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(s³. Sz. Mucha,
„Kolêda dla nieobecnych”)
Niech ci, którzy odeszli zasi¹d¹ z nami przy
œwi¹tecznym stole,
Niech ¿yczenia œwi¹teczne wyp³yn¹ prosto
z naszego serca…
Realizacji planów, spe³nienia marzeñ,
przede wszystkim zdrowia oraz szczêœliwego
Nowego Roku
¿yczy Piotr Pyrcz

(red. prowadz¹cy).

Witam pañstwa bardzo ciep³o w
œwi¹tecznym numerze „Dynowinki” ¿ycz¹c, aby wraz z
Bo¿ym Narodzeniem przysz³o do nas lepsze jutr o!
Niech siê odrodzi m¹droœæ, niech ¿³óbek betlejemski pozwoli nam uwierzyæ w drugiego
cz³owieka, niech bêdzie dla nas lekcj¹ pokory, niech nauczy nas dystansu do tego, co materialne! Niech ludzka ¿yczliwoœæ zajrzy do naszych serc wraz z gwiazd¹ betlejemsk¹!

Utrzymuj¹c siê w tej uroczystej atmosferze chcia³em podziêkowaæ Pani Burmistrz Annie Kowalskiej i by³ej radzie miasta za wspó³pracê i wyraziæ
nadziejê, ¿e z nowymi w³adzami bêdzie siê ona uk³ada³a równie dobrze!
Wszystkim ¿yczê
zdrowych i weso³ych Œwi¹t!
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Szanowni
Pañstwo
Decyzja o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Miasta Dynowa
by³a jedn¹ z najtrudniejszych, jakie
do tej pory podj¹³em.Zdajê sobie sprawê, ¿e dzia³alnoœæ publiczna to s³u¿ba dla wspólnoty, s³u¿ba dla ogó³u
mieszkañców. Byæ Burmistrzem to zaszczyt, ale zarazem ogromna odpowiedzialnoœæ. W swojej s³u¿bie dla Dynowa liczê na wspó³pracê z pracownikami oraz z
przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
terenie Dynowa. Chcê byæ m¹dry m¹droœci¹ wielu. Jestem
otwarty na wszelkie inicjatywy i pomys³y s³u¿¹ce wszystkim
mieszkañcom. Jednoczeœnie chcê zapewniæ, ¿e bêdê wyczerpuj¹co informowa³ o pracy Urzêdu Miasta, o podejmowanych decyzjach, osi¹gniêciach i pojawiaj¹cych siê problemach.Nie bêdê
szczêdzi³ starañ, aby Urz¹d by³ przyjazny mieszkañcom. Liczê na wspó³pracê z Gmin¹ Wiejsk¹ Dynów i Powiatem Rzeszowskim.W swojej pracy chcê kontynuowaæ to, co dobre i zmie-
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niæ to, co zmian wymaga. Zamierzam przedstawiæ tzw. „Bilans
otwarcia” po szczegó³owym zapoznaniu siê z dokumentami.
Nie chcê byæ chwalony za zas³ugi innych, nie chcê byæ krytykowany za dzia³ania i decyzje, których nie podejmowa³em.
Obowi¹zki Przewodnicz¹cej Miejskiej Komisji Wyborczej
pe³ni³a Pani Violetta Hada³a, której pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ. Do wyborów kandydowa³em z ramienia
Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasze Miejsce – Dynów ”.
O przyjêcie podziêkowañ proszê Pe³nomocnika Komitetu Pana
Józefa Kêdzierskiego. Dziêkujê równie¿ wszystkim Pe³nomocnikom Komitetów Wyborczych. Adresatami moich podziêkowañ s¹ wszyscy kandyduj¹cy, którzy zgodzili siê poddaæ ocenie wyborców. Serdecznie dziêkujê tym, którzy oddali na mnie
swój g³os oraz tym, którzy dokonali innego wyboru, bo taka
jest istota demokracji. Gratulujê Paniom i Panom Radnym,
którzy bêd¹ pracowaæ w Radzie Miasta Dynowa w tej kadencji. Jestem przekonany, ¿e wspó³praca z Pañstwem bêdzie
dobrze s³u¿yæ mieszkañcom naszego miasta.
Zapewniam, ¿e postaram siê nie zawieœæ Pañstwa oczekiwañ; chcê godnie reprezentowaæ Miasto Dynów oraz dzia³aæ – najlepiej jak potrafiê- na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Zygmunt Frañczak
Burmistrz Miasta Dynowa
Pracuj¹ w okrojonym
sk³adzie

