju¿ nie ma...
Dzisiaj jest œwiêto wszystkich dziewczynek,
œl¹skich Barbórek i Karolinek,
góralskich Jaguœ, Maryœ i Hanek,
którym podzwania dzwonek u sanek,
niechaj siê ciesz¹ tak jak co roku,
to dla nich wyjrza³ spod œniegu krokus.

Œwiêto Kobiet w naszej klasie
Tadeusz Kubiak

W pierwszej ³awce, patrzcie, Zosia, a Marysia w trzeciej.
Siedzi godnie jak przysta³o dostojnej kobiecie.
Œwiêto, œwiêto i po œwiêcie, ale zawsze przecie¿
nawet w klasie pierwsze miejsce trzeba daæ kobiecie.
Nie poci¹gaj jej za warkocz. Co? ¯e on nie w modzie?
Nie! Bo jesteœ d¿entelmenem w œwiêta i na co dzieñ.
Na spacerze, na wycieczce — czu³y jak poeta.
Przecie¿ Kasia, Masia, Jasia — to ma³a kobieta.
B¹dŸ rycerski, nie drwij, nie kpij, nie przypinaj ³atek.
Kobiet nie bij nawet kwiatkiem, raczej daj im kwiatek

Dzieñ kobiet
Zofia Holska-Albekier

Dzieñ Kobiet! Dzieñ Kobiet!
Niech ¿yj¹ nam zdrowe i pani nasza i mamy,
I woŸna, kucharka, przedszkolna lekarka.
Im wszystkim kwiaty rozdamy.
Dzieñ Kobiet! Dzieñ kobiet!
Niech ka¿dy siê dowie, ¿e dzisiaj œwiêto dziewczynek!
Uœmiechy s¹ dla nich, zabawa i taniec
Piosenka z radia pop³ynie.

Kobieta dzisiejsza
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria

Dzisiaj prawdziw¹ sta³a siê niebiank¹,
Chmur amazonk¹, wichrów markietank¹!
W ogniu kochana, zrodzi wam robotów,
Potrzebnych sprzêtom lotniczym i tankom...

 Wiatr mnie pêdzi po drogach,
wiatr, bóstwo odmiany
o dmuchaj¹cych policzkach.
Kocham ten wiatr,
cieszê siê
odmianom.

Chodzê po œwiecie
we dwoje albo sama
i mi³e s¹ jednakowo
têsknota i œmieræ têsknoty,
która nazywa siê spe³nienie.

Czegoœ jest we mnie za du¿o.
Przelewam siê przez brzegi
jak dro¿d¿e. Dro¿d¿e maj¹
swój w³asny rodzaj szczêœcia.

Idê, ci¹gle idê,
czasem przy³¹cza siê do mnie
mê¿czyzna.

Idziemy razem,
on mówi, ¿e to do œmierci,
potem gubi siê o zmroku
jak rzecz niewa¿na.

Idê sama,
potem znów na zakrêcie
zjawia siê nowy towarzysz.

Idê, ci¹gle idê,
wiatr pêdzi po drogach.
Na moich drogach
zawsze wieje wiatr.
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TY MAJU, TY RAJU,
TY WIOSNO

Bystrym spojrzeniem wypatrujê na sze-
rokim œwiecie wszystkich krzywd, wy-
rz¹dzanych kobiecie, aby z³ych ludzi
roztrzaskaæ piorunem, i szukam, jak
pere³, wszystkich uœmiechów, ofiarowa-
nych kobiecej niedoli, aby je oznajmiæ
s³owem triumfalnym i krzykiem rado-
œci. W³aœnie mi wiatr zza morza przy-
niós³ taki uœmiech, wiadomoœæ cokol-
wiek dziwn¹, niby radosn¹, a tak gorz-
kiej ironii pe³n¹, ¿e siê nad ni¹ zasta-

nowiæ nale¿y ze
zmarszczeniem czo³a.
Jakiœ mi³y pastor z
Kalifornii, gdzie doj-
rzewa cytryna i sta-
re kinowe wampy,
g³êboko poruszony
smêtn¹ dol¹ kobiety
w codziennej szaroœci
¿ywota, za³o¿y³ klub,

którego cz³onkowie przysiêgaj¹, ¿e ka¿-
dy z nich ka¿dego dnia uca³uje swoj¹
¿onê i powie jej sercu s³owo jakieœ przy-
jemne.

 Skoro taki klub za³o¿ono, nie trud-
no wywieœæ z tego wniosek, ¿e nie wszy-
scy ludzie ca³uj¹ swoje ¿ony i nie wszy-
scy mówi¹ im s³owa pe³ne s³odyczy.
Zdaje mi siê, ¿e jest coœ w tym prawdy,
nie tylko na drugiej pó³kuli, ale i na
naszej; zdaje mi siê, ¿e we wszystkich
czêœciach tego straszliwego i nieuprzej-
mego œwiata trzeba by za³o¿yæ takie
kluby. Wprawdzie bowiem zaniechano
ju¿ tu i ówdzie zaprzêgania kobiety do

p³uga i poganiania jej biczem œwisz-
cz¹cego s³owa, wprawdzie u czarnych
ludzi jedynie kobiety s³u¿¹ do dŸwiga-
nia ciê¿arów, ale u najbielszych nawet
nie wprowadzono jeszcze obowi¹zkowe-
go zwyczaju mówienia kobiecie codzien-
nie s³ów bardzo przyjemnych i ca³owa-
nia ich na dzieñ powszedni.

 Ten pomys³ obdarzania jej kwia-
tem uœmiechu, s³owa i poca³unku jest
przeto wzruszaj¹cym pomys³em. Kobie-
ty ca³ego œwiata ze smutnym powitaj¹
go uœmiechem, jeœli jeszcze nie zapo-
mnia³y sztuki uœmiechu; wiadomo bo-
wiem, ¿e uœmiech d³ugo nie ¿ywiony i
d³ugo nie wo³any wiêdnie, niszczeje,
potem siê zapada w jakieœ serdeczne
czeluœcie i nigdy ju¿ nie zjawia siê ani
na sp³owia³ych oczach, ani na ustach,
mocno zaciœniêtych. Coraz mniej jest
uœmiechów na ziemi, coraz wiêcej gry-
masów, które go niezdarnie udaj¹. Ko-
bieta uœmiecha siê prawdziwie trzy razy
w ¿yciu: do matki, po pierwszym poca-
³unku i do swego dziecka. Mog³aby siê
uœmiechaæ sto razy dziennie, ale jej to
zosta³o wzbronione i odzwyczajono j¹
od tego. A któ¿ to œmia³ uczyniæ? Kto
zamordowa³ najniewinniejsze stworze-
nie, uœmiech? Zakryjmy oczy, drodzy
panowie, i jêczmy g³ucho…

 Istniej¹, oczywiœcie, na œwiecie ko-
biety szczêœliwe, tak jak istniej¹ kwia-
ty, uœmiechniête poranki, radoœæ i œpie-

Poszukuj¹c tekstów „o kobietach” natrafi³am na „Kartki z kalendarza”
Kornela Makuszyñskiego... Rewelacyjne! Wprawi³y mnie w tak dobry
nastrój, ¿e postanowi³am z okazji Dnia Kobiet przypomnieæ je nie tylko
Paniom;-) Ciê¿ko mi by³o podj¹æ decyzjê, który felieton wybraæ..., szko-
da by³o wyrzucaæ którykolwiek... Mam nadziejê, ¿e wszystkie siê Pañ-
stwu spodobaj¹...

R J

8 marca
Czes³aw Janczarski

Ch³opcy, kto ozdobi³ klasê barwnym szlakiem wycinanek?
Odpowiecie bez wahania: rêce naszych kole¿anek.
Kto w doniczkach wyhodowa³ pelargonie najczerwieñsze?
Kto dba o to, ¿eby w klasie by³o piêknie jak w piosence?
Kto ma uœmiech dla nas mi³y? Przyznajcie siê, b¹dŸcie szczerzy:
czyœcie zawsze za ten uœmiech odp³acali jak nale¿y?
¯eby wszystko z³e naprawiæ, jest okazja na to w³aœnie:
Œwiêto Kobiet dzisiaj, ch³opcy, urz¹dzimy w naszej klasie.
A jak — to ju¿ wasza sprawa, powiedzia³bym: sprawa mêska.
Dopomo¿e wam na pewno kwiat, i uœmiech, i piosenka.

Œwiêto Kobiet
Maciej Maleñczuk

W tym dniu nieistniej¹cym œwiêta kobiet
A jednak w³aœnie ten dzieñ siê pamiêta
Doprawdy sk³adam tê wi¹zankê tobie
Z wyrzutów sumienia

Niech¿e na gorsze nic ju¿ nigdy siê nie zmieni
I nikt nie ka¿e ci byæ tward¹ i bez wad
Miej zawsze du¿o dobrych rzeczy do jedzenia
Bezpieczny w³asny œwiat

Có¿ jeszcze tylko bukiet szczerych chêci
Co nie jest wiêcej wart ni¿ æwiartka w bramie
Niech nic ju¿ nigdy z³ego siê nie œwiêci
Œwiête niech - œwiêci siê

Nie telep siê samotnie w czterech œcianach
W ka¿dy odg³os siê nie ws³uchuj jak ten pies
Niech tylko s³oñce w twoje okno skoœnie wpada
Nie tylko ci¹gle deszcz

A ¿ycie twoje niech¿e bêdzie ¿ywe
I pe³ne mi³ych ¿ywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fa³szywe
Mimo ¿e mimo ¿e...

Ubieraj siê w kolory - nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj ca³y dzieñ
I nie traæ wiary - niech na twoja przysz³oœæ ca³¹
Nie padnie nigdy cieñ

W tym dniu nieistniej¹cym œwiêta kobiet...

Tyle kobiet dooko³a!
Hanna £ochocka

Rankiem, gdy zaspane oczy otwieram po trochu,
mama g³aszcze mnie po g³owie: - Wstawaj prêdzej, œpiochu!
Babcia kraje chleb, smaruje, krz¹ta siê od rana.
Z torb¹ œpieszy listonoszka. - Mo¿e jest coœ dla nas?
W szkole czeka uœmiech pani, m¹drej i kochanej,
a na przerwie — gwar i œmiechy moich kole¿anek.
Jeœli kaszel mam, gor¹czkê, jeœli boli g³owa,
jest w pobli¿u pani doktor, pomóc mi gotowa.
Mamom, babciom, paniom wszystkim,
dalekim i bliskim,
przesy³amy dziœ ¿yczenia
na zielonych listkach.
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wanie; czarnym oszczerstwem by³oby
generalne oœwiadczenie, ¿e nie ma ta-
kich mê¿ów, co ca³uj¹ chocia¿by raz
dziennie swoje ¿ony, i takich, którzy
¿onom swoim mówi¹ s³owa przyjemne.
Musz¹ tacy byæ, bo czasem i mê¿czy-
zna wyrodzi siê i nie jest podobny do
gromady, jak bia³y kruk, zielona wro-
na, ³ysy Murzyn, prostooki Chiñczyk
albo niezarozumia³y poeta. Natura doœæ
czêsto szaleje i rodzi dziwol¹gi. My jed-
nak chcemy, aby ka¿dy mê¿czyzna ca-
³owa³ swoj¹ ¿onê i przez d³ugoœæ doby
wyszpera³ w sercu ze dwa, trzy s³owa
czerwone, ¿ywe, radosne i mi³e i sk³a-
da³ je kobiecie w dobrowolnej ofierze.

 Nie samym bowiem chlebem po-
wszednim ¿yje kobieta. Jest to istota
tak przedziwna, ¿e czasem bardziej ni¿
chleba trzeba jej do ¿ycia odrobiny s³o-
dyczy i takiego z³otego s³owa, co otwie-
ra duszê jak z³oty kluczyk. (Piêknie po-
wiedziane, dajê s³owo!) Jest to istota,
która spe³niaæ bêdzie najciê¿sze prace,
ka¿dej, choæby najtrudniejszej, dokona
ofiary, ca³a siê poœwiêci, serca w³asne-
go nie oszczêdzi i ¿adnej za to nie ¿¹da
nagrody, prócz tej mizernej: uœmiechu,
dobrego s³owa, poca³unku.

 Mo¿e byæ ta kobieta szefem biura,
dyrektorem banku, ministrem czy am-
basadorem, mo¿e byæ wszystkim, a jed-
nak zawsze bêdzie kobiet¹ i zawsze
bêd¹ siê za ni¹ wlok³y jej œliczne, czê-
sto gwa³townie ukrywane têsknoty, które
zbudzi³y siê w niej wtedy, kiedy mia³a
osiemnaœcie lat. Kobiety czasem udaj¹,
¿e uwa¿aj¹ kwiaty ¿ycia za mizerne ba-
dyle, a uœmiech za idiotyczne wykrzy-
wienie fizjognomii. Œwietnie to udaj¹,
tylko czasem w nocy p³acz¹, kiedy nikt
nie widzi. Jeszcze nie wynaleziono le-
karstwa na tê chorobê serca i ca³e to
szczêœcie, ¿e nie wynaleziono; serce ko-
biety jest najcudowniejszym wynalaz-
kiem i na to nie ma rady. Pragnie mi-
³oœci i bêdzie jej pragnê³a do ostatnie-
go tchnienia ostatniej kobiety na tym
zwariowanym œwiecie.

 Kobieta „w swoich dni poranku” roz-
gorza³ymi oczami wygl¹daj¹ca swoje-
go szczêœcia, najcudowniejsze roi sobie
nadzieje. Rozkwit³e drzewo jest tak
oszo³omione zapachem wiosny, ¿e wie-
rzy we wieczne jej trwanie; bardzo bo-
leœnie jest zdumione, kiedy siê zjawi
rozp³akana jesieñ albo z³a, opryskliwa,
gniewna, mroŸna zima. M³oda dziew-
czyna ¿ywo przypomina wiosnê albo
wiosenn¹ rzodkiewkê, co to czerwona
na twarzy, a w g³owie zielono. Raduje
siê i jest szczêœliwa. Zjawia siê bowiem
p³omienny m³odzian i mówi do niej: „Ty
maju, ty raju, ty wiosno!”

 Od tej chwili zaczyna siê odwiecz-
ne szachrajstwo i cygañstwo; rozpoczy-
na siê awantura, której pocz¹tek by³

zawsze taki sam i takie samo bêdzie
jej zakoñczenie. Mi³oœæ rozpoczyna swoje
œliczne ³garstwa, a nikt na œwiecie tak
nie ³¿e, jak cz³owiek zakochany, bo po-
wtarza wszystkie cygañstwa, jakie w
tym przedsiêbiorstwie wymyœlono od
pocz¹tku œwiata. Jedynie dlatego nie
grozi jej krymina³ za krzywoprzysiê-
stwo, ¿e mi³oœæ jest najg³êbiej przeko-
nana, i¿ nie ³¿e. Wierzy ka¿demu swo-
jemu s³owu i da³aby siê zabiæ za nie.
Okrada poezjê, s³ynne listy mi³osne,
œci¹ga ca³e ustêpy z powieœci albo sama
wymyœla najcudowniejsze bzdury. Nie
gada ludzkim jêzykiem, lecz spieszcza
wszystkie nazwy fauny i flory ojczystej
ziemi. Mê¿czyzna, drab przemyœlny, ma
w robaczywym sercu ca³¹ mena¿eriê, w
której jest: kotek, ptaszek, ¿abusia,
ma³pka, robaczek itd., za czym sadzi
w swoim mi³osnym ogrodzie wszystkie
warzywa i kwiaty, wreszcie sypie swo-
jej lubej w rozmarzone oczy s³onecz-
kiem i gwiazdkami.

 Ka¿dy Romeo przyrzeka nieodmien-
nie Julii, ¿e j¹ „bêdzie na rêkach nosi³”.
Ten ustêp z mi³osnego repertuaru jest
tak ulubiony, ¿e m³odzian powtarza go i
takiej dziewoi, któr¹ mo¿na by posta-
wiæ w k¹cie zamiast pieca, gdyby piec
ukradli. Mi³oœæ — jak to mi³oœæ —
wszystkiemu wierzy; i temu, ¿e jest
najcudowniejszym kwiatkiem, i temu
noszeniu na rêkach. Chc¹cemu nie dzieje
siê krzywda. £atwowiernoœæ jest uro-
kiem i wdziêkiem mi³oœci, oszo³omienie
jest jej najwiêkszym szczêœciem. Kiep-
ska to jest mi³oœæ, która radzi nad tym,
gdzie kupiæ szafê, zamiast patrzyæ w
gwiazdy i mówiæ: — To twoja gwiazda,
a ta srebrna bêdzie moja!

 Tak, tak… Dziewczêce serce wie-
rzy i dlatego jest szczêœliwe; ca³uje czar-
ne s³owa w mi³osnym liœcie, bo jej siê
wydaj¹ purpurowe albo z³ote. W mi³o-
snym liœcie ka¿dy przecinek jest wes-
tchnieniem, ka¿dy pytajnik rozdarciem
serca, a poca³unkiem ka¿da jej krop-
ka. Dziewczêce serce marzy b³êkitnie,
¿e tak bêdzie zawsze, zawsze, a¿ do
grobu, a nawet poza grób… O, biedac-
two ty moje! Tak wygl¹da poezja, jak-
¿e wygl¹da proza?

 Kiedy przekwit³y kwiaty i poca³un-
ki, patrzy ono niespokojnie; coœ siê
zmieni³o, coœ poszarza³o, jakieœ gwiaz-
dy przygas³y, zblad³o jakieœ s³oñce. S³o-
wa zwiêd³y i zmieni³y siê w szelesz-
cz¹ce badyle; umar³y ró¿e i ukaza³y siê
ciernie; spod œwietnego stroju zgrzeb-
na wy³azi podszewka; urocze listy sta-
³y siê krótsze i przypominaj¹ s¹dowe
wezwania. Kobieta nie mo¿e poj¹æ, co
siê sta³o? Wie o tym, oczywiœcie, ¿e w
szaroœci dnia wszystko szarzeje, a zgry-
zoty i troski gasz¹ uœmiechy jak œwie-
ce, przeto nie ¿¹da nieustannej adora-

cji i œpiewania. M¹dre ¿ycie szybko j¹
oduczy³o iluzji i œmiesznych marzeñ o
s³owiku i ró¿y. Ton¹ce serce chwyta siê
czym prêdzej brzytwy i niczego ju¿ nie
chce, tylko odrobiny: jednego poca³un-
ku, jednego uœmiechu, jednego ciep³ego
s³owa. Nie pragnie ani maja, ani raju,
ani wiosny, ani noszenia na rêkach, tego
tylko ca³¹ po¿¹da dusz¹, aby przema-
wiano do niej miêkkim g³osem, dobrym
spojrzeniem i aby na ca³a nêdzê ¿ycia
rzucono jej czasem kwiat uœmiechu,
tego, który siê rodzi w sercu, a na ustach
zakwita.

 Niech rêka boska broni, aby to
mia³a byæ ja³mu¿na! Kobieta, wielka
pani serca, odtr¹ci³aby z pogard¹ mi-
³osierne, wytarte miedziaki. Ona pra-
gnie uczciwej wymiany: „uœmiecham siê
do ciebie, uœmiechnij siê do mnie!”
Nawet tego uzyskaæ nie mo¿e… Nikt
do niej nie mówi miêkkim g³osem, nikt
jej nie wita poca³unkiem ani nie ¿egna
wzruszonym spojrzeniem. Patrz¹ na ni¹
jak na szafê albo na piec. Jest — to
dobrze, nie ma jej — to jeszcze lepiej.

 Zalêk³ym spojrzeniem patrzy na
tego, który j¹ mia³ „nosiæ na rêkach”. A
ten stwór wa³êsa siê po domu, czasem
nie zapiêty i zmiêty, nieogolony i nie-
wytworny, rozlewa czerwone wino na
biel obrusa, wtyka niedopa³ki w zagiê-
cia foteli, sypie popió³ na posadzkê, je-
den but ciska na biurko, drugi na sza-
fê. Jest niecierpliwy i opryskliwy, za-
wsze zmarszczony i odêty jak sowa. Lecz
o dziwo! Tylko w domu jest taki. W
domu dla lubej ¿ony i mi³ych dziatek
ma minê tak¹, jakby mocnego napi³ siê
octu, g³os ma zje¿ony jak ry¿owa szczot-
ka, a kiedy ch³epce zupê, oznajmia to
rozg³oœnie ca³ej Rzeczypospolitej. Poza
domem za to gêbê ma uœmiechniêt¹,
jak na wielkanocnym stole g³owa pew-
nego zwierzaka, któremu dla urody
wsadzaj¹ w fizjognomiê pomarañczê
albo czerwone jab³ko.

 Tak nie mo¿na, mi³y panie! W
domu jest istota smutna, która uwie-
rzy³a zaklêciom i przysiêgom; odda³a
mê¿owi swój ostatni uœmiech jak nê-
dzarz, co „ostatniego rozmienia³ ceki-
na”; czym prêdzej bra³a z jego serca trzy
czwarte ka¿dej zgryzoty, jemu zostawia-
j¹c cz¹stkê jedynie, jeœli nie mog³a za-
braæ i tej reszty. P³aka³a czêsto, lecz
tak cichutko, aby on nie s³ysza³; œmia-
³a siê, choæ jej siê p³akaæ chcia³o, aby
on siê uœmiechn¹³. Setki nocy nie zmru-
¿y³a oka, pochylona nad dzieckiem, a
rano z trudem stara³a siê mieæ twarz
pogodn¹. Oczekiwa³a czasem do bia³e-
go œwitu, kiedy m¹¿ mia³ powróciæ li-
cho wie sk¹d? Wszystko w niej ³ka³o, a
ona przebaczy³a, sto razy i tysi¹c razy.