Radni Gminy Dynów i radni Rady Miasta rozpoczêli w
poniedzia³ek 27 listopada swe urzêdowanie od pierwszych sesji.
Bêd¹ dzieliæ chleb
Radni Gminy Dynów rozpoczêli sesjê nowej kadencji wczeœnie rano. Sesjê prowadzi³ radny – senior Edmund Trawka.
Na wstêpnie radni us³yszeli informacjê o przebiegu i wynikach wyborów do rady Gminy w Dynowie jak te¿ bezpoœrednim wyborze wójta. Potem uroczyœcie
z³o¿yli œlubowanie, jak te¿ dokonali wyboru przewodnicz¹cego. Starym a zarazem nowym przewodnicz¹cym zosta³
Tadeusz PaŸdziorny. Podczas sesji radny powiatowy Aleksander Stochmal
wrêczy³ wójtowi gminy Adamowi Chrobakowi bochen wielkiego chleba. Chleba który ma byæ sprawiedliwie dzielony miêdzy wszystkich mieszkañców.
Wiceprzewodnicz¹cymi Rady Gminy zostali Franciszek Domin i Edmund
Trawka.

Radny powiatowy Aleksander Stochmal wrêcza wójtowi
gminy bochen chleba

Stary – nowy przewodnicz¹cy Rady Gminy Tadeusz PaŸdziorny.

Radni gminy Dynów podczas pierwszej sesji

Rada Miasta Dynowa pracuje w okrojonym sk³adzie gdy¿
kandydat do Rady Miejskiej
Zygmunt Frañczak wygra³ wybory na burmistrza miasta. Teraz komisarz wyborczy og³osi
termin nowych wyborów by uzupe³niæ sk³ad rady. Tu równie¿
radni wys³uchali informacji o
przebiegu g³osowania do rady i
wyborze na burmistrza, z³o¿yli
uroczyste œlubowanie, jak te¿
wybrali przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego.
Pracami rady kierowaæ
bêdzie Józefa Œlemp która w poprzedniej kadencji by³e przewodnicz¹c¹
komisji spraw spo³ecznych a jej zastêpc¹ zosta³ Roman Mryczko.
Tekst i fot.:
Grzegorz Szajnik
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I sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji odby³a siê 27.11.2006 r., dokonano wyboru Przewodnicz¹cego Rady
Miasta w osobie Pani mgr Józefy Œlemp
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady w osobie
Pana mgr Romana Mryczko.
Na II sesji 5.12.2006 r. odby³o siê
uroczyste œlubowanie Burmistrza Pana
mgr Zygmunta Frañczaka, który od tej
pory pe³ni obowi¹zki Burmistrza Miasta Dynowa.
¯yczymy Panu Burmistrzowi owocnej pracy, ¿yczliwoœci ludzi, wielu sukcesów i du¿o mo¿liwoœci wzbogacania
naszego miasta i jego mieszkañców.
Powo³ane zosta³y sta³e Komisje
Rady Miasta:
1) Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
1. Pani Bilska Irena
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2. Pani Chrapek Anna
3. Pan D¿u³a Jan
4. Pan Mryczko Roman
5. Pan Wandas Pawe³.
Przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej
zosta³a wybrana Pani Irena Bilska.
2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów w sk³adzie:
1. Pani Bilska Irena
2. Pani Hadam Ewa
3. Pan Kêdzierski Andrzej
4. Pani Kochman Ma³gorzata
5. Pan Mryczko Roman
6. Pan Paw³owski Grzegorz
7. Pan Œmietana Andrzej
8. Pan Tymowicz Stanis³aw
9. Pan Wandas Pawe³
Przewodnicz¹cym Komisji zosta³ wybrany Pan Andrzej Œmietana.

SZANOWNI
W Y B O R C Y,
SZANOWNI
CZYTELNICY
Sk³adam serdeczne podziêkowanie szczególnie
tym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem w wyborach samorz¹dowych 2006, oddaj¹c g³os na moj¹
osobê – radnego miasta Dynów.
Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem oraz zgodnie
ze z³o¿onym œlubowaniem, bêdê siê stara³ s³u¿yæ
temu œrodowisku w celu jego dalszego rozwoju.
Jestem nauczycielem od 1969 roku i dyrektorem Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Dynowie. W czasie pe³nienia funkcji dyrektora (18 lat) uda³o siê, wspólnie z nauczycielami, rodzicami, uczniami-wieloma ludŸmi dobrej woli, zrealizowaæ wielkie
oœwiatowe zadania m.in.: uruchomiæ drug¹ szko³ê œredni¹ w Dynowie (najwiêksz¹ w powiecie rzeszowskim), wybudowaæ salê gimnastyczn¹ –
1996 r., i nowe obiekty szkolne – 2001 r., a przy
tym zdobyæ spory zasób wiedzy i doœwiadczenia
z zakresu organizacji i zarz¹dzania.
By³em i jestem osob¹ bezpartyjn¹ uznaj¹ca,
¿e poprzez wspó³pracê, porozumienie i wzajemne zrozumienie mo¿na osi¹gn¹æ du¿o dla dobra
wspólnego i dla indywidualnych mieszkañców
Dynowa.
Z powa¿aniem i podziêkowaniem
Radny Rady Miasta Dynów V kadencji
Stanis³aw Tymowicz

Przedmiotem dzia³ania Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów s¹ w szczególnoœci sprawy dotycz¹ce: gospodarki komunalnej, ochrony œrodowiska i przyrody, rolnictwa, finansów i bud¿etu, maj¹tku gminy, bezpieczeñstwa publicznego
3) Komisjê Spraw Spo³ecznych w
sk³adzie:
1. Pan B³otnicki Dariusz
2. Pani Chrapek Anna
3. Pan D¿ula Jan
4. Pani Hadam Ewa
5. Pan Jurasiñski Maciej
6. Pan Kêdzierski Andrzej
7. Pani Kochman Ma³gorzata.
8. Pan Paw³owski Grzegorz
9. Pan Œmietana Andrzej
10. Pan Tymowicz Stanis³aw
Przewodnicz¹c¹ Komisji zosta³a wybrana Pani Ewa Hadam.
Przedmiotem dzia³ania Komisji
Spraw Spo³ecznych s¹ w szczególnoœci
sprawy dotycz¹ce: oœwiaty i kultury,
zdrowia i opieki spo³ecznej, sportu i
rekreacji.
Rada Miasta Dynowa zaprasza
wszystkich zainteresowanych do udzia³u w kolejnych sesjach Rady.

Podziêkowania
Radni Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasze Miejsce - Dynów sk³adaj¹ podziêkowania wszystkim mieszkañcom Dynowa za udzia³ w
wyborach oraz oddane g³osy. Pos³uszni demokratycznej woli wyborców i œwiadomi ci¹¿¹cej na nas odpowiedzialnoœci, do³o¿ymy wszelkich starañ, by dobrze s³u¿yæ lokalnej spo³ecznoœci.
Irena Bilska
Ewa Hadam
Grzegorz Paw³owski

Józefa Œlemp
Andrzej Œmietana
Pawe³ Wandas

Szanowni Wyborcy
Dziêkujemy za Wasz udzia³ w wyborach samorz¹dowych
12.XI.2006 roku, za akt obywatelskiej troski o przysz³oœæ naszego miasta i powiatu.
Podtrzymujemy nasze zobowi¹zania przedwyborcze, zobowi¹zujemy siê pracowaæ rzetelnie, uczciwie, godnie wype³niaæ obowi¹zki
Waszych przedstawicieli w samorz¹dzie miejskim i powiatowym.
Radni z listy nr 4
(sympatycy PiS)
Kolor zmierzchu z³amany biel¹ op³atka miêkk o otula radoœci¹.
Roziskrzone marzenia, zawieszone na choince s¹ tak blisko.
Wystar czy wyci¹gn¹æ d³oñ, wystar czy szerok o otworzyæ ramiona
by Betlejem ser ca zagra³o w Tobie jak wiatr...