(ci¹g dalszy na str. 32)
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Naiwna? Niem¹dra? O, nie! tylko
kobieta; tak¹ ju¿ ma zadawnion¹ i nie-
uleczaln¹ chorobê serca. Mog³aby siê
zbuntowaæ, czyni to jednak bardzo rzad-
ko, gdy¿ ze smutnym jej domem udrê-
czeñ wi¹¿e j¹ g³êbokie, serdeczne wspo-
mnienie, marzenie umar³e, têczowe ilu-
zje i to wszystko, czego by³o najwiêcej,
a co by³o cierpieniem. Niektóre tylko
kobiety wyzwalaj¹ w sobie furie, nie-
które p³acz¹, a najwiêcej jest takich,
co milcz¹ smutnym milczeniem.

 Mê¿czyzna zaœ nie widzi tej trage-
dii: albo nie ma na to czasu, chocia¿
jednego tylko trzeba na to spojrzenia,
albo nie ma w sobie tej duchowej wy-
twornoœci, bez której cz³owiek niczym
nie odró¿nia siê od drewnianego ba³-
wana. Uprzejmy jest jedynie na wynos,
w domu jest barbarzyñc¹. Mo¿e byæ, ¿e
przyda³oby mu siê obudzenie, gwa³tow-
nym dokonane sposobem przez miaro-
we uderzanie jakimœ nadnaturalnie
ciê¿kim przedmiotem w ciemiê, kobie-
ty jednak niechêtnie stosuj¹ te zabie-
gi. Czekaj¹ na cud. Wci¹¿ im siê zdaje,
¿e jakaœ smutna zasz³a pomy³ka i czar-
ne jakieœ nieporozumienie, wreszcie do
najczarniejszej dochodz¹ konkluzji, ¿e
to one s¹ temu winne.

 Rozpacz nieoczekiwane miewa po-
mys³y. Grzebi¹ prosto w sercu i ostatni
z niego wynosz¹ uœmiech. Na nic… Nie
zauwa¿ono go. Dobieraj¹ s³ów, przypo-
minaj¹ sobie te najpiêkniejsze, z owych
czasów przysi¹g i zaklêæ. Na nic… Nie
us³yszano ich. Rozpalaj¹ w oczach blask
radoœci i patrz¹ z dr¿eniem serca w jego
oczy… Na nic… On czyta gazetê. Przy-
chodz¹ nieœmia³o z ostatnim cudownym
swoim darem: z poca³unkiem. Na nic…
Odpêdzono ten poca³unek jak muchê z
czo³a. Wiêc „dziwiê siê tylko, ¿e ciernie
pod twymi stopami nie rosn¹…”

 O, niezbadane serce kobiety! Kie-
dy na tego zniecierpliwionego cz³owie-
ka nagle padnie cios, wtedy zalêk³y,
przera¿ony i bezradny, szuka pomocy u
tego wiernego przyjaciela. Zapomnia³,
¿e je ok³ama³, ¿e je zrani³ i ciê¿ko znie-
wa¿y³, teraz o tym zapomnia³. A ono,
cudowne serce, te¿ o tym zapomnia³o,
œpiewa z radoœci i czym prêdzej wielk¹
mi³oœci¹ ratuje nieszczêœliwca i jego
zgryzotê s³odkimi pociesza s³owami.

 Czy¿ tak nie jest, czy to niepraw-
da? Zaprzecz, dobra kobieto, jeœli mo-
¿esz… Za to wszystko szlachetny pa-
stor z dalekiej ziemi ¿¹da dla kobiety:
jednego poca³unku i jednego uprzejme-
go s³owa. Kobieta nie pragnie wiêcej.
Nie trzeba jej mówiæ: „Ty maju, ty raju,
ty wiosno!”, bo to i nieprawda, i brzmi
zbyt figlarnie, ale trzeba uœmiechn¹æ
siê tym uœmiechem, który mówi: „Je-

stem zawsze z tob¹!” — powiedzieæ
œlicznie pooranej zmarszczkami i tro-
skami kobiecie: „Wygl¹dasz jak ró¿a,
droga moja!” — bo piêkne k³amstwo
stokroæ wiêcej jest warte od zgryŸliwej
prawdy — a wreszcie uca³owaæ tê ko-
bietê, aby w dzieñ najbardziej mrocz-
ny ujrza³a s³oñce. To s³oñce, które œwie-
ci³o, kiedy mia³a lat dwadzieœcia, i któ-
re jej pierwszy widzia³o poca³unek.

KOBIECIE DZIEJE SIÊ
KRZYWDA

— Jaka? jaka? — wo³a wielki chór
kobiet.

 Zaraz, zaraz, powoli! Sprawa zo-
stanie oœwietlona nale¿ycie i wyœwie-
tlona. Winni zostan¹ zawstydzeni.

 Rozpoczniemy awanturê z policj¹ i
przejdziemy z pych¹ na ukos przez uli-
cê naszego tematu i nic nam policja nie
zrobi.

 Oto pewnego razu zdarzy³o siê w
Warszawie, ¿e m³oda dziewczyna, odu-
rzona zapachem wiosny i bzu, namó-
wiona przez bujne serce i przez w³asn¹
radoœæ, uca³owa³a z nag³a przystojnego
policjanta, stercz¹cego na rozstaju dróg.
Policjant najpierw zdêbia³ i odebra³o
mu mowê. A potem… — nie szlochaj,
serce! — potem zaaresztowa³ tê cu-
down¹ dziewczynê. Pisa³em kiedyœ o
tym z takim oburzeniem, ¿e do koñca
œwiata ¿adna dziewczyna nie poca³uje
policjanta na s³u¿bie, a kiedy bêdzie
poza s³u¿b¹, uca³uje go z niesmakiem.
Z³y to by³ cz³owiek, z drewna wyciosa-
ny, niegodny poca³unku. Ona do niego z
poca³unkiem, on do niej z gumow¹
pa³k¹. A có¿ ma robiæ dziewczyna na
wiosnê, biedactwo, jak nie ca³owaæ,
choæby policjanta?

 To zrobi³ zbrojny m¹¿. Teraz czy-
tajmy, co uczyni³ drugi. Oto dowiedzia³
siê przez „szpiegrze”, ¿e:

  Panna Katarzyna Cieœlak w dowo-
dzie osobistym rok urodzenia 1900 —
przerobi³a „z ³atwoœci¹” (jak powiada
protokó³ policyjny) na rok 1908, odm³o-
dziwszy siê o lat osiem. Poci¹gniêto j¹ za
to do odpowiedzialnoœci karnej i odsta-
wiono z Raszyna etapem do Warszawy.

„Oj, Kasiu, Kasieñko!” — p³acze
Lucjan Rydel. „Oj, Kasieñko, skarby
moje!” — jak siê naigrawa Mefistofe-
les.

„Katarzyno Cieœlak! Có¿eœ uczyni-
³a?” — jak jej powie sêdzia.

 Nieszczêsna i w srogie kajdany
zakuta Katarzyna bêdzie zapewne pro-
testowa³a ³zami i narzekaniem. Gdy-
bym by³ Szurlejem, pobie¿a³bym szyb-
ko i broni³bym jej z takim zapa³em, ¿e
s¹d wrêczy³by jej kwiaty z uprzejma
uwag¹ wœród motywów wyroku, ¿e gdy-

by ka¿d¹ kobietê karaæ za umniejsze-
nie sobie wieku, ca³y œwiat by³by jed-
nym, uroczym krymina³em. Oczywiœcie,
owa Katarzyna upad³a na m³od¹ g³o-
wê zmniejszaj¹c sobie wiek w doku-
mencie, zamiast to robiæ „na gêbê”.
Dokument — trudno! — wielka rzecz i
sroga. Gdyby ka¿dy chcia³ w nim coœ—
wyskrobaæ, ¿ycie by siê cokolwiek skom-
plikowa³o. Tylko nie wyskrobywaæ, Ka-
siu, tylko nie to! Policja tego nie lubi i
nikt tego nie lubi, bo jeden to zrobi z
dowodem osobistym, a drugi zaraz z
wekslem, z losem loteryjnym, z testa-
mentem. Pomys³owoœæ ludzka jest
wznios³a i niewyczerpana.

 Nie o to mi jednak idzie, lecz o
dobr¹ sposobnoœæ, aby siê u¿aliæ kobie-
cej krzywdy i jej odwiecznej mêki ser-
decznej. Kto stanie w obronie kobiety,
jeœli ja tego nie uczyniê? (Otar³em ³zê
w lewym oku…) — Po co — pytam g³o-
sem nabrzmia³ym od bólu — wci¹¿,
zawsze, uporczywie, jadowicie i z ka-
towsk¹ lubie¿noœci¹ zapytywaæ kobie-
tê o wiek. Po co raniæ w samo serce jej
wieczn¹, kwitn¹c¹ fio³kami m³odoœæ?
Wymyœli³ to jakiœ cz³owiek z³y, trzykrot-
nie ¿onaty i z tego powodu cokolwiek
szalony. Po co j¹ uszczêœliwiaæ wbrew
jej woli? Kobieta œwietnie wprawdzie i
z cudown¹ namiêtnoœci¹ walczy³a o rów-
ne prawa z mêskim po³amañcem, ale
tego prawa najzagorzalsza zrzeknie siê
feministka.

 Wiek mê¿czyzny musi byæ znany,
bo mê¿czyznê trzeba wzi¹æ do wojska
albo pos³aæ na emeryturê, w³adza musi
przeto wiedzieæ, czy mê¿czyzna ma w
pierwszym wypadku lat dwadzieœcia
jeden, a w drugim trzydzieœci osiem?
Móg³by siê taki przemyciæ i zostaæ na
posadzie do sêdziwego wieku, do jakichœ
lat czterdziestu piêciu, oszust jeden!
Wiek kobiety musi byæ znany w kilku
wypadkach mizernych jak zam¹¿pójœcie
i w jednym wielkim: w czasie g³osowa-
nia do senatu. Poniewa¿ jednak prawo
to jest pono zachwiane jak z¹b m¹dro-
œci, nic ju¿ przeto nie stoi na przeszko-
dzie, aby rok urodzenia kobiety pozo-
sta³ na wieki wieków jej serdeczn¹ ta-
jemnic¹. W tej chwili jest tajemnica ta
obra¿ana i podawana œwiêtokradzko do
publicznej wiadomoœci. Przy œlubie —
trudno! — trzeba wyznaæ prawdê choæ-
by po cichutku, bo Pan Bóg wszystko
wie, wiêc nie op³aci siê ¿adne krêtac-
two. Zdarza siê jednak, ¿e kobieta zgu-
bi parasol. Nie jest to zdarzenie zdol-
ne wstrz¹sn¹æ œwiatem. A w urzêdzie
pytaj¹:

 — Imiê i nazwisko?
 — Nazwiska rodziców?
 — Miejsce zamieszkania?
 Pytania te s¹ ³atwe i kobieta p³yn-

nie na nie odpowiada, choæ imiê matki
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nigdy jeszcze nie pomog³o do odnale-
zienia parasola. Ale w³adza pyta na
koniec:

 — Dzieñ i rok urodzenia?
 Na po³amany parasol! Co to pana

obchodzi? Pytaj pan o wiek parasola,
nie o wiek damy! Dama bowiem, jeœli
uwa¿a swoj¹ tajemnicê za œwiêt¹, wy-
rzeknie siê zguby

 1 wyjdzie oburzona i odm³odzona
o lat dziesiêæ, bo jej od gniewu przybê-
dzie rumieñców.

 To by mo¿na jeszcze prze¿yæ, bo
przy tej awanturze jedynym œwiadkiem
jest parasol. Gorzej jednak nieszczêsnej
kobiecinie, jeœli j¹ zawo³ano do s¹du,
aby œwiadczy³a. Przede wszystkim py-
taj¹ j¹ o tzw. generalia. Ha! ha! Czy
kobieta lepiej bêdzie œwiadczyæ maj¹c
o dziesiêæ lat wiêcej, czy bêdzie œwiad-
czyæ gorzej, odm³odziwszy siê o taki
sam drobiazg? Kobieta, schwytana w
pu³apkê, odpowiada wtedy przedziwnie
szybko:

 — Mam lat… dzieœci dwa!
 Jeœli sêdzia jest bez duszy, zaraz

w krzyk:
 — Ile? ile? Proszê mówiæ wyraŸnie.
 Nieczêsto to siê jednak zdarza.

Sêdzia jest m¹dry i pob³a¿liwie przyj-
muje do wiadomoœci owe „dzieœci
dwa”. Tak byæ powinno. A adwokat
strony przeciwnej, który by siê na
wszystko wa¿y³, nie wa¿y siê podaæ
takiej odpowiedzi w w¹tpliwoœæ, bo
zbudzi³by tygrysa i demona zemsty.
Wszystko jedno jest ju¿ bowiem ko-
biecie, której wydarto z serca praw-
dziw¹ cyfrê lat.

 A po co to czyni¹? „Nazywa siê
Manon, ma dziewiêtnaœcie lat” — i
koniec. Ka¿dej kobiecie powinno przy-
s³ugiwaæ prawo do og³aszania takiej
liczby lat, jaka siê jej ¿ywnie podoba.
Sama siê bêdzie chyba strzeg³a zbyt
jaskrawej przesady i maj¹c szeœæ pod-
bródków i ju¿ w¹sy, nie bêdzie œpiewa-
³a dyszkancikiem, ¿e „nazywa siê Ma-
non i ma dziewiêtnaœcie lat”, albo uda-
j¹c ptaszka bêdzie œwiegota³a jak But-
terfly, ¿e ma lat trzynaœcie.

 Niedobrze jest, kiedy dama, która
tañczy³a poloneza z Koœciuszk¹, udaje,
¿e nie wie, kto to taki? Nale¿y przeto
polegaæ na dobrym smaku damy, jed-
nak¿e w granicach prawdopodobieñ-
stwa nale¿y daæ jej ca³kowit¹ wolnoœæ.
Kilka lat mniej, kilka wiêcej, to dro-
biazg. Das schadet weder ihr, noch mir
— jak rzek³ Marcin Luter przy zgo³a
innej sposobnoœci. — „Ani im to nie
szkodzi, ani mnie”.

 Zdawa³oby siê bowiem, tak na oko
tylko, ¿e kobieta pragnie siê odm³odziæ
— z pospolitej pró¿noœci. Zapewne s¹ i
takie, ale jest jeszcze siedemdziesi¹t
siedem innych, g³êbszych powodów. Jed-

nym z nich i nienajgorszym jest ten, ¿e
g³êboko zakorzeniona jadowitoœæ ludz-
ka nigdy nie chce uwierzyæ w prawdê.
Gdyby kobieta nieroztropnie wyjawi³a
prawdziw¹ liczbê swoich lat, i tak jej
nikt nie uwierzy, zawsze jej dodadz¹,
mimo przysi¹g i zaklêæ. Pragn¹c tego
unikn¹æ postêpuje wedle zasad umowy
spo³ecznej: maj¹c lat trzydzieœci og³a-
sza, ¿e ma lat dwadzieœcia. Wtedy au-
tomatycznie g³os powszechny dodaje jej
dziesiêæ i oto wychodzi liczba prawdzi-
wa: trzydziestki. Prawda triumfuje,
tylko okóln¹ drog¹ dochodzi do tego
mizernego triumfu. Jest bowiem pew-
na metoda w tym ob³êdzie. Mo¿e to siê
mœci odwieczne, pierwsze k³amstwo,
jednak¿e nikt ju¿ tego nie odmieni.

 Jest to gra towarzyska, w której
ka¿dy pragnie braæ udzia³. Niech siê
kilku mato³ów zbierze przy kawiarnia-
nym stoliku i niech w tej chwili wej-
dzie do kawiarni g³oœna aktorka. Ak-
torka piêkna jak orchidea, ma w oczach
wiosnê, a na ustach promienisty
uœmiech wschodz¹cego s³oñca, jest piêk-
na i m³oda. Nagle jeden z mato³ów po-
wiada:

 — Ale¿ ta siê trzyma! Ma ju¿ pod
piêædziesi¹tkê, a patrzcie, jak udaje
m³od¹ dziewczynkê.

 — Pod piêædziesi¹tkê? — powiada
drugi mato³ bo¿y. — Ona musi mieæ
najmniej piêædziesi¹t piêæ. Zaraz panu
obliczê… Kiedy ja mia³em lat piêtna-
œcie, ona ju¿ gra³a w Æwiartce papieru.

 — Panie, to nie ta!
 — Mnie pan bêdzie uczy³? S³owo

honoru dajê, ¿e j¹ widzia³em… Trzy-
dzieœci kilka lat temu. Musia³a mieæ
wtedy ze dwadzieœcia.

 Piêkne biedactwo, zanim wysz³o z
kawiarni, jest stara miot³¹, zakurzo-
nym gratem, piramid¹ Cheopsa i ciot-
ka Tutankhamena. A dlaczego? Ja nie
wiem. Ludzie nie lubi¹, jeœli kto jest
od nich m³odszy. Ma³pia z³oœliwoœæ.
Tacy wymyœlili okrutne narzêdzie, zwa-
ne „zêbem czasu”. £agodnemu, wszyst-
ko przebaczaj¹cemu czasowi wprawio-
no jakiœ potworny kie³, którym gryzie
kobiety, i tylko kobiety. Mê¿czyzna jest
zdania, ¿e „klepsydra dr¿y w rêkach
czasu”, kiedy siê do niego zbli¿a. Sam
u¿ywa rozmaitych paskudztw, czerni-
d³a na w¹sy, brylantyny na g³owê, ma-
suje sobie fizjonomiê, czerwieni pa-
znokcie, ale tylko jemu to wolno. A niech
bêdzie wiecznie m³ody, niech sobie naj-
dorodniejszego upatrzy szympansa,
niech jednak pozwoli innym promienieæ
m³odzieñczo! Faust duszê zaprzeda³
diab³u, byle mu odj¹³ siw¹ brodê i
zgrzybia³oœæ serca. I ka¿dy mê¿czyzna
snadnie by to uczyni³, tylko ¿e diab³y
zm¹drza³y i nie handluj¹ ju¿ wyp³o-
wia³¹ starzyzn¹. Kobieta, nie czyni¹c

szachrajstw z piek³em, sama walczy
bohatersko o swoj¹ m³odoœæ.

 Dobrze robi, wybornie czyni! Chwy-
ta siê tej m³odoœci rozpêtanym pragnie-
niem, ka¿dym w³óknem serca, ka¿dym
linieniem oka. Czasem to mi jej ser-
decznie ¿al, tyle znosi udrêczeñ i tyle
daremnych czyni wysi³ków. Czasem czy-
ste pope³nia wariactwa i wyprawia tra-
gikomedie. To te¿ jest nieznoœna prze-
sada, pokarana dotkliwie œmiesznoœci¹,
o tych pomylonych, platynowych g³ów-
kach nie chcemy mówiæ. My pragniemy
uwielbiæ — a¿ uwielbiæ! — tê. kobietê,
która jak d³ugo mo¿e, walczy ze staro-
œci¹, ze smêtkiem jesieni, z melancho-
li¹, gnuœnoœci¹ i stetryczeniem.

 Taka kobieta wie, ¿e kosmyk siwi-
zny jest najpiêkniejszym kolorem w³o-
sów i wcale go nie ukrywa. Mo¿na bo-
wiem mieæ srebro we w³osach, a duszê
cudownie m³od¹ i serce, g³oœno œpiewa-
j¹ce. Wtedy ta dusza odbija siê w
oczach, a oczy siê uœmiechaj¹. Serce
wysy³a swoje burzliwe g³osy na usta i
usta œpiewaj¹. Co to kogo obchodzi, ile
ma lat taka promienna kobieta, która
sieje blask i radoœæ i „wszystka jest
piêkna”? Wiek nie jest ¿adnym nie-
szczêœciem, nieszczêœciem jest œwiado-
moœæ wieku, poddanie siê przemocy lat
i ugiêcie siê pod ich ciê¿arem. Staroœæ
mo¿na zwyciê¿yæ i mo¿na z triumfal-
nym okrzykiem wybiæ z¹b czasowi. Nie
k³amie przeto kobieta piêædziesiêciolet-
nia mówi¹c, ¿e ma lat trzydzieœci, bo
ona naprawdê ma ich tylko tyle.

 Nowa, dzielna kobieta ma ich jesz-
cze mniej! Wrzuciliœmy do pieca fatal-
ny mebel: ohydnego, narowistego konia,
star¹, jêcz¹c¹ kanapê, na której siady-
wa³y nasze babki, posy³ane na ni¹ jak
na zes³anie. Babka, biedactwo, mia³a
czterdzieœci lat i by³a staruszk¹. Na
weselach klaskano w d³onie, kiedy „pu-
œci³a siê w tany”, i pito jej zdrowie. Teraz
babka kanapê wyniesie na w³asnych
plecach i sama wypije niezgorzej, bo
jest m³oda, m³oda! Wmówili w ni¹ sta-
roœæ i robronowe dostojeñstwo jak w
¯yda chorobê, a¿ wreszcie przejrza³a.
Nic nikomu do jej lat! Kiedy sama uzna,
¿e ju¿ czas, wtedy odejdzie bez jednego
s³owa w swoja srebrn¹ ciszê! Dobry jej
smak wydzwoni tê godzinê. A ludzie ze
z³ym smakiem wymyœlili paszporty i
pytaj¹ przy ka¿dej sposobnoœci o lata.

 Kobieta tak d³ugo jest m³oda, jak
d³ugo m³ode jest jej serce. Instrument
ten jest tak przedziwnie urz¹dzony, ¿e
nikt nie odgadnie jego wieku, ani nikt
nie mo¿e oznaczyæ granic jego radosnej
si³y. W okresie m³odych staruszek hi-
storia notowa³a z dziesiêcioma wy-
krzyknikami kobiece fenomeny, maj¹-

(ci¹g dalszy na str. 34)
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ce w bardzo srebrnych swoich latach
odwagê m³odoœci. Dzisiaj nie warto z
tego robiæ wielkiej awantury. M³odoœæ
idzie przez œwiat, œmieje siê i œpiewa.

 Staroœæ, zgryziona, stetrycza³a, z
rozlan¹ ¿ó³ci¹, z octem w ka¿dym s³o-
wie, zaniedbana, niechlujna i brzydka,
czeka nadaremnie na swoje ofiary, te
wyp³owia³e, z wyp³owia³ej kanapy pod
zwierciad³em, w które nikt nie œmia³
spojrzeæ.

 Powinniœmy byæ z ca³ego serca
wdziêczni kobiecie, ¿e ona jedyna wa-
¿y³a siê na walkê ze staroœci¹ i jej bo-
lesnym teatrem anatomicznym. Mê¿-
czyzna, zapuszczony jak dziki ogród,
dŸwigaj¹cy przed sob¹ beczkê brzucha,
nie pojmie jej brawury. Duch, jak wia-
domo, w brzuchu nie mieszka. Miesz-
ka on, wiecznie m³ody, w sprê¿ystej,
œmig³ej, smuk³ej, zdrowej, promienistej
kobiecie. Zwyciê¿y³a ona ju¿ staroœæ, ba!
a mo¿e zwyciê¿y nawet œmieræ?

 Kobiety najdziwniejsze maj¹ pomy-
s³y… Patrz¹c na nie, amazonki zwy-
ciêskie, Pentesilee, dumnie ze staroœci¹
walcz¹ce, wczepmy siê tak¿e pazura-
mi w m³odoœæ i nie wypuszczajmy jej z
uœcisku. Trzeba w siebie wmówiæ m³o-
doœæ, jak one to czyni¹, i odm³adzaæ siê
wiar¹ w ci¹g³e jej trwanie. To znacznie
m¹drzejsze ni¿ liczenie lat kobiecie,
jadowite i ponure. Lepiej niech sobie
taki kamienie w ¿ó³ci policzy ni¿ cudze
lata, mandryl jeden, wo³aj¹cy w kome-
dii Oskara Wilde’a: „M³odzieñcze, usza-
nuj farbê moich w³osów!”

 Zawsze bêdê broni³ kobiety, która
pragnie byæ m³oda. Czyni¹c to pracuje
usilnie, oczywiœcie dla siebie, ale poza
tym dla ciebie, dla mnie, dla nas
wszystkich. Chce wyg³adziæ nasze
zmarszczki i usi³uje zetrzeæ pleœñ z kory
serca: pragnie, aby w naszym ogrodzie
rumieni³y siê czerwone kwiaty, a nie
szeleœci³y nudnym, beznadziejnym sze-
lestem zwiotcza³e, uschniête badyle.

 I ja mam za to takiej kobiecie li-
czyæ lata? Na starego Matuzalema,
dziarskiego w wieku lat siedmiuset! Na
sto trzydzieœci lat weso³ego Turka, Ach-
meta, co siê niedawno chcia³ ¿eniæ! Na
cudowna m³odoœæ Ludwika Solskiego,
co onegdaj polecia³ aeroplanem na
przedstawienie do Poznania, a wczoraj
do Lwowa! Na moje serce, które wieku
niepomne, œpiewa, i na moj¹ siwa du-
szê, która jak król Dawid pl¹sa skocz-
nie, kiedy ujrzy wino! Lata ka¿dej ko-
biety s¹ Jej w³asnoœci¹ i niech z nimi
czyni najbardziej czarodziejskie sztu-
ki. Mê¿czyzna ma tyle lat, na ile wy-
gl¹da, a kobieta ma ich tyle, ile jej siê
podoba; tyle ma lat, ile ma serce jej i
uœmiech w jej oczach. Jak d³ugo umie

dom nape³niæ œpiewaj¹cymi g³osami,
jasnoœci¹ i z³ot¹ pogod¹ — m³oda jest!
Choæby mia³a wnuka dryblasa i wnucz-
kê, co ju¿ sobie odjê³a ze dwa, trzy
lata…

 Raz dzielna jedna kobieta, zapy-
tana przez sêdziego, ile ma lat, odrze-
k³a dumnie:

 — Mam lat trzydzieœci… I d³ugo
bêdê je mia³a!

 Oto mi wyborna odpowiedŸ!
 Dlatego wnoszê:

 Wysoki Sejm raczy uchwaliæ, aby
nie zmuszaæ kobiet do wyznawania bez
szczególnej potrzeby liczby swoich lat;
nie wypisywaæ ich wielkimi cyframi w
dowodach osobistych, nie wyci¹gaæ ich
za w³osy z serca kobiety w s¹dzie i w
innym urzêdzie. A ow¹ Katarzynê, co
sobie wyskroba³a marnych lat osiem,
natychmiast uwolniæ!

 Zdarza siê znakomita sposobnoœæ
dla jakiegoœ pos³a, aby okaza³, ¿e nie
za darmo bierze diety. Poniewa¿ ja,
niestety, jestem tylko na diecie, ale nie
jestem pos³em, pragnê wyœpiewaæ
chwa³ê wiecznie m³odej kobiety. Dziar-
sko zanucê tedy skocznego krakowiaka
Edmunda Wasilewskiego, bo siê dobrze
do tej nadaje uroczystoœci:

  Na wysmuk³ej jej kibici szeœæ wie-
ków zdrzyma³o,

 Przecie¿ stoi jak dziewica, przecie¿
stoi ca³o!

 (bis)

KOBIETA ZBYT
OCZERNIONA

Gdy na widnokrêgu uka¿e siê nie-
wiasta, któr¹ by mo¿na zaanonsowaæ
okrzykiem z Makbeta: „Palec mnie
œwierzbi, co dowodzi, ¿e jakiœ potwór
tu nadchodzi!” — wtedy siê mówi w
pospolitym skróceniu: „O! idzie Ksan-
typa!”

 Gdy kobieta opuszczona albo zgo-
³a pobita przez mê¿a, wielkim krzy-
kiem domaga siê sprawiedliwoœci u
dobrych ludzi, dobrzy ludzie wzruszaj¹
ramionami i powiadaj¹ niechêtnie:
„Ale¿ to Ksantypa!”

 Gdy bia³og³owa, co ma popió³ na
twarzy, na sercu i w oczach, sponiewie-
rana i zgryziona, ostatkiem si³ nape³ni
swoj¹ nagle zbudzon¹ furiê i z ca³ym
œwiatem szuka zwady za swoj¹ krzyw-
dê, nieodmiennie bêdzie nazywana
Ksantypa. S³usznie czy nies³usznie,
trafnie czy nietrafnie, z sensem czy bez
sensu, zawsze ona musi ¿yrowaæ ka¿-
dy podejrzany weksel; cokolwiek siê
zdarzy w „Babim kole”, co nasz¹ wy-
twornoœæ i dobry smak s³usznym na-

pe³nia ¿alem, zawsze winna bêdzie ona
— Ksantypa, œciœlej pisz¹c, Xantippa.
Imiê jej, wskutek czêstego u¿ywania,
zosta³o odpowiednio spolszczone na
powszedni u¿ytek; sta³o siê prawem,
aby ka¿d¹ kobietê, która w jakikolwiek
sposób oka¿e indywidualn¹ postawê
wobec mêskiej przemocy, ka¿d¹, tzw.
herod–babê z urodzenia lub te¿ z przy-
padku, z³¹, k³ótliw¹, ciê¿k¹, tward¹,
zje³cza³¹, kwaœn¹ i burzliw¹, nazywaæ
w skrócie — Ksantyp¹.

 Przejmuje mnie to smutn¹ groz¹,
¿e owej greckiej damie wyrz¹dza siê
krzywdê od dwudziestu trzech wieków.
Jeœli by³a nawet z³a jak jadowity czort,
jeœli mia³a zapiek³¹ w¹trobê, rozlanie
¿ó³ci i „lataj¹c¹ nerkê”, jeœli wojownicy
achajscy mogli na jej jêzyku ostrzyæ
miecze, jeœli j¹ by³o s³ychaæ od Aten do
Delf — nawet wtedy kara by³aby zbyt
sroga. Najwiêkszy zabójca, jeœli odcier-
pi swoje, mo¿e ¿¹daæ zapomnienia o
swojej bujnej karierze, a tej kobiecie
nie zapomniano i nie ma nadziei, aby
zapomniano kiedykolwiek; ¿e nieszczê-
sne to imiê sta³o siê czarn¹ smo³¹, ciê¿-
kim kamieniem, straszliwym przezwi-
skiem. Przez dwadzieœcia trzy wieki!
By³y po niej w tej bran¿y pierwszorzêd-
ne damy; by³y takie, ¿e diabe³ uciek³
przed nimi w trwo¿liwym pop³ochu; by³y
takie, jak morowe powietrze i jak sama
œmieræ. I nic! Tym siê upiek³o, bo jak
raz wziêto biedna Ksantypê na ro¿en,
tak j¹ sma¿¹ do dzisiaj. Zosta³a babi-
na opatentowana, naznaczona, napiêt-
nowana i ustawiona w gabinecie ludz-
kich okropnoœci, tu¿ obok Heroda i bli-
sko czarnego kosmatego diab³a.

 Na Sokratesa! ¯al mi tej kobiety…
Rad bym widzia³ gdyby Zieliñski czy
Przychocki, spece znakomici epoki,
obronili j¹ fachowo i po³o¿yli kres oczer-
nianiu jej przez wieki wieków. Mo¿e ju¿
kogo wzruszy³a czarna jej niedola, tak
jak mnie wzrusza, i mo¿e ju¿ kto na
œwiecie wzi¹³ ja w obronê, tylko ja o
tym nie wiem; mnie siê wci¹¿ wydaje,
¿e ca³y œwiat nieznoœnie siê upar³ i nie
chce zmieniæ repertuaru. Czepi³ siê je-
den z drugim biednej baby i podaje ja
sobie z r¹k do r¹k na pohañbienie, i
czyni ja „przys³owiow¹’”.

 Przys³owia natomiast maja mato³-
kowaty zwyczaj oœmieszania Bogu du-
cha winnych ludzi, po których œlad za-
gina³: za tysi¹c lat Zab³ocki bêdzie g³upi
w mydlarskiej sprawie, a Grabski bê-
dzie Ÿle siê spisywa³ w tañcu. Z Ksan-
typ¹ jednak jest gorzej, bo o wszyst-
kich mówi siê weso³o, a o niej jadowi-
cie; uczyniono j¹ patronk¹ z³ych kobiet.
Czy s¹ takie? Podobno s¹. Ja temu,
oczywiœcie, nie wierzê, historia jednak
opowiada nieœmia³o, ¿e czasem moro-
we powietrze by³o l¿ejsze do zniesie-
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nia. M¹¿ tak niezmiernie dostojny, jak
Mickiewicz, tw:erdzi, ¿e diabe³ uciek³
przed pani¹ Twardowsk¹ przez dziur-
kê od klucza i dot¹d ucieka. Owocem
gorzkich doœwiadczeñ ludzkoœci s¹ ta-
kie spostrze¿enia:

 „Kobiety nie dybi¹ na ca³kowit¹
zgubê mê¿czyzny, gdyby siê bowiem
skoñczy³y nasze mêki, one utraci³yby
Ÿród³o swoich przyjemnoœci”.

 Uf! Srogi to jest aforyzm. Nawet
cz³owiek tak wytworny, jak Oskar Wil-
de, œmia³ powiedzieæ:

 „Jeœli kobieta chce wyjœæ za m¹¿,
czyni to przede wszystkim dlatego, by
mia³a komu urz¹dzaæ sceny”.

 Od Wilde’a do Felicjana Dulskie-
go, wielu ludzi zgodna powziê³o opiniê,
¿e jeœli siê zdarzy baba, ciotka diab³a,
wtedy — „klêkajcie narody”.

 Tak widaæ, byæ musi, aby nie by³o
zastoju w interesie i aby w ¿yciu by³
jakiœ ruch; nudno by by³o na tym md³ym
œwiecie, gdyby go ktoœ do szewskiej cza-
sem nie przywiód³ pasji. Smutne i ckli-
we by³oby ¿ycie samymi karmione kon-
fiturami i samo sobie by zbrzyd³o, gdy-
by wszystkie damy od rana do nocy
przygrywa³y na luteñce, jak kanarek
wyjmowa³y cukier z buzi i wzdycha³y
nadobnie. — ,,Kto nie zazna³ goryczy
ni razu…” itd. — Z³a kobieta jest bo-
cianem w sennym stawie, w którym
¿aby pêdz¹ g³upawy ¿ywot, jest wilkiem
w owczarni, aby sobie owieczki pobie-
ga³y cokolwiek dla zdrowia i szybszego
kr¹¿enia krwi. Ten sam Wilde dowcip-
nie odpowiedzia³ na pytanie: Co to jest
z³a kobieta? — „Jest to taki rodzaj
kobiety, który sit; nigdy nie sprzykrzy”.

 I s³usznie to powiedzia³. Zmienia
ona smêtne ¿ycie w teatr i cyrk, cza-
sem w walkê atletów, czasem w m³yn,
w piek³o, w meni¿eriê; nie pozwala ci
usn¹æ, gnuœnieæ, zasklepiæ siê, uton¹æ
w puchach far niente; jak surma Gra-
dywa wo³a ciê na bój, gryzie ciê jak
sumienie, zjada ci w¹trobê jak sêp i w
ten sposób mo¿esz tanio zostaæ Prome-
teuszem.

 Nieczêsto siê zdarza, aby takie z³e
damy przychodzi³y na œwiat w ca³ko-
wicie doskonalej formie. Dawniej mo¿e
by³o inaczej, st¹d tyle po œwiecie wa³ê-
sa³o siê wiedŸm i czarownic, od czasu
jednak, kiedy straszliwa m¹droœæ Szek-
spira znalaz³a sposoby wyborne na „po-
skromienie z³oœnicy”, przelêk³a tym
natura wydaje na œwiat jedynie pó³fa-
brykaty, reszty zaœ dokonuje z³oœliwoœæ
¿ywota. Jadowitoœæ jego jest tak wiel-
ka, ¿e nawet najlepszy materia³ umie
zepsuæ, skwasiæ najs³odsze wino, zatruæ
spokojne «serce, a duszê kobiec¹ kolca-
mi pokryæ jak je¿a. Tak d³ugo znêca siê
nad bezbronn¹ niewiast¹, ¿e niewiasta
z rozpaczy staje siê z³a i kr¹¿¹c pa-

trzy, kogo by po¿ar³a. W ten sposób: die
Weiber werden zu Hyaenen.

 Biedne z³e kobiety! W jakiejœ cze-
luœci zapewne gorzko p³acz¹ nad tym,
¿e uœmiech spad³ z ich oczu, tak jak
liœæ z uschniêtego drzewa. („£zy s¹ na-
dziej¹ kobiet brzydkich…”) £atwo jest
byæ dobrym, gdy siê jest szczêœliwym,
ale nieszczêœcie, srogie i zawistne losy,
nêdza, zgryzoty i brak mi³oœci tak
strasznie podjudz¹ serce, ¿e zaczyna
szczekaæ z³ym g³osem, zamiast œpiewaæ.
Ka¿da ze z³ych niewiast by³a kiedyœ
m³oda, a m³odoœæ rzadko kiedy ma z³e
spojrzenie i jêzyk jaszczurczy. Coœ siê
tedy sta³o, coœ takiego, co zaprawi³o
m³odoœæ ¿ó³ci¹ i witriolejem.

 Czy tak, czy owak, czy z w³asnej
winy, czy z cudzej damy te fataln¹ zro-
bi³y karierê, nie ma doœæ dobrego po-
wodu, aby symbolem ich czarnej gory-
czy czyniæ ow¹ Ksantyp¹ nieszczêsn¹.
Mam dla niej wiele wspó³czucia, wyda-
je siê bowiem, ¿e nie tylko ona winna
jest swojej straszliwej opinii. Niczego
jej, prawdê mówi¹c, nie dowiedziono.
Mo¿e to by³a zwyczajna babina^ ani
z³a, ani dobra, taka sobie ateñska ku-
moszka. Nagle ca³y œwiat ciska na jej
stroskan¹ g³owê kamienie wieków i
naigrawa siê z niej. Dlaczego? Dlatego,
¿e j¹ bogi pokara³y mê¿em—filozofem,
samym Sokratesem, najmêdrszym ze
œmiertelnych, symbolem m¹droœci. Gdy-
by nie to, kulawy pies nigdy by o niej
nie wspomnia³, a tak, haj¿e na Ksan-
typê! — ¿e ona te¿ nie mia³a wznios³e-
go umys³u, ¿e „nie stanê³a na wysoko-
œci zadania”.

 Baba by³a g³upawa, ale o tym naj-
mêdrszy cz³owiek œwiata móg³ wiedzieæ,
zanim j¹ poj¹³ za ma³¿onkê. Po co siê
¿eni³? Kuta na cztery nogi w tych spra-
wach Ninon de Lenclos powiedzia³a
nieco póŸniej: ¿e „w mi³oœci trzeba mieæ
sto razy wiêcej rozumu ni¿ w dowodze-
niu armiami”. Sokrates nie okaza³ zbyt-
niej przenikliwoœci w tym interesie.
O¿eni³ siê i co z tego? To mianowicie,
¿e nie ona jemu, lecz on jej zatru³ ¿ycie.

 Rozwa¿my spokojnie. Piêkny nie
by³; filozofowie ma³o kiedy bywaj¹ piêk-
ni. Sokrates jednak dopuœci³ w swoim
wygl¹dzie do zbyt jaskrawej przesady
w tym nawyku filozofów; ojciec jego by³
rzeŸbiarzem, syn jednak nie by³ jego
najwspanialszym dzie³em. Geniusz
obra³ sobie za siedlisko „czerep rubasz-
ny”. Bez obawy pomy³ki mo¿na przy-
puœciæ, ¿e chiton mia³ splamiony, a san-
da³y tak Ÿle zwi¹zane, jak ma³¿eñstwo.

 Wedle odwiecznej mody filozofów
by³ zapewne roztargniony, niedba³y i
ma³o go obchodzi³o, co bêdzie jad³ i za
co? Chocia¿ najwiêkszy z filozofów nie
mia³ jednak¿e nawet uposa¿enia do-
centa naszych czasów. Funduszu kul-

tury narodowej nie by³o, wiêc wa³êsa³
siê go³y, bez z³amanego obola, ale do
domu przychodzi³ spaæ i jeœæ. O to jed-
nak niech siê martwi nieszczêsna
Ksantypa; bi³a zapewne g³ow¹ o mar-
mur, sk¹d wzi¹æ oliwê, sk¹d figi, czo-
snek i odrobinê pra¿onego bobu? Nie-
œmiertelny lubi³ zapewne wino, bo tro-
chê wygl¹da na opoja. A on sobie wsta-
wa³ rano i szed³ na w³óczêgê; gada³ z
ka¿dym i — „akuszer umys³u” — wy-
ci¹ga³ z niego prawdê udaj¹c franta.
Bawi³ siê doskonale przywodz¹c na
hak rozmaitych prostaczków i „œci¹-
gaj¹c filozofiê z nieba na ziemiê”,
m¹droœæ jego by³a przeraŸliwa, ale
Ksantypa o tym nie wiedzia³a. Wie-
dzia³a, ¿e wieczorem wróci do domu i
zechce jeœæ. a potem spaæ.

 Musia³a, samotna przez dzieñ ca³y,
ciê¿kie wylewaæ œlozy, a potem, s³usz-
ne maj¹c powody, wyla³a nie raz na
Sokratesa kube³ zimnej i dotkliwej
wymowy. Nie maj¹c do kogo przemó-
wiæ s³owa, rzuca³a siê na nie przy do-
brej okazji jak wyg³odnia³y tygrys na
miêso, stad ta odrobina przesady w
rozlewnoœci jej przemówieñ. •li ludzie
opowiadaj¹, ¿e na promienist¹ jego g³o-
wê, na s³oñce filozofii, wyla³a jednego
razu oprócz s³ów nieczystoœci z takiego
naczynia, które dwaj szlachcice wyno-
sili póŸniej z wielk¹ ceremoni¹ z sy-
pialni francuskiego króla. O, potwarzy!
Czy mo¿na przypuœciæ, ¿e komfort w
domu genialnego oberwañca pyszni³ siê
takim naczyniem? Musia³ ktoœ z Krety
ze³gaæ na ten temat i poda³ ³garstwo
plotkuj¹cej potomnoœci.

 To jest pewne, ¿e biedn¹ Ksantypê
musieli braæ wszyscy diabli achajscy;
ma³¿onek by³ w³óczykij, niezdara i wa³-
koñ. a ty, kobieto, t³ucz g³ow¹ o mur,
aby mia³ co jeœæ i gdzie spaæ. „Rozum
s³u¿y nam czasem do robienia wielkich
g³upstw” — musia³a myœleæ przed Ro-
chefoucauldem. Dalej przeto z gêb¹ na
ma³¿onka! Wrzask musia³ byæ na ca³e
Ateny, lecz nie mo¿na siê dziwiæ, jeœli
nawet, na chwile g³os utraciwszy, wy-
rwa³a mêdrcowi parê kosmyków z za-
t³uszczonej oliw¹ brody. Gdyby najwiêk-
szy mêdrzec mia³ dowcip Barbey d’Au-
revilly’a, móg³by rzec smêtnie: „Ochry-
p³em s³uchaj¹c tej damy!” — On jed-
nak nic nie mówi³, lecz uciek³ z domu i
nawet nie spra³ uczciwie uczciwej ¿ony,
co by jej mo¿e niejak¹ uczyni³o przy-
jemnoœæ. Nie da³ jej nawet tak drobne-
go dowodu — ju¿ nie mi³oœci, lecz ja-
kiego takiego zainteresowania! Trudno
jest ¿yæ bez filozofii, lecz — na stykso-
we wody! — znacznie trudniej jest ¿yæ
z filozofem. Taki, zagadniêty przez
ma³¿onkê, czy j¹ mi³uje, wydaje okrzyk
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zdumienia i podziwu, ¿e j¹ w ogóle po-
siada!