Na ka¿dy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenie
i ca³y 2007 rok
zdrowia, szczêœcia, spokoju, radoœci
wynikaj¹cej z realizacji wszelkich marzeñ,
bliskoœci w rodzinach
w imieniu Rady Miasta Dynowa
i w³asnym ¿yczy Józefa Œlemp
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Drodzy Czytelnicy „Dynowinki” w listopadzie wybraliœmy nowego Burmistrza
oraz Radê Miasta. Gdy przegl¹da³em wyniki pomyœla³em, ¿e dobrze by by³o gdybyœmy poznali naszych radnych nieco bli¿ej. Dlatego tez od tego numeru „Dynowinki” bêdê ich pyta³ o… ich samych…
Jako pierwsz¹ przepyta³em „now¹” Radn¹ – pani¹

Ewê Hadam

Imiê i nazwisko...Ewa Hadam
Urodzi³am siê… w ubieg³ym stuleciu
Szko³ê wspominam z… sentymentem.
Na co dzieñ zajmujê siê... nauczaniem jêzyka niemieckiego.
W ¿yciu kierujê siê... „chwytaj
dzieñ”
Rodzina jest dla mnie... skarbem
Na bezludna wyspê zabra³abym…
ludzi
Film, który mnie zachwyci³… ”Dawno temu w Ameryce” z muzyk¹ Ennio Morricone
W Dynowie najbardziej lubiê... swojski klimat.
O polityce w kraju s¹dzê, ¿e jest…
pozbawiona elit politycznych, ale nie
wszystko stracone
Jako „nowa” radna chcia³abym zaj¹æ siê… wszystkim, co nie przynie-

Szanowni Czytelnicy „Dynowinki”!
Na ostatniej sesji Rady Miasta mój m¹¿
– Maciej Jurasiñski, odpowiedzialny za
poprzedni numer gazety, zosta³ pos¹dzony o tendencyjne i z³oœliwe u¿ycie cudzys³owu w s³owie wstêpnym do numeru (w
zdaniu:W imieniu Redakcji chcia³bym
podziêkowaæ dotychczasowej Pani
Burmistrz Annie Kowalskiej a tak¿e
ustêpuj¹cej Radzie Miasta za owocn¹
wspó³pracê i wyraziæ nadziejê, ¿e z
nowymi „w³adzami” Dynowa bêdzie
siê ona uk³adaæ równie harmonijnie!).
Ponoæ wiele osób by³o oburzonych tym
cudzys³owem i jego „wydŸwiêkiem”...
Od „zawsze” przepisujê mê¿owi
wszelkie teksty (có¿, nie ka¿dy „lubi”
komputer...,;-), czêsto wprowadzaj¹c
drobne poprawki stylistyczne, interpunkcyjne itp. (na co mam mê¿owskie
przyzwolenie, ale kto wie, czy to siê nie
zmieni po tej „aferze”;-) Sporny cudzys³ów jest mojego autorstwa! Zamiast
powtarzaæ jeszcze raz s³owa „Burmistrz”, „Rada Miasta” (jak by³o w rêkopisie) u¿y³am zwrotu zastêpczego
„w³adze” i do g³owy by mi nie przysz³o, ¿e ktokolwiek mo¿e siê w tym
dopatrzyæ czegokolwiek obraŸliwego!!! Chyba mam w ogóle tendencjê do

sie szkody
Mój ulubiony bohater literacki to..
Ma³y Ksi¹¿ê
Kiedy chcê odpocz¹æ… szukam towarzystwa ludzi
Z³ot¹ rybkê poprosi³abym o to…by
cz³owiek nie p³aka³ z powodu drugiego cz³owieka…
Muzyka, która mnie pozytywnie nastraja… poezja œpiewana, muzyka
filmowa
W telewizji nigdy nie ogl¹dam...
„oper mydlanych”
Mieszkañcom Dynowa w Nowym
roku ¿yczê... wszystkiego, co siê
szczêœciem zwie
W Œwiêta Bo¿ego Narodzenia na
pewno zjem… tradycyjne potrawy
Moi s¹siedzi s¹… wra¿liwi… wyrozumiali
Z dzieæmi najchêtniej… rozmawiam

nadu¿ywania cudzys³owów, co widaæ w
moich tekstach w „Rozrywce i humorze”... Konsultowa³am ten nieszczêsny
cudzys³ów z najwiêkszym moim autorytetem polonistycznym - Moj¹ Teœciow¹, Janin¹ Jurasiñsk¹ – i Ona te¿
nie dopatrzy³a siê w nim nic zdro¿nego... M¹¿ nie sprawdza ju¿ tego, co ja
przepiszê (to chyba wyraz zaufania, co
mnie cieszy;-) mia³ wiêc prawo byæ zdziwiony i zaskoczony zarzutami (sam
przyzna³, ¿e doœæ niejasno siê t³umaczy³ b³êdami drukarskimi itp.)
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Umów nale¿y dotrzymywaæ bo…
twarz ma siê tylko jedn¹
Europa... mo¿e przyprawiæ o zawroty g³owy, ale nie nale¿y jej bezkrytycznie we wszystkim naœladowaæ
Obraz który mi siê podoba… ca³a
kolekcja malarstwa impresjonistów
Uczniowie mówi¹ o mnie… no w³aœnie, te¿ chcia³abym to wiedzieæ
M¹dra wg mnie gazeta to… „Dziennik - Polska Europa Œwiat ”
Lubiê poezje... Ga³czyñskiego, Twardowskiego, Rilkego
W styczniowym numerze „Dynowinki” zostanie przeprowadzony wywiad z
nowym w³odarzem miasta Panem Zygmuntem Frañczakiem. Jeœli chcieliby
Pañstwo zadaæ pytania Panu Burmistrzowi dotycz¹ce Jego osoby jak równie¿ planów, które chcia³by zrealizowaæ
proszê kierowaæ je na adres internetowy: majki.prawo@poczta.fm
Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
odrobiny ciep³a dziêki ludzkiej
¿yczliwoœci… odrobiny œwiat³a
w mroku dziêki szczeremu
uœmiechowi… radoœci w smutku
dziêki ludzkiej mi³oœci… i nadziei
na lepsze jutro w chwilach
niepokoju ¿yczy wszystkim
mieszkañcom Dynowa
Micha³ Ziêzio
Drodzy Radni i Szanowni Czytelnicy! Czy naprawdê mo¿na by³o pomyœleæ, ¿e redaktor naczelny „Dynowinki”
chce w jakikolwiek sposób podwa¿yæ
autorytet Rady, której sam jest cz³onkiem??? Czy zreszt¹ mojego mê¿a mo¿na podejrzewaæ o z³oœliwoœæ i z³e intencje...?
„Polityka nie jest nauk¹ œcis³¹”
powiedzia³ Otto von Bismarck. I mo¿e
dlatego ja – matematyczka - jej nie rozumiem...
Sprawczyni niepotrzebnego nikomu „zamieszania z cudzys³owem”
Renata Jurasiñska
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Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady
Powiatu Rzeszowskiego otworzy³ najstarszy wiekiem radny Adam Wetula.
Radny senior przeprowadzi³ akt z³o¿enia œlubowania przez radnych oraz procedurê wyboru Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu. Przewodnicz¹cym Rady Powiatu Rzeszowskiego zosta³ Stanis³aw
Obara.
Nastêpnie radni przyst¹pili do realizacji porz¹dku obrad sesji i podjêli
uchwa³y w sprawie:
- wyboru Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
którymi zostali wybrani Jerzy Bednarz i Tadeusz Chmiel.
- wyboru Starosty Powiatu Rzeszowskiego, którym zosta³ wybrany Józef
Jod³owski.
- wyboru Wicestarosty Powiatu Rzeszowskiego, którym zosta³ wybrany
Marek Sitarz.
DZIÊKUJÊ
MIESZKAÑCOM GMINY DYNÓW
I MIASTA DYNÓW
ZA UDZIA£ W WYBORACH.