 Wielka przeto, niezmierna, mu-
sia³a byæ jej rozpacz. Z pewnoœci¹ bo-
wiem by³a poœmiewiskiem ca³ego
przedmieœcia; naœmiewa³y siê z niej
¿ony uczciwych rzemieœlników: balwie-
rza, rzeŸnika i garbarza, ¿e jej m¹¿
jest filozofem, co sam do siebie gada,
œmieje siê bez powodu, czasem pod-
skakuje, choæ jest stary. Nieszczêœcie
uczyni³o j¹ z³¹ i napastliw¹, bieda
gorzk¹, zgryzota kwaœn¹. I to wszyst-
ko za to, ¿e zaufa³a mi³oœci filozofa.
(„£atwo poznaæ kobiety, które ufaj¹
swoim mê¿om; s¹ bardzo nieszczêœli-
we”). Mo¿e bywa³a g³odna, gdy¿ czo-
snek i bób chowa³a dla niego? Mo¿e
go kocha³a, a nienawidzi³a filozofii
uwa¿aj¹c j¹ za krêæka, któremu uleg³
i który go jej zabiera³ na ca³y dzieñ?
Ksantypa przeto to nie potwór, to roz-
krzyczane nieszczêœcie…

 I oto za ten ciê¿ki ¿ywot skazano
j¹ na wieczyst¹ hañbê i ka¿d¹ auten-
tyczn¹, renomowan¹ wiedŸmê nazywaj¹
jej piêknym imieniem. Wielkim lu-
dziom wszystko wolno, bo ca³y œwiat
stoi po ich stronie, tylko ¿onom wiel-
kich ludzi niczego nie wolno; zapamiê-
taj¹ im ka¿de z³e s³owo i ka¿dy gar-
nek, rozbity na dostojnej g³owie, nikt
jednak nie po¿a³uje nigdy biednej nie-
wiasty i nie zapyta, czy przypadkiem
nie mia³a wiele s³usznoœci? „Bieda! bie-
da!” — jak w greckiej jêcz¹ tragedii. —
„Trud na trudzie niesie trud!”, a ty,
p³acz, nieszczêsna Ksaiitypo, któr¹ so-
bie ludzie podaj¹ z r¹k do r¹k i pêdz¹
przed siebie jak diab³a. Nale¿y j¹ ju¿
u³askawiæ, bo wiele wycierpia³a.

 I dziœ niejedna znalaz³aby siê
dama, co by Ksantypê zapêdzi³a w kozi
róg, nie ma jednak Sokratesa, co by jej
do s³usznego pomóg³ rozg³osu.

ONE I MY

Kl¹tw¹ cz³owieka pisuj¹cego felie-
tony jest to, ¿e ka¿de jego spojrzenie,
ka¿de zetkniecie siê z najbardziej sza-
rym przedmiotem, najmniejszy udzia³
w najb³ahszym zdarzeniu jest dro¿d¿o-
wym zaczynem kwaœnego wina, który
potem wypija czytelnik. Taki cz³owiek
nie spojrzy obojêtnie nawet na muchê.
Drobne to i kosmate stworzonko ura-
sta natychmiast w jego oczach do wiel-
koœci kosmatych potworów z noweli E.
A. Poego. Bohater jej tak by³ „psychicz-
nie nastawiony”, ¿e przelatuj¹ce owa-
dy widzia³ w kszta³cie i rozmiarach
mastodontów. Jest to pocz¹tek dzi-
wacznego ob³êdu, choroba wyobraŸni,

cwa³uj¹cej na dzikim hypogryfie, który
jest zwyczajnym krzes³em, i wiod¹cej
homeryckie boje z przywidzeniem. Do-
legliwoœæ ta jest Ÿród³em wybornej za-
bawy; powiêksza œwiat, który ju¿ zma-
la³, a wyasfaltowane, nudne ¿ycie za-
mienia w kwiecist¹ ³¹kê.

 Czy mo¿e istnieæ na œwiecie coœ
bardziej znikomego ni¿ na ten przyk³ad
para zwyczajnych spodni? (Dla czytel-
ników wiêcej wytwornych, którzy by nie
pojêli tego ludowego wyrazu, nazwijmy
je: ineksprymable). Nie ma nic bardziej
pospolitego. A jednak, kiedy ujrza³em
„na wystawie polskiego lnu”, za lu-
strzan¹ szyb¹, ów dziwaczny przed-
miot, z bia³ego uczyniony p³ótna, za-
stanowi³em siê. Poczê³a nad nimi
grzmieæ burza myœli, wybiega³y z nich
wê¿e b³yskawic. Nie s¹ to bowiem te
zwyczajne, z dziadka, pradziadka, s¹
to nowe i w nowym, lnianym zrodzone
czasie, ostatni parzysty „krzyk mody”
mêskiej. Mê¿czyzna zapragn¹³ coœ od-
mieniæ w g³upawym swoim stroju! Mê¿-
czyzna chce okazaæ, ¿e nie jest zaco-
fañcem i powiewa te¿ lnianym sztan-
darem. Poniewa¿ kobiety zaczê³y na-
miêtnie zamieniaæ len niebieskooki,
nad Wili¹ zrodzony, w rozmaite cuda:
w kiecki nieporównane, w œlicznoœci
najrozmaitsze, tedy i on, mê¿czyzna,
ciê¿ko st¹paj¹cy mamut, konserwaty-
sta zasuszony na twaróg, podniós³ senne
powieki i urz¹dzi³ — rewolucjê w mê-
skiej modzie.

 Jest wprawdzie coœ przeraŸliwego
w zestawieniu mojej osoby z tym czymœ,
co siê zowie mod¹. Mogê wyobraziæ so-
bie tê moj¹ osobê na ksiê¿ycu, na polo-
waniu z prawdziw¹ strzelb¹, na w³a-
snym jubileuszu, na szczycie góry, na
koniu, na dobroczynnym raucie, na an-
tyalkoholicznym odczycie — s³owem, w
najdzikszym towarzystwie i w najwy-
myœlniejszej sytuacji, ale rozpêtawszy
fantazjê i do bia³ej doprowadziwszy j¹
gor¹czki, nie mogê sobie siebie wyobra-
ziæ jako arbitra elegantiarum albo
znawcê damskiego obleczenia. Ujmu-
j¹cym jednak¿e z mojej strony gestem
powinna byæ szczera o tym uwaga, ¿e
ponura, czarna i beznadziejna rozpacz
wyników nie przeczy gorliwoœci moich,
dziœ ju¿ wyp³owia³ych pragnieñ. Któ¿ z
nas bowiem w zielonej m³odoœci nie
usi³owa³ byæ kawalerem d’0rsay, Oska-
rem Wildem, ksiêciem Walii albo œwiet-
nie odzianym tenorem z operetki? Do
osi¹gniêcia zupe³nego idea³u nie mo¿-
na by³o dojœæ jedynie z powodu nieznacz-
nej ró¿nicy maj¹tkowej, która Edwar-
dowi VII dawa³a nade mn¹ przewagê,
niewielk¹ wprawdzie, wystarczaj¹c¹
jednak¿e, aby on móg³ nie zapinaæ dol-
nego guzika kamizelki, czego ja nie
mog³em dokonaæ ze zwyczajnego braku

„takowej” (jak pisz¹, na swój wstyd,
niektórzy komornicy w edyktach licy-
tacyjnych).

 Niewiele tedy wiemy o nieustêpli-
wej modzie mêskiej. Wiemy, ¿e egipski
Tutmosis przypina³ sobie capi¹ bród-
kê, bogaci Persowie malowali sobie bro-
dy na szkar³atne, a król asyryjski ukry-
wa³ w niej kulki z wonnoœciami, aby
zabiæ zapach starego ³oju, który bi³ od
jego œwiêtej osoby. Petroniusze prze-
trwali do niedawnych czasów. U nas
wielka poezja pozostawi³a œlad w tej
dziedzinie, a mianowicie rozche³stan¹
na piersiach „koszulê a la S³owacki”.
Dlatego j¹ letni¹ por¹ nosz¹ wszystkie
puryce, krzykliwe, eleganckie ³apserda-
ki.

 S¹ to s³ynne wypadki odmian re-
wolucyjnych i wysilonych pomys³ów.
Moda mêska jest omsza³a i brodata.
Widaæ, ¿e spodnie s¹ w swojej metafi-
zycznej istocie czymœ bardzo niepomy-
s³owym i wiod¹ ¿ywot kretynicznie têpy.
Jaka¿ bowiem rozmaitoœæ mo¿e byæ w
ich budowie, kiedy iloœæ nóg jest nie-
zmienna? Co do nich mo¿na dodaæ, co z
nich mo¿na uj¹æ? Nieszczêsny to wy-
nalazek, ów symbol mêskiej mody, i
bardzo ma³o dowcipny. Jedynie sk¹py i
wrzosami karmiony Szkot, aby zaosz-
czêdziæ materia³u, zamieni³ je w kra-
ciast¹ kieckê, czyli poszed³ po wzór do
wroga — do kobiety.

 Mê¿czyzna dlatego jest w rozpaczy,
któr¹ nadaremnie i niezdarnie ukrywa.
Sam zabi³ w³asn¹ pomys³owoœæ w dzie-
dzinie stroju, przyodziawszy j¹ w plu-
dry, i teraz nadrabia min¹ krêc¹c siê w
kó³ko jak niedŸwiedŸ… Jednego roku
doda guzik, w nastêpnym go ujmie, aby
go znowu przyszyæ w roku przysz³ym.
Jedna kieszeñ mniej, jedna wiêcej i po
ca³ej paradzie. Wszyscy wszystkich
oszukuj¹ w tym za³ganym interesie
wyginaj¹c lub prostuj¹c brzegi kapelu-
sza i udaj¹c, ¿e s¹ to sprawy wielkiej
wagi. Wobec zupe³nego wyja³owienia w
tej dziedzinie, moda mêska czepia siê
byle czego i og³asza rewolucjê. Wido-
mym jej znakiem jest od niedawna ta
nieszczêsna, rzewna, melankoliczna
para p³óciennych… Z polskiego lnu…
Oto wisz¹, jak smêtny sztandar po prze-
granej bitwie: marne, niestrojne, bez
fantazji. To ca³y efekt potê¿nych namy-
s³ów, rozwa¿añ, artyku³ów w gazecie i
konferencyj.

 Wstyd mnie pali, bo i ja mam
w¹sy. Mam szesnaœcie kieszeni, odzia-
ny jestem w tward¹ zbrojê, stroskan¹
g³owê sztywnym podtrzymujê ko³nierzy-
kiem, a na wszelkie uroczystoœci wdzie-
wam ma³pi, ogoniasty, pomylony strój:
frak. Wtedy na m³odzieñczej piersi —
(„Ma pierœ p³omieniem pali!” — to z
Rycerskoœci wieœniaczej) — dŸwigani
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wykrochmalon¹ tward¹ deskê, od któ-
rej odbije siê ka¿da kula i szybsze od
niej — spojrzenie piêknej kobiety. Przez
taki na bia³o wysmarowany mur serce
nie mo¿e wyjrzeæ na œwiat. Dlatego
mê¿czyŸni we fraku s¹ to albo nieszczê-
œnicy, albo s¹ z rozpaczy kelnerami.

 Z jakim politowaniem patrz¹ za-
pewne kobiety na tê mêsk¹, wykroch-
malon¹ têpotê! Patrz¹, jak wielcy po-
eci na analfabetów, jak rajski ptak na
zaskorupionego ¿ó³wia, jak rozkwieco-
ne drzewo na kartofle, z których spo-
rz¹dza siê krochmal, jak sonet na urzê-
dow¹, pomylon¹, sztywn¹ prozê, jak
kolorowa têcza na szar¹ ziemiê. Dobrze
nam tak, Kalibanom, „w stal zakutym
rycerzom”, fakirom po³ykaj¹cym kije,
szarym nietoperzom, œmiesznym pin-
gwinom z bia³ym gorsem na piersiach
i czarnym odw³okiem. W tym samym
czasie, w którym ospa³y i gnuœny, za-
myœlony i m¹dry mê¿czyzna zdo³a³
wymyœliæ jedynie kieszonkê po lewej
stronie i szósty guzik, ona, kobieta prze-
myœlna, zmieni³a sto szeœæ razy nie
tylko krój sukni, nie tylko jej materia³
i barwê, ale i ca³¹ budowê cia³a, kszta-
³t g³owy i nóg, zmieni³a umeblowanie
domu, kszta³t torebki i parasola, rêka-
wiczek i bucików, rasê psa, mê¿a i kota,
modnego autora i sposób malowania
paznokci, ba! — zdo³a³a te¿ odmieniæ
têczow¹ duszê. Jeszcze tylko niewiele
kapitoliñskich gêsi, krzykliwych panta-
rek i kur domowych pozostawi³a natu-
ra dla zachowania gatunku.

 Mê¿czyzna zaœ sterczy, jak kamien-
ny bo¿ek, Œwiatowid, ledwie ociosany,
a obok niego kameleon zmienia barwê,
têczy siê opal, mieni siê z³ocista jasz-
czurka, barwi siê motyl i tysi¹cem ko-
lorów pyszni¹ siê kolibry. Mê¿czyzna
zabija krokodyla i odchodzi, zadowolo-
ny morderca; kobieta uczyni sobie z jego
skóry (krokodyla oczywiœcie, nie mê¿-
czyzny!) torebkê. Wielcy naturaliœci
badaj¹ ¿aby, ropuchy i wê¿e, a zbadaw-
szy nie wiedz¹, co z nimi pocz¹æ? Ko-
bieta, najgenialniejszy naturalista,
uczyniæ umie z ich obleczenia cacka
pantofelków. Oto jest twórcza potêga
kobiety! Nawet niebo musi byæ zdumio-
ne.

 W niezmierzonej swej dobroci nie-
bo stworzy³o kobietê raz jeden, a ona
stwarza siebie na nowo co roku i to
cztery razy do roku. Seryjny fordowski
model rajski, niezgrabny i z grubsza
ociosany, zmieni³a nie do poznania.
Kobieta sprzed potopu tak przypomi-
na kobietê wypieszczon¹ przez modê,
jak s³oñ przypomina filigranow¹ figu-
rynkê ze s³onionej koœci. Uczyni³a z sie-
bie arcydzie³o, podczas gdy mê¿czyzna
przez tysi¹ce tysiêcy lat na to siê zdo-
by³ jedynie, ¿e postrada³ k³y, mo¿e ogon,

obci¹³ pazury, z których pomoc¹ wdra-
pywa³ siê na drzewo, i cokolwiek wy³y-
sia³ pozbywszy siê nadmiaru niedŸwie-
dzich kud³ów. Jedynym w jego smutnej
karierze przeb³yskiem natchnienia by³o
odkrycie, ¿e ludzkoœæ musi d¹¿yæ do
odw³osienia i ¿e ³ysina jest nieomyln¹
oznak¹ umys³ów wznios³ych i ludzi, na
szczycie drabiny ewolucyjnej w promie-
nistej chwale siedz¹cych.

 Wielki by³ trud kobiet i ani na
moment jeden nie os³abn¹³, skoro do
tak oszo³amiaj¹cego dosz³y mistrzo-
stwa. Z rajskiej poczwary zmieni³y siê
w Wenus Medycejska, a to bóstwo, nie-
prawdopodobnie piêkne, lecz zbyt w
budowie solidne i „nabite w sobie”, za-
czê³y urabiaæ powoli na Wenus parysk¹,
bardziej subteln¹. Nie mo¿na rzec, aby
im to przysz³o ³atwo. Mê¿czyzna chc¹c
byle czym zaimponowaæ zwyciêskiej
kobiecie, nies³usznie siê chlubi swoim
niby bohaterstwem i ofiarami, które
poniós³, by wydobyæ œwiat z mg³y i mro-
ku. Bo i có¿ z tego, ¿e Kopernik zatrzy-
ma³ s³oñce, skoro siê to na nic nikomu
nie przyda³o, bo ze s³oñcem, wbitym w
niebo, jak gwóŸdŸ w œcianê, czy te¿
wa³êsaj¹cym siê po nim starym oby-
czajem, ¿ylibyœmy, jak ¿yjemy. Czy jed-
nak ten sam Kopernik ok³ada³by twarz
na noc surow¹ cielêcin¹, czy pi³by sok z
cytryny albo ocet, czy zdoby³by siê na
taki hart ducha, aby sobie daæ wyrwaæ
zdrowy, lecz cokolwiek nieforemny z¹b?
W Ameryce podobno dobrym sposobem
na schudniêcie jest po³ykanie solitera.
Czy Pasteur wa¿y³by siê na takie d³u-
gie, kilkunasto³okciowe bohaterstwo?
„W¹tpiê tego!” — jak pisze jeden t³u-
macz Wallace’a. Czy Napoleon da³by
sobie wyskubaæ brwi albo nasztukowa³-
by rzêsy? Nie! £atwo jest prowadziæ
wojny, ale gdyby przysz³o co do czego…

 Moda sro¿sza jest niŸli najwiêksza
wojna i niŸli morowe powietrze. Od
morowego powietrza albo na wojnie
mo¿na tylko umrzeæ, ale cierpieæ krót-
ko, moda zaœ ka¿e walczyæ i cierpieæ
nieustannie. Wielki i niez³omny duch
musi przeto mieszkaæ w piêknym ciele
kobiety, jeœli zdo³a³ wytrwaæ przez d³u-
gie wieki, nosiæ drewniane kó³ka w no-
sie, wykrêcaæ sobie stopy, za czym dŸwi-
ga³ pe³ne insektów peruki, straszliwe
krynoliny, sposobne na namiot dla
trzech najmniej muszkieterów, i ciasne
gorsety, zanim siê wyzwoli³. Tote¿ zwy-
ciêstwo kobiety jest oszo³amiaj¹ce i w
ca³ej pe³ni zas³u¿one. Teraz kobiety nie
cierpi¹ i s¹ piêkne. S¹ ju¿ piêkne, a
wci¹¿ myœl¹ i myœl¹, jak siê staæ piêk-
niejszymi jeszcze. Ale to chyba jest nie-
mo¿liwe. Natura zosta³a pokonana,
ca³kowicie pokonana i jeœli siê — babsz-
tyl z³oœliwy — jeszcze czymkolwiek
pociesza, to tym tylko, ¿e kobieta zdo-

³a³a wszystko odmieniæ; w sobie i na
sobie, lecz nie zdo³a³a odmieniæ od-
wiecznej strategii mi³oœci. Oto jest
wspania³a kariera kobiety.

 — „A my?!” — jak ryczy jeszcze je-
den niedŸwiedŸ, grenadier Flambeau w
dramacie Rostanda.

 My, zatrwo¿eni tym zwyciêskim
pochodem, nowym okrzykiem: „Len!
Len! — i furkotem ko³owrotków: „Krêæ
siê, krêæ, wrzeciono, wiæ siê tobie wiæ!”
— wymyœliliœmy w czeluœciach duszy
tê p³ócienn¹, bia³¹ parê… Zazdroœæ nas
gryzie, jak mole stary frak. I oto jest
ca³e nasze zwyciêstwo i ca³a chluba
ostatnich lat — ta para niegodnych,
niewymawialnych, wisz¹cych smêtnie w
oknie magazynu i w widzeniu felieto-
nisty wydymaj¹cych siê do koszmar-
nych rozmiarów. Nikt ich bowiem nie
kupi. Mê¿czyzna mo¿e odmieniæ œwiat,
ale nie odmieni swojego œmiesznego
obleczenia z we³nistego barana i z g³u-
pawej owcy, jego ¿ony. P³ótno ma tylko
w kieszeni…

RADOŒÆ WSZELKIEGO
STWORZENIA…

Ale tylko w skocznej kolêdzie. Cie-
szy siê w niej w œwi¹tecznym czasie i
„wróbelek z swoim synem”, i go³¹b, i
szpak tenorem œpiewaj¹cy. Najrado-
œniejsze s¹ to œwiêta, s³usznie wiêc
radoœæ chodzi po skrzypi¹cym œniegu.
Jest ci jednak¿e istota, która nawet w
onej promienistej dobie nie zazna ni-
gdy radoœci, nie ma bowiem na ni¹ cza-
su. Wszyscy wszystko spychaj¹ na jej
nieszczêsn¹ g³owê. Ona jedna ma pa-
miêtaæ o wszystkim, aby siê inni mogli
radowaæ. Ona tylko musi siê zaprz¹c
do p³uga, aby inni mogli sobie odpo-
cz¹æ w cieniu choinki. — „Ktoœ nie œpi,
aby spaæ móg³ ktoœ”. — Tak zawsze
jakoœ wypada, ¿e ona nie œpi, czarny
Murzyn, nieumêczony Murzyn.

 Có¿ to za istota? Nad kim¿e to tak
siê ¿ali moje serce? Jest to zagadka
dla bardzo ma³ych dzieci; nieszczêsn¹
istot¹, co nie znajdzie podczas œwi¹t
ani jednej chwili spokoju, jest kobieta,
pani domu.