Sk³adam szczególne podziêkowania Wyborcom za okazane mi poparcie. Wynik wyborów (955 g³osów) jest œwiadectwem, ¿e
moja dzia³alnoœæ samorz¹dowa na DynowszczyŸnie i w Radzie Powiatu Rzeszowskiego zosta³a pozytywnie oceniona. Jest
to równie¿ dla mnie wyzwanie do dalszej skutecznej pracy i
s³u¿by dla dobra spo³ecznoœci Gminy Dynów i Miasta Dynów
w kolejnej kadencji Radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego.
Aleksander Stochmal
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- powo³ania Komisji ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego.
- zmiany uchwa³y Rady Powiatu Rady
Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/267/
6 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrodków na realizacjê zadañ
z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej oraz zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych w 2006 roku.
- zmiany uchwa³y Nr XXXV/301/06
Rady Powiatu z dnia 25 paŸdziernika 2006 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwa³y bud¿etowej.
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2006.
Zapytania i wolne wnioski wyczerpa³y porz¹dek obrad.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

W

uroczystym i radosnym nastroju Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia pragnê z³o¿yæ serdecz
ne ¿yczenia zdrowia, szczêœcia, spokoju,
wzajemnej ¿yczliwoœci i wszelkiej pomyœlnoœci.
Niech niepowtarzalna atmosfera ciep³a i nadziei,
p³yn¹ca ze Œwi¹t Narodzenia Pañskiego, trwa ca³y
nadchodz¹cy rok i sprzyja spe³nieniu ¿yczeñ wypowiedzianych przy wigilijnym stole.
Nowy 2007 Rok niech przyniesie prawdziw¹ radoœæ, spe³nienie marzeñ oraz atmosferê i zadowolenie w ¿yciu osobistym i zawodowym.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Drodzy mieszkañcy Dynowa!
Pragnê serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy poparli moj¹ kandydaturê na Burmistrza Miasta podczas listopadowych wyborów.
Odbieram to jako poparcie dla przyjêtego dotychczas kierunku intensywnego rozwoju naszego miasta. Cieszê
siê, ¿e tak wielu mieszkañców myœli
podobnie.
¯yczê nowo wybranym w³adzom sukcesów, wykorzystania potencja³u i mo¿liwoœci, które zosta³y stworzone w poprzedniej kadencji.
Szczególnie ¿yczê dokoñczenia rozpoczêtych inwestycji. Œrodki zewnêtrzne na ich realizacjê zosta³y zapewnione. Dotyczy to:
1. Budowy oœrodka rekreacyjno – wypoczynkowego; „B³êkitny San” wraz
ze stanic¹ wodn¹ na ul. Sanowej;
2. Budowy kanalizacji sanitarnej na
ul. Polnej, Grunwaldzkiej i terenach
przyleg³ych;
3. Przebudowy ul. Grunwaldzkiej wraz
z nowym chodnikiem;
4. Przebudowy ul. Krzywej wraz ze
œcie¿k¹ do dworca PKS;
5. Przebudowy górnej czêœci ul Podgórskiej wraz z kanalizacj¹ opadow¹.

Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczê mieszkañcom miasta
i okolic oraz wszystkim goœciom tradycyjnie odwiedzaj¹cym miasto
- zdrowia, mi³oœci w rodzinie, spokojnego duchowego prze¿ycia tych
najpiêkniejszych dni w roku – z nadziej¹ na lepszy i szczêœliwy czas.
Na Nowy Rok 2007 dedykujê strofy poetki:
„Nowy Rok nadziejê niesie i pragnie budzi
Mo¿e bêdzie trochê lepiej dla œwiata i ludzi.
Wiêcej bêdzie ¿yczliwoœci, uœmiechów na twarzy
Przybêdzie pieniêdzy i spe³nionych marzeñ
Przyjació³ serdecznych, spokoju na œwiecie
M¹drych ludzi w rz¹dzie niech ten rok przyniesie”.
Z powa¿aniem
Anna Kowalska
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(1933-2006)

Zmar³ 4 listopada 2006 roku.
Gospodarz budynku Ochotniczej stra¿y Po¿arnej w Dynowie, cz³onek Orkiestry Stra¿ackiej i wieloletni pomocnik do spraw gospodarczych Amatorskiego
Zespo³u Teatralnego dzia³aj¹cego w latach 1955-1976 przy OSP w Dynowie.
Zawsze, o ka¿dej porze mo¿na by³o na Niego liczyæ: otwiera³ i zamyka³ salê
prób, pali³ w piecach, pilnowa³ rekwizytów scenicznych, pomaga³ w scenografii... Bywa³o wprawdzie, ¿e traci³ cierpliwoœæ z powodu nawarstwienia zadañ,
zw³aszcza przed premier¹, ale pomocy nigdy nie odmówi³. Ma wiêc swój wielki
udzia³ w sukcesach Zespo³u!
Czeœæ Jego pamiêci!!!
W imieniu cz³onków
Amatorskiego Zespo³u Teatralnego 1955-1976
Kierownik i re¿yser Janina Jurasiñska

Jest dobrze znana wszystkim
Paniom w Dynowie (tym licz¹cym ponad 20 lat), a za ich poœrednictwem tak¿e ich
mê¿om, dzieciom, „czytelnikom Dynowinki”, dzia³aczom
NSZZ „Solidarnoœæ” w Dynowie i Przemyœlu, radnym i
pracownikom Urzêdu Miasta.
Dla wszystkich, bez wzglêdu na formy kontaktu i
p³aszczyzny wspó³pracy jest Pani¹ Doktor. Mimo podwójnego nazwiska na pewno bardziej jest znana jako
Anna Baranowska ni¿ Anna Baranowska-Bilska.

PANI DOKTOR

Z

pochodzenia jaros³awianka przysz³a na œwiat w rodzinie pracownika banku, a jako jedno z piêciorga dzieci wychowana by³a przede
wszystkim przez mamê, która nie pracowa³a zawodowo, wiêc ca³y swój czas
poœwiêca³a dzieciom.
Haneczka ju¿ we wczesnym dzieciñstwie zdradza³a ciekawoœæ œwiata, niezwyk³¹ dziecku obowi¹zkowoœæ, dociekliwoœæ w czym podobna by³a do swojej
Mamy. Do dzisiaj najbardziej J¹ denerwuje brak racjonalnoœci i powierzchownoœæ w ludzkim myœleniu i dzia³aniu.
W rozmowie broni siê przed okreœleniami: utalentowana i przekorna, ale
zgadza siê z moim twierdzeniem, ¿e w
ca³ym doros³ym ¿yciu wykazywa³a siê
odwag¹ i wielk¹ stanowczoœci¹. Na pewno trudno, jak Ka¿dego Zwyczajnego
– Niezwyczajnego, zamkn¹æ Pani¹
Doktor w jakimœ szablonie, zreszt¹ nie
to jest moim celem.