 Móg³bym na tym ponurym odkry-
ciu zakoñczyæ moje rzewne pisanie, a
resztê wype³niæ niezliczonymi wes-
tchnieniami kobiet. Zamiast kropki na
koñcu, móg³bym u¿yæ ³zy, co padnie z
czu³ego oka. Nie chcê jednak pomin¹æ
sposobnoœci, aby rodzajowi mêskiemu
nie przypiec sumienia i nie nakarmiæ
go wstydem. Najchêtniej wy³owi³bym w
przepaœci rozsierdzonego serca spor¹
wi¹zankê s³ów grubych i tak dosadnych,

(ci¹g dalszy na str. 38)
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aby wszystkim nam, niedŸwiedziom, w
piêty posz³o, ale pan cenzor nie pozwo-
li. Wiadomo, mê¿czyzna, cz³onek mê-
skiej mafii, taki sam ciemiê¿yciel, jak
ka¿dy. A s³odkie kobiety ledwie dysz¹.
Wszyscy wygl¹daj¹ œwi¹t rozpromie-
nionym spojrzeniem, a one z trwog¹.
Któ¿ bowiem urz¹dzi te œwiêta? — One.
Kto bêdzie skroba³ rybê, tar³ mak,
³uszczy³ migda³y, ubiera³ choinkê, piek³
ko³acze, namawia³ idiotê indyka, aby
skrusza³? — One.

 Kto bêdzie trudzi³ sko³atan¹ g³o-
wê, aby na cztery dni starczy³o spy¿y i
aby j¹ utrzymaæ w stanie jadalnym?
— One.

 Kto bêdzie liczy³ z góry na dó³ i
znowu z do³u do góry, aby starczy³o na
wszystko? — One, one!

 Kto bêdzie pamiêta³, aby dzieciska
by³y schludnie odziane, umyte i szczê-
œliwe? — One.

 Kto bêdzie ³ama³ rêce, kiedy uprzej-
mi diab³owie przynios¹ dwa tuziny go-
œci, ¿ar³ocznych jak rekiny? — One.

 Móg³bym tak wyliczaæ do bia³ego
rana, muszê jednak przerwaæ, bowiem
serce by mi pêk³o. Lista gorzkich utra-
pieñ kobiety jest bodaj¿e d³u¿sza ni¿
lista sk³adek dobroczynnych. „Ptaszki
w górê podlatuj¹”, a ona, nieszczêsna
westalka dymi¹cego domowego ogniska,
nawet tak drobnej musi sobie odmó-
wiæ przyjemnoœci. Tylko si¹œæ i p³akaæ
do niecki z nieczu³ymi rybami.

 Czy siê kto kiedy zastanowi³ nad
ow¹ bia³og³owsk¹ dol¹? Czy siê kto kie-
dy u¿ali³? Nikt za mojej pamiêci. Da³
jej Pan Bóg mê¿a, niech¿e przeto ¿ona
umie oceniæ to niebotyczne szczêœcie.
Niech¿e i œwiêta urz¹dza. W¹saty dr¹-
gal siêgn¹³ do kieszeni i myœli, ¿e ju¿
uczyni³ wszystko, do czego by³ zobowi¹-
zany. Ha, ha! ¯aden szatan nie potra-
fi³ zaœmiaæ siê tak jadowicie, jak ja to
czyniê w tej chwili… Za pozwoleniem,
smêtna mêska kreaturo! (Zdaje siê, ¿e
grozi mi kilka pojedynków, ale wtedy
ja zwo³am bohaterskie kobiety £ wa³-
kami od ciasta i po³owê rodzaju mê-
skiego wyniesiemy na noszach). Za po-
zwoleniem! Zwa¿my uczciwie, co robi
podczas œwi¹t ¿ona, a co robi m¹¿? O
zacnej ¿onie wiemy wszystko; spe³nia
ona .dwanaœcie prac Herkulesa i jesz-
cze siedemdziesi¹t siedem innych. A
teraz wypatroszmy pana mê¿a, oczy-
wiœcie, z abominacj¹.

 Pan m¹¿ przede wszystkim idzie
„na rybkê”. Jest to odwieczna instytu-
cja pijacka, mêski uzurpowany przywi-
lej, broniony z haniebnym uporem. Jest
to wieloryb, a nie „rybka”. Siedem grze-
chów g³ównych i kilka pobocznych ze-
branych przy jednym stole. Niezmien-

nie powtarza siê podczas tej uroczysto-
œci gruby dowcipas, ¿e „rybka lubi p³y-
waæ”. Tote¿ p³ywa, hej¿e ha! Dlatego
niewinnym dziatkom t³umaczy siê wie-
czorem, ¿e tatusia „rozebra³o’”. Przed-
tem kazano im mówiæ rzewnie: „Tato
nie wraca…” Cz³owiek wracaj¹cy z onej
„rybki” przypomina sobie czasem, ¿e w
czarodziejski wieczór wigilijny zwierzê-
ta gadaj¹ ludzkim jêzykiem; dlatego to
czêsto ujrzeæ mo¿na w¹sate indywidu-
um czule przemawiaj¹ce do doro¿kar-
skiego konia, szlachetny rumak jednak-
¿e nigdy z takim nie wdaje siê w roz-
mowê.

 Nie to jednak jest najstraszliw-
szym pomys³em mê¿czyzny. W œwi¹tecz-
nym czasie polska dusza przedziwnie
czyni siê rozlewna i pragnê³aby ca³y
œwiat obj¹æ ramionami i ca³owaæ siê z
dubeltówki z ca³ym œwiatem. Przeto
Polak wszystkich zaprasza na œwiêta,
a jest to najwiêcej godne podziwu, ¿e
najbardziej zaczadzia³y i zamroczony
goœæ o wszystkim zapomni, ale nigdy o
tym, ¿e zosta³ zaproszony; zabiera prze-
to liczn¹ rodzinê, czasem i w³asnego
goœcia i wkracza tryumfalnie z ³y¿k¹
za cholew¹.

 I co wtedy? Pani domu, sierota i
biedactwo, nawet zemdleæ nie mo¿e,
bo nie ma czasu. Jest zdumiona, prze-
ra¿ona i pobita rozpacz¹. M¹¿ nigdy
nie powie, ¿e zaprosi³ goœci, mniema-
j¹c naiwnie, ¿e nie wezm¹ tego na se-
rio i nie przyjd¹. Wilk mo¿e by nie
przyszed³, ale goœæ? Pani domu, ma-
j¹ca poza sob¹ kilka dni mordêgi,
zaczyna czyniæ przedziwne sztuki, aby
nakarmiæ rzeszê, i t³ucze jakieœ za-
mro¿one miêso, zamiast ut³uc mê¿a,
te¿ go przedtem zamroziwszy. Ponie-
wa¿ kucharka odbywa œwi¹teczne wi-
zyty, nieszczêsna ¿ona… Nie mogê
mówiæ, gdy¿ cierniste s³owa wiêzn¹
mi w gardle.

 Oto jest czarny los ¿on rozlewnych
Sarmatów, podczas œwi¹t najczarniej-
szy. Jeœli siê taki o co zatroska, to chy-
ba o napoje, bo nie dowierza kobiece-
mu znawstwu. Sam je te¿ wypija. Resz-
tê spycha siê na pêkaj¹ca z³otow³os¹
g³owê. Wtedy to jest i „najdro¿sza”, i
„jedyna”, i „ty moje najwiêksze szczê-
œcie”, i nawet „moja duszyczko”. Pro-
ste i bez fa³szu serce wierzy tym wszyst-
kim scukrza³ym konfiturom. „Uwiel-
biam ciê, moja duszko!” — rzek³ raz
¿ar³oczny paj¹k. Nie chcê siaæ waœni,
radzi³bym jednak¿e s³odkim istotom,
aby siê pilnie przyjrza³y tym p³omieni-
stym apostrofom. M¹¿ jest stworze-
niem chytrym i podstêpnym. Udaje, ¿e
jest okropnie przepracowany i ¿e pra-
gnie odpocz¹æ podczas œwi¹t. Kobiecie
tego nie potrzeba. Przewrotny w¹sal
wmówi³ w ni¹, ¿e go zgo³a ob³êdnym

podziwem nape³nia jej mrówcza praco-
witoœæ, i wci¹¿ pokrzykuje:

 — Wy, kobiety, jesteœcie cudowne,
jak wy wszystkiemu mo¿ecie podo³aæ?

 I niby cmoka z podziwem, drab
przebieg³y, a ona, sromotnie ocyganio-
na, wy³azi ze siódmej g³adkiej skóry,
aby jeszcze wiêcej zdumieæ barbarzyñ-
cê. Nie tylko, ¿e upiecze rozmaite ma-
kagigi, nie tylko, ¿e upitrasi sosy i bi-
gosy, nie tylko wyb³yszczy mieszkanie,
posypane przez niego popio³em z pa-
pierosów i fajki, nie tylko oporz¹dzi
dzieci, nie tylko zbada pod œwiat³o ka¿-
de jajko i ka¿dej rybie zajrzy w skrze-
la, ale jeszcze temu baszybu¿ukowi
wyczyœci benzyn¹ zaplamione ubranie
i wyprasuje krawat. Co, mo¿e niepraw-
da? Mo¿e ja nie wiem?

 A co bêdzie po œwiêtach?
 To samo, co zawsze by³o i bêdzie.

M¹¿ zacznie siê sierdziæ, ¿e œwiêta
okropnie du¿o kosztowa³y, wiêc niech
¿ona znowu krêci g³ow¹, aby zawi¹zaæ
ogon domowych rachunków, niech dopro-
wadzi do porz¹dku mieszkanie i niech
wywabi z obrusów rozlewne plamy po
czerwonym winie. Ju¿ nie „ptaszek”, ju¿
nie „duszyczka”, tylko: „S³uchaj no, Zo-
siu” — „A pamiêtaj, Marysiu” — wedle
doraŸnej procedury dnia powszedniego.

 O, gdybym ja tak zosta³ na mie-
si¹c dyktatorem! („Ach. to marzenie,
ró¿any sen!…”) Wielkie nast¹pi³yby
zmiany. Wtedy i kobieta mia³aby ra-
dosne œwiêta i odetchnê³aby jak ka¿de
stworzenie. Nie ma sprawiedliwoœci na
tym œwiecie, tylko co krok — oszukañ-
stwo. Wielkie to szczêœcie, ¿e siê zna-
laz³ duch wznios³y, taki jak ja, co siê
ujmie cudzej krzywdy i u¿ali. Po mojej
g³owie lata jednak myœl uporczywa i
taka mroczna, jak nietoperz. Wielcy
reformatorowie czêsto trafiali na posêp-
ne nieporozumienie i czêsto karmiono
ich niewdziêcznoœci¹. Coœ mi mówi, ¿e
i mnie mo¿e spotkaæ los podobny. Ko-
biety mog¹ mi rzec g³osem suchym, jak
pieprz i jak bobkowe liœcie:

 — Mo¿e pan ma i racjê. Bardzo to
nawet prawdopodobne, ¿e pan j¹ ma…
Lecz mo¿e nam jest z tym dobrze? Mo¿e
to ca³a nasza radoœæ, ¿e mo¿emy siê
zamêczaæ dla tych, których kochamy?
Mo¿e kobiece szczêœcie mieœci siê w
tych tysi¹cznych udrêkach i mo¿e my
chêtnie p³acimy ta udrêka za uœmiech
w drogich oczach? Wiêc niech pana o to
g³owa nie boli…

 Tak, tak… Molier by³ m¹drym cz³o-
wiekiem. Kiedy w jego komedii m¹¿ bi³
¿onê, a w jej obronie stan¹³ kiepski
znawca ludzi, wtedy i m¹¿ bij¹cy, i po-
bita ¿ona solidarnie pobili tego, co pcha³
palce miêdzy drzwi.

 Jeœli tak — odchodzê. ¯yczê sobie
weso³ych œwi¹t!
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STRASZLIWA ZEMSTA

Nosi³ wilk, nosi³… itd. Tak d³ugo
dzban wodê nosi… itd. Jak ty komu…
itd. Kto pod kim do³ki kopie… itd.

 Nareszcie siê doczeka³em. Wypisy-
wa³em rozmaite œmieszne rzeczy o ko-
biecie — (nie o uczciwej kobiecie, co ma
dzieci i szlachetnie ¿yje, tylko o nie-
znoœnej damie, która nie wie, po co
¿yje? — powtarzam to po raz setny, a
wci¹¿ siê gdzieœ z kruchty jakaœ dewot-
ka czasem odezwie, ¿e ja pogardzam
kobiet¹, i nie mo¿e odró¿niæ ¿artu od
prawdy) — i wci¹¿ czeka³em, czy wresz-
cie siê jakieœ odezw¹ no¿yce. Oto jako-
waœ mi³a bia³og³owa, pisz¹ca pod pseu-
donimem „Jagienka spod Lublina” (oj!
jaki to rafinowany pseudonim!) wyda-
³a ksi¹¿eczkê pt. ¯ywot pana — mnie
poœwiêcon¹, z czego jestem oczywiœcie
dumny. Ksi¹¿eczka wysz³a w samym
Lubartowie, sk¹d wyszed³ dotychczas
jedynie, mi³y bardzo, Srul z Lubarto-
wa. Patrzcie! Patrzcie! Kto by siê spo-
dziewa³, ¿e w Lubartowie pisz¹ ksi¹¿-
ki! Bardzo mnie cieszy taki postêp.

 O ksi¹¿eczce tej, która ma zemst¹
straszliw¹ pognêbiæ zwierzê mêskie, nic
z³ego nie mogê oczywiœcie powiedzieæ, gdy¿
pisa³a j¹ kobieta i mnie tê ksi¹¿kê po-
œwiêci³a. Poniewa¿ zachêci ona zapewne i
inne przetow³ose Isoldy do pisania, mu-
szê im daæ receptê na pisanie pe³ne rado-
œci i wesela, aby ich nadobne ksi¹¿eczki
nigdy nie by³y nudne. Powiem im tedy,
jak ja rozmyœlam o kobiecie i jak ja o niej
piszê, z g³oœnym zastrze¿eniem, po raz
sto drugi, bo sto i jeden nie wystarczy³o,
¿e szanujê naprawdê kobiety godne sza-
cunku, a natrz¹sam siê z lichych imitacji
kobiecoœci, z papug ró¿nokolorowych, z ar-
cydzie³ sztuki ornamentacyjnej, z malo-
wanych lalek, co to ani dziecka nie wycho-
wa, ani kochaæ nie umie, ani myœleæ nie
zdo³a, tylko w karty gra, obcina w³osy,
krawcowe zamêcza i mê¿a, pali, pije i —
nie daj Bo¿e! — wiersze pisze.

 Kiedy dwoje kochaj¹cych ludzi czy-
ni sobie igraszkê ze s³ów, wtedy „nikt
nikogo nie obra¿a, nikt nikogo nie do-
siêga”. Tote¿ pewny radosnego efektu
g³êbokich rozmyœlañ, postanowi³em
streœciæ ¿ywot i myœli kobiety w tysi¹cu
i jednej przypowieœci, z których tysi¹c
bêdzie k³amliwych i tylko dla ¿artu
powiedzianych, a jedna, jako taka, bê-
dzie prawdziwa. Nie znalaz³ siê bo-
wiem jeszcze taki filozof, który by po-
wiedzia³ prawdê o kobiecie, ka¿dy filo-
zof jest na to za g³upi.

 Jak siê rozmyœla o kobiecie? Oto
czyni siê to zawsze w pi¹tek albo w
dzieñ pochmurny i ponury; najlepiej siê
myœli o tych sprawach, kiedy cz³owie-
ka bol¹ zêby. Siada siê w g³êbokim fo-

telu, otacza siê chmur¹ dymu, rêce za-
k³ada na brzuchu i w ten sposób odda-
je siê kontemplacji. Jeœli ciê w takiej
chwili zapytaj¹:

 — O czym myœlisz?
 — O niczym! — nale¿y odrzec, aby

byæ w zgodzie z prawd¹.
 Wymyœlone wspania³e aforyzmy na-

le¿y zapisywaæ sobie pismem tajemnym,
mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e twoje zapi-
sane kartki znajdzie ¿ona, która nale-
¿¹c z fachu do rodzaju kobiecego, bierze
kobiety w obronê sposobem zbyt boha-
terskim i natarczywym. W ten sposób
mo¿esz nie mieæ w domu ani jednego
talerza do zjedzenia zupy ze ³zami, a na
skorupach je siê niewygodnie… Nale¿y
tedy byæ przezornym i mieæ za ¿onê nie-
wiastê tak rozs¹dn¹, ¿e siê rozumie na-
wet na dowcipach i œmieje siê z nich szcze-
rze i g³oœno. Ja tylko dlatego ocala³em.
Swoj¹ drog¹, uwagi moje o kobietach s¹
niebywale ³agodne i poczciwe. Moje uwa-
gi o kobietach s¹ to ¿arty ma³ego dzie-
ciaka. Teraz, kiedy przygotowujê 1001
aforyzmów o kobiecie, jestem szczegól-
nie napojony s³odycz¹ i staram siê byæ
dobrym i ³askawym jak s³oñce. Zawsze
nale¿y byæ takim wobec kobiety. Jako
przyk³ad pos³u¿yæ mog¹ te uwagi, które
wymyœli³em w ubieg³y pi¹tek.

 Powiadaj¹ one:
 „Przyjacielu! Jeœli w odpowiedzi na

twoje pytanie kobieta odpowiada — nie
wierz jej, jeœli jednak milczy — nie
wierz jej tym bardziej”.

 Oto mi wyborne spostrze¿enie!
Albo takie:

 „Jeœli kobieta ciê zdradzi, zawsze
mieæ bêdzie ¿al do ciebie, ¿e z twego
powodu nie mog³a tego uczyniæ wcze-
œniej”.

 Kto mi udowodni, ¿e jest inaczej?
Myœlmy dalej:

„Kiedy kobieta mdleje, tyle razy
przypomnij sobie, ¿e omdlenie jest jed-
nak podobne do œmierci. I to jest po-
ciech¹!”

„Niesmaczn¹ obelg¹ jest twierdze-
nie, ¿e kobieta nie ma wcale duszy. O,
g³upcze! kobieta ma ich trzysta szeœæ-
dziesi¹t i piêæ”.

„Kobiecie dlatego m¹¿ szybko obrzyd-
nie, ¿e go moda odmieniæ nie mo¿e”.

„Jeœli ci kobieta powie, ¿e pragnie
umrzeæ, pomyœl smutno, jak bezczelne jest
przys³owie, ¿e chêæ starczy za uczynek”.

„Kiedy kobieta siê modli, w wiel-
kim jest Pan Bóg k³opocie, kobieta bo-
wiem prosi o siedemdziesi¹t siedem
rzeczy równoczeœnie”.

 „Kobieta nigdy nie ¿yczy wrogowi
swojemu Ÿle, lecz zawsze najgorzej”.

 „Subtelnoœæ kobieca jest tak cu-
downa, ¿e kobieta ¿a³uje ciê ju¿ kilka
dni przedtem, zanim ciê zdradzi³a”.

 „Porównywanie kobiety do diab³a

jest niem¹dre i niesmaczne. Có¿ komu
zawini³ biedny diabe³?”

 „Ksantypa nie by³a z³¹ kobiet¹, lecz
mia³a s³uszny i wielki ¿al do Sokrate-
sa, ¿e nie by³ tak g³upi, jak ona”.

 „Z ¿alu i zemsty, ¿e j¹ zdradzi³ te-
nor, kobieta gotowa jest poœlubiæ na-
wet filozofa”.

 „Je¿eli dwie kobiety kochaj¹ jed-
nego mê¿czyznê, jedynym dla niego ra-
tunkiem jest ucieczka z trzeci¹”.

 „Nie mów kobiecie: «O, moja Ege-
rio!» — bo ci powie, ¿e siê nazywa Zo-
fia, a ty œmiesz przy niej myœleæ o kim
innym”.

 „Nie mów wobec kobiety: «Bóg tak
chce!» — bo powie, ¿e jej zupe³nie nie
bierzesz w rachubê”.

 „Jeœli uwierzysz, ¿e kobieta jest
anio³em, stracisz wiarê inn¹: w wieku-
isty spokój nieba”.

 „Jeœli kobieta mówi, ¿e jest zmê-
czona ¿yciem, znaczy to, ¿e kogoœ za-
mêczy³a na œmieræ”.

 „Wszystko na œwiecie da siê uza-
sadniæ i poj¹æ prócz wielo¿eñstwa”.

 Myœlê, ¿e na dziœ doœæ, wszelka bo-
wiem przesada budzi niesmak. Ju¿ jed-
nak z tych kilku uwag dobrotliwych ka¿-
da z czytelniczek pozna, jak wielk¹
spraw¹ w ¿yciu jest sprawa kobiety i
jej przedziwnych tajemnic, ile siê o niej
myœli, ile siê rozwa¿a, jak siê pracuje
ciê¿ko, byle j¹ tylko wys³awiæ i przystro-
iæ w nadobne aforyzmy jak w brylanty.
Wprawdzie na aforyzmy o kobiecie ko-
bieta ma³o zwraca uwagi, bo wszystko
to jest zawsze naci¹gniête jak struna z
baraniej kiszki, lepiej jest jednak, ¿e
ludzie o kimœ mówi¹, ni¿ gdy nie mówi¹
wcale. Kobieta nie chce poj¹æ tego, sama
bowiem nigdy, przenigdy o nikim nie
powie Ÿle, nie lubi¹c mówiæ w ogóle. Czy
kwiaty mówi¹? Po co? S¹ œliczne.

Postscriptum.
 Czasem czytaj¹c kiepskie, nudne i

g³upawe aforyzmy o kobiecie, cudze i
swoje, myœlê ze zgroz¹ i bladym stra-
chem, co by to by³o, gdyby siê tak tysi¹c
kobiet zebra³o na posiedzeniu i wymy-
œli³o jeden, ale lapidarny aforyzm o
mê¿czyŸnie. Nie wiem, jakby to brzmia-
³o, na to jestem zbyt ma³o subtelny.
Gdybym by³ kobiet¹ (dech mi zapar³o
ze szczêœcia) — napisa³bym tak:

 „Osio³ przez ca³e ¿ycie zjada
kwiaty i nic mu to jeszcze nigdy nie
pomog³o!”

Oto by³aby wyborna odpowiedŸ dla
zawodowych uk³adaczy aforyzmów o ko-
biecie. Ja zrobi³em ich kilka jako przy-
godny amator. O tych 1001 aforyzmach
— to nieprawda. Chcia³em tylko za¿ar-
towaæ. Wycofujê siê z tego interesu.

Kornel Makuszyñski
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G
³ównymi za³o¿ycielami i anima-

torkami grupy s¹: Magdalena
Miklasz (absolwentka Akade-

mii Teatralnej w Bia³ymstoku) i Ewa
WoŸniak (absolwentka Akademii Prak-
tyk Teatralnych w Gardzienicach

oraz studentka Akademii Teatral-
nej w Bia³ymstoku).

Decyzja o za³o¿eniu stowarzy-
szenia zosta³a podjêta podczas
spotkania za³o¿ycielskiego, które

odby³o siê 17 grudnia 2006 r.,
gdzie wszyscy zebrani ( a by³o nas

16 osób) wyrazili chêæ utworzenia sto-
warzyszenia. Tego samego miesi¹ca
z³o¿yliœmy wniosek do S¹du Rejonowe-

go o wpis do Krajowego Rejestru S¹do-
wego i 24 stycznia 2007 roku uzyskali-

œmy osobowoœæ prawn¹ jako Stowarzy-
szenie De-Novo z siedzib¹ w Dynowie.
Organem wykonawczym i uprawnionym

do reprezentowania stowarzyszenia jest
Zarz¹d w sk³adzie: Magdalena

Miklasz – prezes, Ewa WoŸniak
– wiceprezes, Agnieszka Maziarz
– skarbnik oraz Ewa Hadam i

Wies³aw Hadam jako cz³onkowie
Zarz¹du. Organem kontrolnym

stowarzyszenia jest Komisja Re-
wizyjna w sk³adzie: Anna Baran,
Mariusz Choma i Daniel G¹sec-

ki. Pozostali cz³onkowie to: Ja-
nusz Miklasz, El¿bieta Hadam,

Wies³aw Hadam, Lucyna Cho-
ma, Daniel Maziarz, Agnieszka
Karnas, Dominik Wyskiel oraz

Wojciech Tarnawski. S¹ ju¿ nastêpne
osoby, które wyrazi³y chêæ przyst¹pie-

nia do naszego stowarzyszenia i uczest-
niczenia w naszych dzia³aniach.
Stowarzyszenie ma wiele stawia na

realizacjê ró¿nych celów; m.in. na roz-
wój kultury polskiej i twórczoœci arty-

stycznej, promowanie twórców i arty-
stów na terenie Dynowa i okolic, akty-
wizacjê œrodowisk lokalnych dla rozwo-

ju ich specyficznej kultury i to¿samo-
œci, zwiêkszenie atrakcyjnoœci tury-

stycznej Dynowa i okolic.

Dotychczas zosta³y zorganizowane
przez nas cztery projekty: Sen nocy let-
niej(2004), Teatr w butach (2005),
Skrzypek na dachu (2006) oraz Dynow-
skie Kolêdowanie (2006/2007). Od sa-

mego pocz¹tku naszym za³o¿eniem by³o
prowadzenie trzytygodniowych warsz-
tatów o tematyce teatralno – plastycz-
ne – muzycznej, przeznaczonych dla
dzieci, m³odzie¿y, a tak¿e starszych
mieszkañców Dynowa. Do wspó³pracy
zapraszamy studentów szkó³ artystycz-
nych oraz zawodowców w ró¿nych dzie-
dzinach artystycznych.

Wynikiem pracy warsztatowej by³
za ka¿dym razem przygotowany wspól-
nie z mieszkañcami Dynowa spektakl
plenerowy przedstawiony szerokiej pu-

blicznoœci. W swoim archiwum posia-
damy zdjêcia, wycinki z gazet, nagra-
nia wywiadów przeprowadzonych za-
równo z twórcami, uczestnikami jak i
odbiorcami ca³ej akcji.

Do tej pory projekty by³y fi-
nansowane przez lokalnych
sponsorów, darczyñców i Podkar-
packi Urz¹d Marsza³kowski.
Bezpoœrednimi partnerami by³o
Stowarzyszenie Bieszczadzkie
Anio³y i Stowarzyszenie Promo-
cji i Rozwoju Regionu Dynow-

skiego.
Ostatni spektakl Skrzypek na da-

chu spotka³ siê z du¿ym zainteresowa-
niem mieszkañców Dynowa, mediów, a
tak¿e krytyków teatralnych. Po tej uda-
nej próbie wspólnie zdecydowaliœmy, ¿e
chcielibyœmy powtórzyæ Skrzypka...., do-
pracowaæ i poszerzyæ o imprezy towa-
rzysz¹ce tak aby ca³oœæ zyska³a wymiar

w pe³ni profesjonalny.
Szeœcioosobowa delegacja w

sk³adzie: Lucyna Choma, Ma-
riusz Choma, Ewa Hadam, Wie-
s³aw Hadam, Magdalena Mi-
klasz, Wojciech Tarnowski, Ewa
WoŸniak reprezentowa³a stowa-
rzyszenie podczas Dni Animacji
Kultury organizowanych przez
Uniwersytet Marii-Curie Sk³o-
dowskiej w Lublinie w po³owie
lutego. Starannie pielêgnowane
kontakty ze studentami i anima-
torami z tego œrodowiska zaowo-

cowa³y ju¿ wielokrotnie, a dowodem s¹
wszelkie dotychczasowe projekty. Z jak
dobrym skutkiem uda³o siê wypromo-
waæ Dynów i dzia³alnoœæ De-Novo, po-
ka¿e najbli¿sza przysz³oœæ. Spotkaniu
towarzyszy³ pokaz nagrañ ze spekta-
kli, projekcja filmu o Dynowie, przegl¹d
licznych fotografii.

Pragniemy serdecznie zaprosiæ
wszystkich mieszkañców Dynowa i oko-
lic do udzia³u we wszystkich lipcowych
imprezach projektu Dynowski Skrzypek
na dachu 2007 organizowanych przez
Stowarzyszenie De-Novo. Szczegó³owy

harmonogram projektu
zostanie zamieszczony
na ³amach Dynowinki.

Zdjêcia z poprzed-
nich spektakli, za wy-
j¹tkiem ostatniego pro-
jektu, mo¿na zobaczyæ
na naszej stronie in-
ternetowej www.de-no-
vo.prv.pl

Agnieszka Maziarz
i Magdalena

Miklasz

Stowarzyszenie De-Novo, dzia³aj¹-
ce wczeœniej jako Nieformalna Gru-
pa De-Novo, istnieje od czterech lat
i jest wynikiem pasji m³odych ludzi
– twórców teatru, którym niezmien-
nie i wytrwale towarzysz¹ przyjacie-
le: scenografowie, muzycy, rzemieœl-
nicy oraz osoby niezwi¹zane zawo-
dowo ze sztuk¹.

Spotkanie za³o¿ycielskie

Prezentacja podczas Dni Animacji Kultury w Lublinie Potem posypa³y siê pytania... Fot. Mariusz Choma
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Nowe oblicze teatru

Melpomena i Talia zagoœci³y znów
na dobre na deskach Teatru Wandy Sie-
maszkowej w Rzeszowie. Chwilowa nie-
obecnoœæ muz spowodowana by³a trwa-
j¹cym od lata remontem. Teatr mieœci
siê w dwóch historycznych budynkach
(administracja i ma³a Scena w zabyt-
kowej willi nale¿¹cej niegdyœ do rodzi-
ny Holzerów, Du¿a Scena w budynku
dawnego Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokó³”). Fundusze UE w wysokoœci
8.920.000 z³ i œrodki z Samorz¹du Wo-
jewództwa 2.230.000 z³ pozwoli³y na

gruntowny lifting. Zaciekawienie miesz-
kañców potêgowa³ fakt przesuwanego
terminu przekazania obiektu. Wbrew
pierwotnym ustaleniom architektów na-
zbyt czêsto pojawia³a siê koniecznoœæ
w³¹czenia robót dodatkowych. Wieko-
wa konstrukcja, wykonana z ceg³y dziu-
rawki, nie mog³a sprostaæ zamierze-
niom, a przede wszystkim nie by³o ¿ad-
nej gwarancji, ¿e zdo³a udŸwign¹æ no-
woczesn¹ kopu³ê, stanowi¹c¹ zwieñcze-
nie budowli. Kopu³a jest nie tylko za-
biegiem czysto architektonicznym. Jej
wnêtrze umo¿liwia sprawne wci¹ganie
dekoracji przy u¿yciu odpowiednich pod-

noœników. Œciany doczeka³y
siê specjalnego ¿elbetowego
wzmocnienia. Zrealizowano

tak¿e koncepcjê sceny obrotowej, cho-
cia¿ i tu nie oby³o siê bez k³opotów.

Wnêtrze teatru zyska³o na prze-
stronnoœci, nowe szczegó³y i rozwi¹za-
nia architektoniczne tchnê³y weñ powiew
œwiatowej elegancji. Na zewn¹trz trium-
fy œwiêci dawny historyczny wygl¹d.

Dynowianie te¿ swój udzia³ maj¹

Zmagania o uzyskanie lekkoœci be-
tonu maj¹ swój pocz¹tek w staro¿yt-
nych dziejach architektury. Doskonale-
nie technologii spêdza³o sen z powiek
Anglikom oraz Francuzom w XVIII wie-
ku. Trzy ostatnie stulecia up³ynê³y pod
znakiem ci¹g³ych eksperymentów. Ce-
ment mieszano z materia³ami pocho-
dzenia mineralnego, roœlinnego, zwie-
rzêcego czy wreszcie chemicznego.
Wspó³czesny rynek – nasycony produk-
tami wysokiej klasy – pozwala na nie-
zwykle wyrównany wyœcig z niszcz¹cy-

Teatr po renowacji

Teatr przed wojn¹ Teatr po wojnie

mi si³ami natury. W koncepcjê remon-
tu Teatru Siemaszkowej wpisane by³o
tak¿e wykonanie gzymsów, obramowañ
okien, ornamentów. Owe cenne detale
architektoniczne nadaj¹ swoisty cha-
rakter obiektom. Tej koronkowej robo-
ty podjê³a siê – po spe³nieniu szeregu
proceduralnych wymogów - firma
„PROF.-BUD” z Dynowa pod meryto-
ryczn¹ opiek¹ Pana W³adys³awa Ra-
donia. Z zastosowaniem technologii ba-
zuj¹cej na cemencie romañskim ze-
tkn¹³ siê we Wiedniu, gdzie zdobywa³
niezwykle cenne doœwiadczenia. Doœæ
powiedzieæ, ¿e powierzano mu prace
przy odnowie licznych zabytków cesar-
skiej stolicy, miêdzy innymi jednej z re-
zydencji, pamiêtaj¹cej czasy œwietno-
œci monarchii. O kunszcie renowacji
wiele powiedzieæ mo¿e wygl¹d wiedeñ-
skich kamienic. Imponuj¹cy jest spis
tych, które odnawiane by³y przez ekipê
pana W³adys³awa. Mikroporowata

(ci¹g dalszy na str. 42)
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struktura cementu, o siatce drobnych
kapilar, powoduje wielokrotne zwiêksze-
nie powierzchni, co nie pozostaje bez
wp³ywu na wch³anianie pary wodnej
zim¹ i oddawanie jej latem. W ten spo-
sób przywraca siê „prawid³owy oddech”
i, co za tym idzie, przed³u¿a ¿ywotnoœæ
zabytków. Na profesjonalne umiejêtno-
œci Pana Radonia postawi³ Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków, powierzaj¹c
mu renowacjê detali architektonicznych
na wie¿y Zamku Lubomirskich w Rze-
szowie (obecnie siedziba S¹du Okrêgo-
wego) oraz zabytkowych kamienic przy
ulicy Hetmañskiej i Jab³oñskiego. O
korzystny wizerunek przedsiêbiorstwa
zabiega ju¿ kolejne pokolenie. Syn,
Dariusz Radoñ, wprowadza na rodzi-
my rynek produkty sprzyjaj¹ce asymi-
lacji pary wodnej. Przed przyst¹pieniem
do wykonania detali architektonicznych
w obrêbie rzeszowskiego teatru, firma
przygotowa³a dokumentacjê warszta-
tow¹. W dalszej kolejnoœci wykonano
modele wyrobu oraz formy wraz z ma-
trycami i szablonami. Na pozosta³e
etapy sk³ada³o siê dobieranie farby do
betonu, formowanie wyrobów oraz ich
rozformowanie, oczyszczanie z nadmia-
ru betonu, oczyszczanie ze szkliwa ce-
mentowego. Zanim detale powêdrowa-
³y na przewidziane dla nich miejsca,
potrzebne by³o klejenie i szpachlowa-
nie. Piêknie prezentuj¹ce siê ornamen-
ty, bonie, coko³y, listwy czy portale, mog¹
byæ doskonale zachowane tylko dziêki
takiej ¿mudnej pracy.

zwi¹zki”. Sztuka utrzymana w duchu
skrajnego libertynizmu przyci¹ga uwagê
stale obecnym konfliktem pomiêdzy gr¹,
a prawdziwym ¿yciem, miêdzy mi³oœci¹
traktowan¹ jako sport, a mi³oœci¹ w po-
staci ¿ywio³u. Wicehrabia de Valmont (w
tej roli Tomasz Dutkiewicz) stopniowo roz-
poznaje, na czym polega mi³oœæ napraw-
dê. Na scenie dokonuje siê proces budze-
nia siê poczucia winy, proces dochodzenia
do prawdy o sobie. I jaka jest ta prawda?
Straszna; albowiem Valmont dochodzi do
przekonania, ¿e tkwi w okowach z³a, z
którego nie potrafi siê wyzwoliæ.

27 stycznia wjecha³ na deski odno-
wionej sceny wóz markietanki Anny Fier-
ling. Za ni¹ galeria niezwykle barwnych
postaci: ¿o³nierze, podoficerowie, kucharz,
kapelan, pisarz. W Matce Courage tkwi¹
silne uczucia macierzyñskie, ale i ¿¹dza
zysku oraz chciwoœæ. Ta brechtowska po-
staæ znalaz³a swoje poczesne miejsce w
dramaturgii œwiatowej. Wojna mia³a staæ
siê dla niej Ÿród³em zysku, sposobem na
przetrwanie, a uczyni³a j¹ stopniowo
swoj¹ ofiar¹. Brecht okreœli³ kiedyœ ja-
sno cel tej sztuki: ma pokazaæ, ¿e wojna
zabija ludzkie uczucia i cnoty. Re¿yser-
ka spektaklu, Katarzyna Deszcz, zacho-
wa³a cechy teatru epickiego i skutecznie
kreowa³a tzw. „efekt obcoœci” (obna¿enie
sztucznoœci teatru). Przetykanie spekta-
klu songami oraz projekcjami filmowy-
mi nie pozwoli³o, by na scenie zatrium-
fowa³ œwiat iluzji. W najbli¿szym czasie
z afisza nie zejd¹ sztuki repertuarowe,
ale pojawi¹ siê tak¿e premiery.

Ewa Hadam
LO w Dynowie

Dochiariu, Ksenofontos,
Pantaleimonos, Ksiropotamu…
Pierwsze nasze kroki, trzy osobowa

grupa, ja, Jan i Andrzej skierowa³a do
piêknie po³o¿onego nad morzem klasz-
toru Dochiariu. Nie znaj¹c zwyczajów
zaczêliœmy zwiedzaæ, poszukiwaæ

Pielgrzymowanie wœród s³onych fal.
Pielgrzymowanie wraz z kurzem dróg.
Pielgrzymowanie pod okiem s³oñca.

Zdjêcia detali Fot. Dariusz Radoñ

Nasz¹ obecnoœæ w Teatrze Wandy
Siemaszkowej mo¿emy po³¹czyæ teraz
z dum¹ i satysfakcj¹, ¿e na wizerunek
obiektu pracowali równie¿ dynowianie.

Ruszyli pe³n¹ par¹

16 grudnia uda³o siê zaprezentowaæ
pierwszy spektakl zaplanowany w ramach
45. Rzeszowskich Spotkañ Teatralnych.
Teatr Polski z Bielska –Bia³ej przywióz³
inscenizacjê opart¹ na scenariuszu Chri-
stophera Hamptona „Niebezpieczne

otwartych drzwi do œwi¹tyñ. Zakonnik,
do którego zwróciliœmy siê o pomoc,
skierowa³ nas do Sali, gdzie wita siê
pielgrzymów s³odkim rachat³ukum (coœ
jak galaretka, tylko s³odsze), kielisz-
kiem mocnego arakowego alkoholu oraz
szklank¹ zimnej wody.

Z przydzielon¹ wiz¹, wœród t³umu mê¿czyzn, mêskim statkiem dop³ynêliœmy
do celu. Na Atos. Ju¿ wszystko to, co rodzaju ¿eñskiego zosta³o za nami.
W miastach i wioskach, na pla¿ach i w górach. Wszêdzie, ale nie tu. Na ten
œwiêty, prawos³awny pó³wysep kobiety nie maj¹ wstêpu. Przepis ten doty-
czy nawet zwierz¹t, gdy¿ nie ma tam samic zwierz¹t wiêkszych od kota.

Nasz poœpiech, za-
gonienie musieliœmy
schowaæ g³êboko do
plecaków, tu nie by³y
potrzebne. Coœ, co
mia³o trwaæ chwilê,
trwa³o godzinê. Po
obejrzeniu wnêtrz
oraz modlitwie u stóp
„Szybko Wys³uchuj¹-
cej” ruszyliœmy dalej.

S³oñce, zegar s³o-
neczny swymi promie-

niami informowa³ nas, ¿e istnieje, ¿e
by³ u zegarmistrza tu¿ przed naszym
przyjazdem. Jego wskazówki wygania-
³y nas ze œwi¹tynnego cienia ka¿¹c da-
lej pielgrzymowaæ. Wonnymi œcie¿kami
wêdrowaliœmy ku kolejnym klasztorom,
w murach których czuliœmy siê jak z
innej bajki. Mogliœmy zobaczyæ, ale nie
wszystko. W Ksenofontos uchylono nam
r¹bka tajemnicy, mogliœmy zobaczyæ
cudowne freski i tajemnicze ikony.

Tak¿e w Pantaleimonos zobaczyli-
œmy wnêtrze otwartej cerkwi, ale nic

(ci¹g dalszy ze str. 41)
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ponadto. Mogliœmy w ciszy, w s³oñcu ob-
serwowaæ, podgl¹daæ, uchwyciæ coœ, w
co delikatnie wtargnêliœmy. Nasza po-
kora, przyznawanie siê, ¿e nie jesteœmy
prawos³awni, otwiera³a nam drogê do
zabytkowych, uœwiêconych wnêtrz. Nie
pomog³o to jednak w Ksiropotamu,
gdzie zmêczeni popro-
siliœmy o nocleg. Mina
obudzonego ze snu
mnicha nie wró¿y³a nic
dobrego. Drzwi zosta-
³y zamkniête.

Na nocleg musieli-
œmy udaæ siê jeszcze
„tylko” kilkanaœcie ki-
lometrów do Karies, sto-
licy Republiki Mnichów.
G³ówna drog¹, wyœcie-
lon¹ kurzem, bez szans
na kawa³ek cienia, jak
przysta³o na p¹tników,
ruszyliœmy pokornie
dalej. Towarzyszy³ nam
widok góruj¹cej nad pó³-
wyspem góry Atos (2033 m) a przez pe-
wien okres stado koni i mu³ów wygrywa-
³o nam swoimi dzwoneczkami, uwieszo-
nymi na szyi, niesamowite melodie. Noc-
leg w ma³ym hoteliku i ³yki zimnego piwa
by³y dla mnie uko³ysaniem do mocnego
snu. Zakoñczeniem pe³nego wra¿eñ,
pierwszego dnia w tej ma³ej Republice,
o d³ugoœci 40 km, a szerokoœci od 8 do 18
km, zaœ powierzchnia wynosi ok.400 km
kwadratowych.

Karies, Kotlomusiu, Filoteu,
Karakalu, Iwiron, Pantokrator…

Na œniadanie Karies i Kotlomusiu,
obiadem by³ Filoteu, czas podwieczor-
ku spêdziliœmy w Karakalu, kolacj¹ na-
pawaliœmy siê w Iwironie, zaœ na noc-
leg dotarliœmy do Pantokratora.

To u³o¿enie posi³ków dziwnie brzmi,
gdy¿ tam czas podzielony jest inaczej.
Doba dzielona na trzy czêœci: czas mo-
dlitwy, pracy i odpoczynku.

W stolicy, gdzie rezyduje Guberna-
tor Góry, zaœ w³adz¹ ustawodawcz¹ jest
Œwi¹tobliwy Sobór, z³o¿ony z 20 przed-
stawicieli ka¿dego klasztoru, spêdzili-
œmy czas na zobaczeniu œwi¹tyni Pro-
tatu (X w.) oraz pobliskiego klasztoru
Kotlomusiu. Po przekroczeniu bramy i

obejrzeniu cerkwi z ze-
wn¹trz napotkaliœmy
mnicha, którego popro-
siliœmy o mo¿liwoœæ
wejœcia do œwi¹tyni.
Ten zaœ, gdy us³ysza³,
¿e nie jesteœmy prawo-
s³awni rzek³, ¿e zwie-
dzaæ nie mo¿na. Gdy
zaczêliœmy odchodziæ,
wróci³ i pozwoli³ nam
zobaczyæ jedn¹ z ka-
plic.

Ze stolicy udaliœmy
siê taxi do kolejnego
naszego celu, klaszto-
ru Filoteu, gdzie za-
konnik, pochodz¹cy z

Niemiec, ofiarowa³ nam swój czas i
swoje serce. Po tradycyjnym poczêstun-
ku zaprowadzi³ nas do œwi¹tyni, gdzie
zafundowa³ nam prawdziw¹ us³ugê
przewodnick¹, omawiaj¹c wszystko to,
co wa¿ne, ciekawe. G³owa bola³a od uno-

szenia w górê, gdy¿ ka¿dy fresk opisy-
wa³ dok³adnie. Ma³o tego, poœwiêci³
du¿o czasu na poszukiwanie nam noc-
legu, dzwoni¹c po klasztorach, jednak
za³atwi³ nam takie miejsce, z którego
musieliœmy zrezygnowaæ, ¿eby zobaczyæ
wiêcej. Nastêpnie wyruszy³ z nami, by
pokazaæ œcie¿kê do Karakalu. Sam zaœ
uda³ siê z wizyt¹ do pustelnika, ¿yj¹-
cego poza g³ównym budynkiem klasz-
tornym.

W drugim dniu szczêœcie nam sprzy-
ja³o. W kolejnym klasztorze zostaliœmy
oprowadzeni po œwi¹tyni oraz zaprosze-
ni na pyszn¹ kawê, jako dodatek do tra-
dycyjnych trzech sk³adników. Serdecz-
ny uœmiech doda³ nam si³ do dalszego
wêdrowania. Œcie¿k¹, pokazan¹ przez
jednego z zakonników, udaliœmy siê w
kierunku morza, gdzie znajdowa³a siê
przystañ, nale¿¹ca do klasztoru, i drog¹
wzd³u¿ brzegu pod¹¿yliœmy w kierun-
ku Ivironu.

 Zosta³ on zbudowany na ruinach
antycznego miasta Kleoni. Do³¹czaj¹c
do grupy pielgrzymów zwiedziliœmy So-
bór Zaœniêcia Bogurodzicy, w którym
podczas wychodzenia zgubi³em moj¹
czapkê, jedyn¹ os³onê przed pra¿¹cym

(ci¹g dalszy na str. 44)



DYNOWINKA Nr 2-3/137-13844

s³oñcem. A jeœli ju¿ mowa o ubiorze, to
wspomnê o tym, ¿e przepisy nakazuj¹
zas³aniaæ prawie ca³e cia³o, ³¹cznie ze
stopami. Ods³oniêta mo¿e byæ jedynie
g³owa oraz rêce po ³okieæ. Po zaspoko-
jeniu pragnienia oraz zakupie p³yty z
piêkn¹ muzyk¹ cerkiewn¹ udaliœmy siê
wzd³u¿ morza do kolejnych miejsc piel-
grzymowania. S³oñce zni¿a³o siê ku
morzu, wiêc nasze myœli wêdrowa³y,
wyprzedzaj¹c nas, ku prawdopodobnym
miejscom nocnego odpoczynku. Jednym
z wariantów by³a pla¿a. Podczas umê-
czonego wêdrowania uda³o nam siê za-
trzymaæ samochód, którym podjechali-
œmy kilka kilometrów, omijaj¹c drogê
ku Stavronikicie.

Po dyskusjach i próbie poszukania
skrótu ruszyliœmy jednak w kierunku
Pantokratora, by przyjœæ pod jego mury
tu¿ przed zachodem s³oñca. Na dziedziñ-
cu m³ody, uœmiechniêty zakonnik powi-
ta³ nas informuj¹c, ¿e z noclegiem nie
bêdzie problemu. Mimo i¿ pora posi³ku
minê³a, zaprosi³ nas do refektarza na
pyszne ziemniaczki z czosnkiem oraz
owoce z przyklasztornego sadu. Gdy po-
wiedzieliœmy sk¹d wêdrujemy, kiwa³
g³ow¹ z niedowierzaniem a pozytywnie
przytakn¹³, gdy zapytaliœmy czy mo¿e-
my uczestniczyæ w nabo¿eñstwie poran-
nym, rozpoczynaj¹cym siê o 5 rano.

Spowity modlitewnym p³aszczem
dymu œwiec, których nik³e œwiat³o uka-
zywa³o oblicza œwiêtych i b³ogos³awio-
nych uczestniczy³em w niesamowitym
misterium. Mimo zmêczenia szeroko
otwiera³em oczy, by ch³on¹æ to, do cze-
go zosta³em dopuszczony. Œwiat³o œwiec
pojawiaj¹ce siê w ró¿nych miejscach
œwi¹tyni, zapach kadzide³, œpiew oraz
fragmenty czytañ, modlitw wype³nia³y
czterogodzinne nabo¿eñstwo. Siedz¹c
na niewygodnym siedzisku stara³em siê
œledziæ i prze¿ywaæ to, czego by³em
œwiadkiem. Œwidruj¹cy dŸwiêk ko³atek
rozbudza³ mój œpi¹cy umys³.
Trwaj¹c na modlitwie do-
trwaliœmy do czasu posi³ku,
na który pod¹¿aliœmy w nie-
samowitej procesji. Prowa-
dzili j¹ mnisi z krzy¿em i ka-
dzielnic¹, nastêpnie szed³
prze³o¿ony klasztoru, mnisi,
pielgrzymi, a na koñcu my
niewierni. Takie te¿ by³o na-
sze miejsce przy stole, na któ-
rym postawiono skromny, ale
smaczny posi³ek: ry¿ z grzy-
bami, sma¿one rybki, bu³ecz-
ki, ser, ciemny chleb, owoce
oraz wino i wodê. Ryby by³y

z okazji niedzieli, gdy¿ jest to przysmak
przy wegetariañskich posi³kach (nie
jedz¹ miêsa). Podczas posi³ku czytana
by³a ewangelia, a gdy zosta³a przeczy-
tana, po modlitwie procesyjnie wyszli-
œmy na dziedziniec. A ja podczas roz-
koszowania siê jedzeniem zastanawia-
³em siê, dlaczego mój s¹siad tak szyb-
ko zajada. By³o to jedyne miejsce gdzie
trzeba siê by³o troszeczkê poœpieszyæ.

Po rozmowie z naszym opiekunem
stwierdziliœmy, ¿e do nastêpnego klasz-
toru pop³yniemy stateczkiem. Kilkana-
œcie minut przed czasem przybyliœmy
z plecakami na przystañ. Czas mija³,
a my tkwiliœmy wpatrzeni w morze. Po
godzinie oczekiwania postanowiliœmy
jednak wyruszyæ i gdy przeszliœmy kil-
ka kilometrów zobaczyliœmy z góry, ¿e
statek jednak przyp³yn¹³.

Watoped, Zografu,
Konstamonitu…

Wêdruj¹c po Ogrodzie Bogurodzicy
obserwowaliœmy niesamowit¹ przyro-
dê oraz podziwialiœmy piêkne krajobra-
zy. Jadalne kasztanowce, drzewka lau-
rowe oraz drzewa nieznane nam z na-
zwy dawa³y nam cieñ, maliny, czernice

karmi³y nas swymi owocami, przeró¿-
ne zio³a upaja³y swym zapachem. Kwia-
ty odwiedzane przez cudowne motyle
cieszy³y nasze oczy, ptaki ukryte w za-
roœlach dawa³y znaæ swym œpiewem.
Jaszczurki i wê¿e wygrzewa³y siê na
s³oñcu, zaœ dzik nasze wyciszenie prze-
rwa³ swoim g³oœnym chrz¹kaniem.

S³oñce pra¿y³o bardzo, a moim na-
kryciem g³owy uczyni³em koszulkê. Kil-
ka kilometrów przed klasztorem Wa-
toped zatrzyma³ siê nam kolejny sa-
mochód, który przyœpieszy³ nasze wê-
drowanie. Po kawie i tradycyjnym po-
czêstunku pilnowani przez mnicha, aby
nie robiæ zdjêæ udaliœmy siê do g³ównej
œwi¹tyni, by ujrzeæ ikonê Matki Bo¿ej
„Pirowolipisis” (postrzelonej). Tu spo-
tka³ nas tak¿e zaszczyt uca³owania
g³ównych relikwii klasztoru: Œwiêtego
pasa Bogurodzicy oraz czaszki œw. Grze-
gorza Teologa. Wraz z nami przebywa-
li tam mieszkañcy klasztoru Zografu,
naszego kolejnego punktu docelowego.
Wiêc w dalsz¹ drogê wyruszyliœmy z
mnichem i kandydatem na mnicha.
Jednak nasze baga¿e, zmêczenie dawa-
³o siê nam we znaki, wiêc oni przyœpie-
szyli chc¹c zd¹¿yæ na modlitwy. Nasza
wêdrówka jeszcze trochê trwa³a, gdy¿
musieliœmy przejœæ przez pasmo gór-
skie na drug¹ stronê. W klasztorze ju¿
wiedzieli, ¿e mamy przybyæ. Otrzyma-
liœmy na nocleg skromny pokój, zjedli-
œmy smaczny posi³ek: zupê warzywn¹,
leczo z papryki i pomidorów, chleb oraz
wino i wodê. Bez problemów odwiedzi-
liœmy œwi¹tyniê oraz przed snem po-
wêdrowaliœmy po dziedziñcu. Noc,
ostatni¹ na Atosie, spêdziliœmy w
klasztorze bu³garskim.

Wszystkie one podlegaj¹ Patriarsze
Konstantynopola, ale zamieszkiwane s¹
przez mnichów ró¿nych narodowoœci.

Rankiem chc¹c zobaczyæ jeszcze je-
den klasztor, Konstamonitu, wyruszy-
liœmy w poœpiechu, aby nie spóŸniæ siê
na statek Po zwiedzeniu cerkwi i po-
rannej modlitwie oraz odpoczynku w

cieniu, pod¹¿yliœmy do por-
tu, gdzie w s³oñcu, ale od-
œwie¿ani morsk¹ bryz¹
wspominaliœmy nasze piel-
grzymowanie.

Jeszcze tylko odprawa
celna, kontrola baga¿u i sta-
tek przepe³niony mê¿czyzna-
mi i wra¿eniami odp³yn¹³ w
kierunku Ouranopolis.

Zgie³k, ha³as, poœpiech,
dziewczyny…powrót okaza³
siê ma³ym szokiem.

Tekst i zdjêcia
Piotr Pyrcz

(ci¹g dalszy ze str. 43)
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Na zebraniu stawi³o
siê kilkudziesiêciu cz³on-
ków jednostki, jak te¿ licz-
ni zaproszeni goœcie.
Wœród nich byli miêdzy
innymi: m³. bryg. Walde-
mar Wilk – Komendant
Miejski PSP w Rzeszowie,
Jan Kucaj – prezes Zarz¹-
du Powiatowego Zwi¹zku
OSP, m³. kpt. Robert Ry-
zner – dowódca PSP Dy-
nów, Adam Chrobak –
wójt gminy Dynów, Alek-
sander Stochmal – radny
powiatowy, Artur Szczu-
tek – komendant Gminny
Zwi¹zku OSP. Jak mówi³
prezes jednostki Edmund
Trawka - jest to dla jed-
nostki rok bardzo udany.
Stra¿acy dysponuj¹ bardzo
dobrym sprzêtem, a nie-
dawno wzbogacili siê o ko-
lejny samochód Mercedes,
który przystosowywany
jest do ratownictwa drogo-
wego. Bardzo wysoko dzia-

Dyrektor Przedsiêbiorstwa Budowlano-Us³ugowego „SÓW –
POL” Józef Sówka ju¿ po raz trzeci startowa³ w licytacji dzie³,
aby wspomóc Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.

Oprócz tego, co uda³o siê zebraæ na dynowskim koncercie na
rzecz Wielkiej Orkiestry, nale¿y równie¿ dodaæ innych darczyñców,
którzy w nim uczestniczyæ nie mogli, ale w inny sposób wsparli
tegoroczny XV Fina³ WOŒP. W takiej w³aœnie grupie znalaz³ siê
ju¿ po raz trzeci Józef Sówka, który w tym roku za wylicytowan¹
kwotê 1700 z³otych naby³ fotomonta¿ Zdzis³awa Beksiñskiego z
jego autentycznym autografem, który potwierdzony zosta³ przez
dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku. W sumie ze wszyst-
kich licytacji konto orkiestry zasili³o blisko cztery tysi¹ce z³otych.
Oby takich darczyñców by³o jak najwiêcej. Dodaæ równie¿ nale¿y,
i¿ Pan Józef Sówka wspomaga corocznie wiele ró¿nego rodzaju
charytatywnych imprez, aukcji i nie tylko.

Tekst i fot. Grzegorz Szajnik

W sobotê 10 lutego odby³o siê zebranie sprawoz-
dawcze w jedynej na terenie gminy Dynów jedno-
stce OSP w³¹czonej do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaœniczego – OSP Bachórz.

Waldemar Wilk – Ko-
mendant Miejski PSP w
Rzeszowie - jednostka wa-
sza jest bardzo dobrze wy-
posa¿ona w sprzêt i jesteœcie
dobrze przygotowani do
dzia³añ ratowniczo – gaœni-
czych. Z tego, co widzê je-
stem bardzo mile zaskoczo-
ny

Stra¿acy zgromadzeni na zebraniu.

³ania jednostki oceni³
Komendant Miejski
PSP m³. bryg. Walde-
mar Wilk – jednostka
wasza jest bardzo do-
brze wyposa¿ona w
sprzêt i jesteœcie dobrze
przygotowani do dzia-
³añ ratowniczo – gaœni-
czych. Z tego, co widzê

Edmund Trawka – prezes OSP Bachórz
– przyznaje, ¿e dla jednostki by³ to
bardzo udany rok.

Pan Józef z wylicytowanym dzie³em.

jestem bardzo mile zaskoczony. Ze sta-
tystyk wynika, ¿e stra¿acy coraz mniej
gasz¹ po¿arów, a coraz czêœciej zajmuj¹
siê ratownictwem technicznym i me-
dycznym i w tym kierunku powinniœcie
siê rozwijaæ. Sk³adam wam podziêko-
wanie za spo³eczn¹ dzia³alnoœæ. Wszyst-
ko wspólnie robimy po to, aby spo³e-
czeñstwo czu³o siê bezpiecznie. Wa¿ne
jest, ¿e wyznaczacie sobie cele na przy-
sz³oœæ i podnosicie sobie poprzeczkê.
Jednostka OSP w Bachórzu zrzesza
blisko szeœædziesiêciu cz³onków, posia-
da dziesiêcioosobow¹ dru¿ynê kobiet,
jak te¿ m³odzie¿ow¹ dru¿ynê po¿arni-
cza i zespó³ kolêdniczy. W przysz³ym
roku stra¿acy chc¹ nadal podnosiæ swoje
kwalifikacje i uzupe³niaæ bardzo spe-
cjalistyczny sprzêt. Zebranie zakoñczy-
³a wspólna zabawa, która trwa³a do bia-
³ego rana.

Tekst i fot. Grzegorz Szajnik
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Poniedzia³kowe (5.02.) posiedzenie
zgromadzenia zwi¹zku nale¿a³o do bar-
dzo wa¿nych. Na nim to w³aœnie doko-
nano wyboru prezesa i zarz¹du zwi¹z-
ku. Przez ponad tydzieñ, jaki min¹³ od
ostatniego spotkania delegaci zastano-
wiæ siê mieli, kogo widzieliby w roli
prezesa. Wójt Dubiecka ju¿ wczeœniej
proponowa³, aby nie by³ to ¿aden z wój-
tów czy burmistrzów, ale osoba z ze-

Burmistrz Dynowa Zygmunt Frañczak zosta³ wybrany preze-
sem Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego.

Delegaci podczas zgromadzenia

Nowy prezes zwi¹zku Zygmunt Frañczak
–  je¿eli Anna Kowalska zostanie wybrana
prezesem bêdzie to dla mnie bardzo trud-
na sytuacja

Dynowa Adam Chro-
bak czu³ pewien niedo-
syt w zwi¹zku z progra-
mem B³êkitny San, na
który gmina nie otrzy-
ma³a funduszy. On to
równie¿ zaproponowa³
kandydaturê burmi-
strza Dynowa Zygmun-
ta Frañczaka na sta-
nowisko prezesa
zwi¹zku. Zygmunt
Frañczak zmierzy³ siê
z poprzedni¹ prezes
Ann¹ Kowalsk¹, która,
mimo i¿ nieobecna, wy-
razi³a chêæ kandydowa-
nia. Przed g³osowa-
niem burmistrz stwier-
dzi³ – je¿eli Anna Ko-

walska zostanie wybrana prezesem bê-
dzie to dla mnie bardzo trudna sytu-
acja. Siedmiu z jedenastu delegatów po-
par³o burmistrza Dynowa. Wicepreze-
sem Zwi¹zku zosta³ Adam Chrobak –
wójt Dynowa, w sk³ad zarz¹du weszli:
Antoni Gromala – wójt Nozdrzca, Je-
rzy Adamski – wójt Dydni i Zofia Lek-
ka – wójt Krzywczy. Obrady zakoñczy-
³y rozwa¿ania na temat kolejnej kon-
ferencji naukowo – technicznej B³êkit-
ny San, która w tym roku odbêdzie siê
w Nozdrzcu.

Tekst i fot. Grzegorz Szajnik

wn¹trz. Jak mówi³ na
spotkaniu wójt Dydni
Jerzy Adamski – my
nale¿ymy do zwi¹zku,
gdy¿ chcemy aby on po-
móg³ nam w œci¹ganiu
œrodków unijnych, a nie
tylko organizowaæ im-
prezy turystyczno – kul-
turalne. Natomiast wójt

Blisko dwustu zawodników podzielonych na trzy grupy wiekowe rywalizowa-
³o miêdzy sob¹ w halowym turnieju pi³ki no¿nej, jaki odby³ siê w Dynowie.

Rozgrywki halowe zainaugurowano w
sobotê. Do walki stanê³y trzy dru¿yny ju-
niorów: Dynovia Dynów, Orze³ Harta i Za
Sanie D¹brówka Starzeñska. Po rozegra-
niu meczy systemem ka¿dy z ka¿dym naj-

lepszym zespo³em okazali
siê juniorzy Dynovii, drugie
miejsce zaj¹³ zespó³ z Har-
ty, trzecie przypad³o zaœ D¹-
brówce Starzeñskiej. Spe-
cjalny puchar ufundowany
przez dynowskie Towarzy-
stwo Gimnastyczne Sokó³
przypad³ Adamowi Wróblic-
kiemu jako najlepszemu za-
wodnikowi turnieju.

W niedzielnych rozgryw-
kach wystartowa³o dziewiêæ
zespo³ów seniorskich i dwa
starszych panów, czyli old-
bojów. W grupie A rywali-
zowa³y miêdzy sob¹: Pogó-
rze Bachórz, HGW Dynów,
Blokersi Sów-Pol Dynów i
Orze³ Harta.

W poszczególnych me-
czach pad³y nastêpuj¹ce
wyniki: Pogórze – HGW
4:3, Blokersi – Orze³ 8:1,Juniorzy Dynovii zwyciêzcy w swojej grupie wiekowej
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Orze³ – Pogórze 2:5, HGW –
Blokersi 2:3, Blokersi – Po-
górze 4:1, Orze³ – HGW 6:5.
Do dalszych rozgrywek prze-
sz³y zespo³y Blokersi Sów –
Pol Dynów i Pogórze Bachórz.

W grupie B natomiast
zmagania miêdzy sob¹ toczy-
³y: LKS H³udno, KS £ubno,
B³a¿owianka B³a¿owa, Zryw
Paw³okoma, Drink Team Dy-
nów. W poszczególnych me-
czach pad³y nastêpuj¹ce wy-
niki: H³udno – £ubno 1:2,
B³a¿owianka – Zryw 5:1,
Drink – H³udno 5:1, £ubno –
Zryw 4:3, B³a¿owianka –
Drink 3:9, Zryw – H³udno 4:5,
£ubno – Drink 1:7, H³udno –
B³a¿owianka 5:8, Drink –
Zryw 9:1, B³a¿owianka –
£ubno 8:4.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim sponsorom, bez
których turniej nie móg³by siê odbyæ, a byli nimi:
* Zygmunt Frañczak – burmistrz Miasta Dynów,
* Adam Chrobak – wójt Gminy Dynów,
* Józefa Œlemp – przewodnicz¹ca Rady Miasta Dy-

nowa,
* Tadeusz PaŸdziorny – przewodnicz¹cy Rady Gmi-

ny Dynów,
* Tadeusz Œwiês – dyrektor Zespo³u Szkó³ w Dynowie
* Grzegorz Kopacki – KOBI – okna i drzwi Dynów
* Józef Sówka – SÓW-POL Dynów
* Janusz Jarosz, Boles³aw Kopacki – Karczma pod

Semaforem,
* Wojciech Szaruga – Hurtownia u Wojtka,
* Bank Spó³dzielczy w Dynowie,
* Zofia R¹czka
* Henryk Naw³oka
* Antoni Karnas
* MarekRybka

Drink Team Dynów zwyciêscy w grupie seniorów

Grzegorz Szajnik„starsi panowie” z pucharami LKS H³udno i Napad Paw³okoma

Do dalszych rozgrywek
przesz³y zespo³y Drink
Team Dynów i B³a¿owian-
ka. W meczu o i trzecie miej-
sce zmierzy³y siê zespo³y
Pogórze Bachórz – B³a¿o-
wianka B³a¿owa 3:3, w kar-
nych 3:2 zwyciê¿y³o Pogórze.
W finale zaœ spotka³y siê
dwa zespo³y z Dynowa Drink
Team – Blokersi Sów-Pol
5:2.

Nastêpnie halê opanowa³
„ciê¿szy sprzêt”. Bój miêdzy
sob¹ stoczy³y dwa zespo³y old-
bojów Napad Paw³okoma –
LKS H³udno 9:1.

Wszystkie mecze sêdzio-
wali: Grzegorz Szajnik, Ma-
rek Bieñko Micha³ £amasz i
Marcin Socha.

Pogórze Bachórz – zdobywca III miejsca Orze³ Harta – graj¹cy i w juniorach i w seniorach

Zespo³y bior¹ce udzia³ w turnieju:
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Za Sanie D¹brówka Starzeñska

HGW Dynów

Blokersi Sów - Pol Dynów – zdobywca II miejsca KS £ubno

LKS H³udno

B³a¿owianka B³a¿owa – zdobywca IV miejsca
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W ostatnim „s³owie wstêpnym” do
Rozrywki i Humoru martwi³am siê,
¿eby zima (która w³aœnie mia³a na-
dejœæ) nie chcia³a przypadkiem zagoœciæ
u nas za d³ugo... Niepotrzebnie!!! Tro-
chê postraszy³a, ale grzecznie ustêpuje
miejsca WIOŒNIE...

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam uby³o lat,
Wiosna, wiosna w ko³o, rozkwit³y bzy.
Œpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeli³y p³atkami,
Wszystko kwitnie w ko³o, i ja, i Ty...

œpiewali kiedyœ Skaldowie... Faktycz-
nie czuæ ju¿ powiew wiosennego wiatru
(czasem trochê zbyt mocny), drzewa
zaczynaj¹ zielenieæ... Nie ma jeszcze co
prawda kwitn¹cych bzów i w miejskim
zgie³ku trudno us³yszeæ skowronka, ale
chyba ka¿dy czuje siê M£ODSZY na
wiosnê, prawda?

I w³aœnie dla naszych „odm³odzo-
nych Czytelników obojga p³ci” (szcze-
gólnie jednak dla Pañ, w koñcu MA-
RZEC – to ICH miesi¹c...;-) mamy w
tym miesi¹cu szczególnie bogat¹ ofer-
tê...

Dla tych, którzy w wiosennym od-
m³adzaniu poszli trochê za daleko;-)
pan Bogdan Witek opracowa³ Krzy-

STOPA W GÓRÊ!!!

Ka¿dy chcia³by ¿yæ lepiej – na bogatszych zerka.
Mi³a byæ DRUGA POLSKA za Edwarda Gierka.
Nikt nie dosta³ z tej Polski najmniejszego kêsa,
A tu z DRUG¥ JAPONI¥ wyskoczy³ Wa³êsa...
Nie czekaj¹c oklasków, ni radosnych tonów,
Obieca³ dla ka¿dego s³ynne sto milionów.

I wtedy na arenê wesz³y ³¿e-elity,
K³ad¹c zrêby dla TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ.
CZWART¥ RZECZPOSPOLIT¥ Kaczyñscy buduj¹,
A ludzie – jak siê czuli.... tak siê nadal czuj¹...

Patrz¹c na to dostrzegam – jeœli mam byæ szczery –
Bogacimy siê szybko.... w kolejne afery!
Zaœ na wzrost dobrobytu ja mam prost¹ radê:
Jak bêdê prezydentem – dam DRUG¥ KANADÊ...

Fryderyk Radoñ
A¿ siê ¿yæ chce cz³owiekowi....
A poza tym.... wszyscy zdrowi.....

Silna wola

Ponoæ na³óg palenia na zdrowie k³adzie siê cieniem,
Prosi³em wiêc palacza, by zaraz rzuci³ palenie.
Ów wys³ucha³ uwa¿nie, z lekkim uœmiechem na twarzy
I odrzek³ bez namys³u: „Zawsze odrzucam, gdy parzy...”

Moralna odnowa

Teraz siê przed Temid¹ za immunitet chowa,
Bo obieca³ „odnowê”..., a wysz³o „od nowa”...

Zapracowani

Czym siê zajmuj¹ nasze elity?
Zbieraj¹ œwistki, haki i kwity.
Mogliby zaj¹æ siê twórcz¹ prac¹,
Ale nie warto – bo marnie p³ac¹...

Polityczny na³óg

Choæ wielu polityków dotkliwie obito,
To jednak w dalszym ci¹gu pachnie im koryto...

Fryderyk Radoñ

Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:

Zaciekawiony kierowca

Po dwóch godzinach jazdy licznik wska-
zywa³ liczbê symetryczn¹ 16061, a wiêc
samochód przeby³ w tym czasie 110 km,
jecha³ wiêc z prêdkoœci¹ 55 km /godz.

Bardzo ciekawa liczba
Inne liczby o takich samych w³asno-
œciach, to: 4 753 869 120,
3 785 942160 i 4 876 391 520.

Droga ogrodnika
Jedno z mo¿liwych rozwi¹zañ przedsta-
wia rysunek:

Jolka z gwiazd¹
Maciej Zakoœcielny – Dlaczego nie?

Wykreœlanka po japoñsku
Miniaturyzacja

Krzy¿ówka spod samiuœkich Tater

Krokiew

Przeplatanka

totolotek, kosztorys, autocasco

¿ówkê obrazkow¹ (nie tylko) dla
dzieci, Jego autorstwa s¹ równie¿ Jol-
ka z imionami (kobiecymi rzecz jasna;-
)), Jolka z gwiazd¹ (bardzo aktualna)
i Jolka z artystkami.

Pan Leszek Grzywacz przygoto-
wa³ natomiast dla pañstwa Syntezê z
kaczkami (bez skojarzeñ;-), Krzy¿ów-
kê piêciok¹tn¹ i Krzy¿ówkê „po
schodkach”.

Ca³oœci dope³niaj¹ ³amig³ówki lo-
giczne i zadania szachowe.

Polecamy równie¿ humorystyczne
komentarze „naszej polskiej rzeczywi-
stoœci” autorstwa Pana Fryderyka
Radonia.

Niech wiêc Pañstwa „odm³odzone na
wiosnê umys³y” pójd¹ w ruch! Zapra-
szamy do rozwi¹zywania naszych za-
dañ!

Wszystkim naszym Czytelniczkom
¿yczymy z okazji Ich Œwiêta wiele
szczêœcia i dedukujemy fraszkê Jana
Sztaudyngera...

Na Dzieñ Kobiet
Jan Sztaudynger

Dniem czciæ kobiety – po co?
Ja czczê kobiety – noc¹!

Renata Jurasiñska
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Poziomo:
2) pole dzia³ania, sfera odpowiedzial-

noœci.
5) handlowa nazwa œledzia przed

pierwszym tar³em.
6) damski notesik balowy z kolejny-

mi ofertami tañców.
9) porywczy s¹siad Kargula
10) obiekt pod specjalnym nadzorem

ka¿dej komisji wyborczej.

Prawoskoœnie:
1) najszybsza z delfinów.

(bez skojarzeñ;-)
Do diagramu nale¿y wpisaæ
podane wyrazy oraz nazwy
siedmiu kaczek. Litery z pól
ponumerowanych, napisane
od 1 do 29, utworz¹ rozwi¹-
zanie – przys³owie.

4-literowe: ³otr, Szyc, Yser.
5-literowe: aloes, masa¿, na-

ira, retro, Rodan, zarys.
6-literowe: any¿ek, dwusuw,

errata, grzywa, je¿yna,
Karnak, kocher, Raszyn,
Tahiti, trzask.

7-literowe: afrakta, akolada,
arsenek, notatka, odwiert,
siewnik, szak³ak, takieta,
tanagra, winnica, Zwinger.

8-literowe: krewniak, zagajnik.
9-literowe: elipsoida.

Leszek Grzywacz

Ciekawa liczba piêciocyfrowa
Nale¿y znaleŸæ liczbê piêciocy-

frow¹ A o nastêpuj¹cej w³asnoœci:
jeœli do liczby A dopiszemy jedyn-
kê z prawej strony, to otrzymamy
liczbê trzykrotnie wiêksz¹ od liczby powsta³ej w wyniku do-
pisania do liczby A jedynki z lewej strony.

Na stadionie
Wzd³u¿ bie¿ni umieszczono w

jednakowych odstêpach 12 cho-
r¹giewek. Start zaczyna siê przy
pierwszej z nich. 8 sekund po
starcie sportowiec znajdowa³ siê
przy ósmej chor¹giewce. Po ilu se-
kundach znajdzie siê on przy
dwunastej chor¹giewce, przy za-
chowaniu tej samej prêdkoœci?
(NIE JEST to 12 sekund, jak mog³oby siê wydawaæ...;-)

„Setka” z trójek
Jak liczbê 100 mo¿na zapisaæ za pomoc¹
a) piêciu trójek
b) szeœciu trójek?

Renata Jurasiñska

3) wbrew nazwie tej wypustki bere-
tu nie pod³¹czysz do radyjka.

7) „teren” w obrêbie zbiornika wod-
nego.

Lewoskoœnie:
1) wystawowe kusz¹, inspektowe

grzej¹.
4) przyrz¹d kreœlarski z k¹tem pro-

stym.
8) ciastko z zamkiem b³yskawicz-

nym?
Leszek Grzywacz

W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ wyrazy, w których dwukrotnie wystê-
puje litera N lub R.
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Do kolejnych rzêdów nale¿y wpisaæ
w zaznaczone pola imiona artystek
przedstawionych na fotografiach. U³a-
twi to wpisanie wyrazów, których okre-
œlenia podane s¹ w przypadkowej ko-
lejnoœci.

Litery z pól oznaczonych kwiatkiem,
odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹za-
nie ostateczne.

Okreœlenia wyrazów:
- gryzoñ, symbol gromadzenia zapa-

sów,
- obracaj¹ siê w machinie biurokracji,
- pañstewko w Pirenejach,
- stary las,
- step pó³nocnoamerykañski,
- wykonywana podczas æwiczeñ fizycz-

nych, u¿ywana przez rowerzystê.
- bran¿a zajmuj¹ca siê fajerwerkami,
- systematyzowanie, segregowanie,
- cierpienie, mêczeñstwo,

Bogdan Witek

Okreœlenia wyrazów
podano w kolejnoœci
przypadkowej. Litery w
zaznaczonych rzêdach
utworz¹ imiê i nazwi-
sko kompozytora, a li-
tery z pól z kropk¹ –
nazwê nagrody, któr¹
ostatnio otrzyma³.

- bardzo odleg³y obiekt
we wszechœwiecie, ni-
bygwiazda,

- bohater animowa-
nych bajek dla dzieci
(podpowiedŸ w „Su-
pe³kach”),

- czepiec na g³owie za-
konnicy,

- dotkniêcie pi³ki siat-
ki podczas serwisu,

- element ³añcucha,
- francuski w szafce z narzêdziami,
- funkcja trygonometryczna,
- gatunek krokodyla z Azji,
- gwa³towny rozwój gospodarczy,
- jad³ospis, kojarzony czêœciej z kom-

puterami,
- mi³oœnik sztuki filmowej,
- opowieœæ o bogach staro¿ytnego Gre-

cji,

- osadnik, odkrywca nowych obszarów,
- ozdabiane firank¹,
- pleciuch, trajkotka,
- p³acz pe³en rozpaczy,
- przerwa, wyrwa,
- ryba z rodziny fl¹der, kulbak.
- staro¿ytne pañstwo s¹siaduj¹cy z

Babiloni¹ (anagram s³owa MELA),

- œlamazara, niedojda,
- wygl¹dem budzi politowanie,
- wymieniany na zak³adników,
- zaczyna siê w czerwcu,
- zaczyna siê w marcu,
- zewnêtrzne pow³oka czo³gu,
- zgromadzenie wybieraj¹ce papie¿a.

Bogdan Witek
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Do diagramu wpiszcie bohaterów filmów dla dzieci. Niektórych poznali

wasi rodzice, gdy byli jeszcze dzieæmi. Litery z pól dodatkowo ponumero-

wanych, odczytane kolejno od 1 do 8 utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe.

Bogdan Witek

W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ wyrazy z liter¹ G.

1-6) swoiste s³ownictwo zawodowe.
1-5) mi³osiernie wyci¹ga rêkê po parê groszy.
2) niszczy go cicha woda (w piosence).
3) okulary zjazdowca.
4) zmêtnienie soczewki oka.
5) album dla kolekcjonera z¹bkowanych arkusików.
6) og³oszenie dzie³a drukiem.
7) gwóŸdŸ do nabijania drzwi.
8) siêgn¹³ bruku (wg Norwida).
9) najwiêksze osi¹gniêcie ¿yciowe.

Leszek Grzywacz

1

8 7

9

1211

3
5

6

2

4

10
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Poziomo: 1) Ewa, 4) Zofia, 7) Ada, 9)
Eryka, 11) Alina, 12) Mira, Alicja, 13)
Rena, 15) Iza, 18) Wanda, 19) Inga,
20) Wiera, 21) Maryna, 22) Ala.

Pionowo: 2) Oda, 3) Eliza, 5) Iga, 6)
Aga, 7) Ula, 8) Nina, 10) Ania, 11)
Sandra, 14) Liza, 16) Aneta, 17) Te-
resa, 21) Maja.

Okreœlenia odgadywanych wyrazów
(kolejnoœæ przypadkowa):

- cicha - brzegi rwie,
- dawne obowi¹zkowe œwiadczenie w

naturze,
- dobre maniery, wychowanie,
- domena Leszka Ko³akowskiego,
- dowództwo marynarki wojennej,
- du¿a wyspa przy p³d. - wsch. wybrze-

¿u Australii,
- g³ówna czêœæ szabli,
- górski krzew o czerwonych owocach,
- gra s³ów o podobnym brzmieniu,
- niechêæ do obcowania z ludŸmi,

Do diagramu nale¿y wpi-
saæ s³owa zawieraj¹ce w
sobie imiona ¿eñskie po-
dane w objaœnieniach w
tradycyjny sposób. Dla
u³atwienia ujawniono po-

- obiekt przeznaczony do popularyza-
cji astronomii,

- petent, klient,
- poprawka do istniej¹cych przepisów

prawnych,
- powiewa na maszcie,
- Pó³nocna z USA i Kanad¹,
- przepowiedzia³a upadek Troi,
- stolica Armenii,
- system rozgrywek pi³karskich,
- szk³a na nosie,
- upora siê z kapslem,
- w herbie Warszawy,
- widziad³o, urojenie,
- wykonawca,
- zaprawa w s³oikach,
- z³oœliwie dewastuje mienie,

Bogdan Witek

³o¿enie niektórych imion i podano opis
odgadywanych s³ów w kolejnoœci przy-
padkowej. Litery z pól dodatkowo po-
numerowanych, odczytane w kolejnoœci
od 1 do 11 utworz¹ jednowyrazowe roz-
wi¹zanie.
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W tym i nastêpnych numerach
przedstawimy kilka debiutów, nastêp-
nie przejdziemy do gry œrodkowej i na
koñcu do koñcówek.

Je¿eli na pocz¹tku gry, któraœ ze
stron uzyska przewagê materialn¹ lub
pozycyjn¹, to zniwelowaæ j¹ w grze œrod-
kowej bêdzie bardzo trudno. W tej sy-
tuacji do koñcówki mo¿e w ogóle nie
dojœæ. Bez poprawnej gry w debiucie,
nie mo¿na wiêc myœleæ o sukcesach w
szachach. Dlatego ksi¹¿ki omawiaj¹ce
pocz¹tkowe stadium partii, monogra-
fie debiutowe i encyklopedie ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród arcymi-
strzów, mistrzów i zawodników ni¿szych
kategorii. Teoria i praktyka debiutów
ci¹gle siê rozwija. Dlatego ambitni sza-
chiœci, przede wszystkim zawodowi gra-
cze, uwa¿nie obserwuj¹ i studiuj¹ de-
biuty. Kto zaniedba studiowanie teorii
debiutów ten szybko pogubi siê w g¹sz-
czu nowych wariantów i idei. Nawet je-
denastemu mistrzowi œwiata, genial-
nemu Robertowi Jamesowi Fischerowi
nie uda³o siê nadrobiæ straconego cza-
su. Gdy po dwudziestu latach przerwy
w treningach w 1992r. rozegra³ ponow-
nie mecz przeciwko Borysowi Spasskie-
mu, musia³ unikaæ debiutowych sporów,
z czego by³ wczeœniej znany.

 Debiut w szachach odpowiada w
dzia³aniach wojennych przeprowadze-
niu mobilizacji. Ten, kto szybciej zmo-
bilizuje swoje si³y wygra starcie. Po-
cz¹tkuj¹cy szachiœci lekcewa¿¹ t¹ za-
sadê. Zwykle wyskakuj¹ hetmanem i
goñcem, próbuj¹c daæ tzw. „szewskiego
mata”. Ewentualnie wyprowadzaj¹
dwie, trzy figury, a o reszcie przypomi-
naj¹ sobie dopiero wtedy, gdy wypro-
wadzone si³y ulegn¹ zniszczeniu. To
tak, jakby genera³ maj¹cy zmobilizo-
waæ milion ¿o³nierzy, wstrzyma³ orga-
nizacjê i na czele zaledwie tysiêcznego
pochodu rusza³ na dziesiêciokrotnie

liczniejszego wroga. Klasycz-
nym przyk³adem jest poni¿sze
otwarcie:

1.e4 e5 2.Hh5?(genera³ z
szabl¹ w rêku, id¹cy sam wal-
czyæ z armi¹ przeciwnika, pod-
czas gdy jego ¿o³nierze œpi¹ w
okopach. G³upie nieprawda? A
to jest w³aœnie taki ruch.)
2…Sc6(Dobry ruch wyprowa-
dzaj¹cy do gry figurê. B³êdem
jest 2...g6?? 3.He5+ i Hh8. S³a-
be jest równie¿ bronienie pion-

ka e5 ruchami typu 2…He7 czy Hf6. W
obu przypadkach hetman przeszkadza
póŸniej w prawid³owym rozwoju czar-
nych figur.)3.Gc4(O s³odka naiwnoœci!
Zwykle graj¹cy bia³ymi w tym momen-
cie zaczyna ogl¹daæ salê turniejow¹, za-
gadywaæ przeciwnika (je¿eli partia ma
charakter towarzyski), lub te¿ kontem-
plowaæ w skupieniu zegar odmierzaj¹-
cy czas gry. Da siê nabraæ czy nie?)
3…g6(Figa! Czarne broni¹ siê przed
matem na f7 i jednoczeœnie atakuj¹
hetmana.) 4.Hf3(Lepiej by³oby siê wró-
ciæ na d1  i przyznaæ do b³êdu.)
4…Sf6(Czarne wyprowadzaj¹ do gry
kolejn¹ figurê, a tym samym broni¹ siê
przed matem.) 5.g4??(Typowy b³¹d po-
cz¹tkuj¹cych adeptów sztuki szacho-
wej: atak na przeciwnika bez mobili-
zacji w³asnych si³.)

5…d5!(Bia³e zaczynaj¹ mieæ k³opo-
ty. Ich atak zosta³ rozbity, a przeciw-
nik przechodzi do kontrnatar-
cia.)6.e:d5(Nie ratuje tak¿e 6.Gd5 Sd4
7.Hd3 S:d5 8.e:d5 H:d5 9.f3 G;g4! I czar-
ne wygrywaj¹.)6…Sd4 7.Hd3(Jeszcze
gorzej jest po 7.Hd1 G:g4 8.f3 Se4! i z
uwagi na groŸbê szacha na h4 bia³e
przegrywaj¹: 9.h4 Jedyny ruch! 9…Hf6!
10.Ge2 Hf4! I koniec.)7…G:g4(Czarne
gro¿¹ teraz prostym Gf5 wygraæ mate-
ria³.)8.Gb5+ Gd7 9.Gd7+ H:d7 10.Sc3
S:d5 (I bia³e zosta³y bez pionka z prze-
gran¹ pozycj¹.).

Rozwi¹zania kombinacji z ubieg³e-
go miesi¹ca:
Diagram 6

1… Wdh8+ 2.Kg1 Wh1#
Diagram 7

1.Hh7+ Kf8 2.Hh8+ Gg:h8 3.Sg7+
Ke8 4.Wg8!
Diagram 8

1.H:h7+ K:h7 2.Se4:f6++ Kh6 (po
4…Kh8 5.Sg6!) 3.Seg4+ Kg5 4.h4+ Kf4
5.g3+ Kf3 6.Ge2+ Kg2 7.Wh2+ Kg1
8.Kd2# (ewentualnie 8.0-0-0#)

 Na koniec trzy szachowe ³amig³ówki.
W diag. 9 i 10 posuniecie nale¿y do

bia³ych. W diag.11 za zadanie mamy
okreœliæ jakie by³y ostatnie posuniêcia
bia³ych i czarnych dla utrudnienia nie
wiemy kto wykona³ ostatni ruch ani któ-
ra strona nale¿y do bia³ych. Czytelnicy
Sherlocka Holmesa nie powinni mieæ
problemu.

diag.9

diag.10

diag.11
Sycz Micha³

Niemiec Dariusz

Witamy

 po feriach!
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