Odwaga uczennicy Haneczki Baranowskiej czêsto poddawana by³a próbie. Dzieciñstwo spêdzone w okupowanym przez Niemców Jaros³awiu nie nale¿a³o do ³atwych ani weso³ych.
Od pi¹tej klasy szko³y podstawowej, a wiêc od roku 1941 nale¿a³a do
konspiracyjnego harcerstwa i realizowa³a program dla harcerzy m³odszych:
zbieranie po domach ¿ywnoœci dla wiêŸniów politycznych (polecenie Rady G³ównej Opiekuñczej), zbieranie zió³, udzia³
w zajêciach z historii i jêzyka polskiego w ramach kompletów tajnego nauczania. Na szczêœcie zachowa³y siê polskie ksi¹¿ki, których nie wolno by³o
czytaæ, ale… siê czyta³o… Z braku innych rozrywek i na dowód patriotyzmu
(tak rozumowa³a ma³a Hania) a póŸniej z przekonania, ¿e trzeba du¿o
umieæ, wiedzieæ, by byæ godnym Polski.
Jak¿e bolesne by³o rozczarowanie, gdy
w 1944 roku, po wyzwoleniu Jaros³awia spod niemieckiej okupacji, na ratuszu zamiast znienawidzonej flagi ze
swastyk¹ za³opota³a – czerwona z sierpem i m³otem, po 2 dniach wymienio-
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na jednak na bia³o-czerwon¹. Miasto
zamar³o z przera¿enia, ¿e zostanie po
„ruskiej” stronie, a Hanka mia³a odt¹d uzasadnione w¹tpliwoœci, czy Polska naprawdê odzyska³a wolnoœæ.
Pierwsze lata nauki w ¿eñskim gimnazjum im. Królowej Jadwigi przebieg³y bezkonfliktowo, przedwojenni pedagodzy, pe³na taktu i wyrozumia³oœci
pani dyrektor.
W 1948 roku zaczê³o siê!... Hanka
Baranowska odmówi³a przymusowego
wst¹pienia do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, krytykowa³a now¹ dyrektorkê (z
partyjnego nadania, po usuniêciu „Starej” i zas³u¿onej), Hanka u¿ywa³a lekcewa¿¹cego okreœlenia dyrektorki „Kukurudza”, odmówi³a wyg³oszenia na apelu referatu o donios³oœci zjednoczenia
PPS i PPR w PZPR, co by³o „grzechem”
nie do wybaczenia.
Wreszcie uciek³a z obozu wojskowego, bo prowadzony by³ chaotycznie, bezsensownie, a zajêcia naszpikowane
tani¹ agitacj¹ partyjn¹. To by³ drugi
„grzech” nie do wybaczenia.
Skoñczy³y siê ¿arty, zaczê³y siê groŸby: na pewno nie zdasz matury!
Uczennica A. Baranowska mia³a
wprawdzie celuj¹ce wyniki, ale w tamtych czasach niczego nie mo¿na by³o byæ
pewnym, tym bardziej, ¿e wizytatorzy
szkolni mówili z wyraŸnym rosyjskim
akcentem. Gdy zdawa³a ustn¹ maturê
wizytator Czychin nawet j¹ pochwali³
mówi¹c: Ot wy na szko³ê partyjn¹!
Nie posz³a za jego rad¹, wybra³a medycynê w dalekim Poznaniu i mieszkanie w bardzo dobrym Domu Akademickim sióstr zakonnych. Nie zapisa³a siê
do studenckiego ko³a ZMP, a wezwana
na egzekutywê przekonywa³a „czerwone krawaty”, ¿e nie mog¹ jej przyj¹æ,
bo jest praktykuj¹c¹ katoliczk¹. Te
„grzechy’ przez ca³e studia by³y powodem wyraŸnej dyskryminacji studentki A. Baranowskiej. Medycyna to by³a
Jej pasja, dziêki niej utwierdzi³a siê w
przekonaniu, ¿e logika i rzeczowoœæ winny cechowaæ ka¿de ludzkie dzia³anie.
Absolutorium na wydziale lekarskim uzyska³a w czerwcu 1954 roku, a
ju¿ od 1 listopada korzystaj¹c z 3-letniego stypendium specjalizacyjnego Instytutu Doskonalenia Kadr Lekarskich
pog³êbia³a swoj¹ wiedzê w Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie.
Tylko z odbiorem dyplomu by³y k³opoty. „Nieznani sprawcy” ukradli indeks z dziekanatu, a znalaz³ siê dopiero po roku. Gdzie?... W aktach – dokumentach studentki A. Baranowskiej
(ot… i komunistyczny cud). Po uzyskaniu specjalizacji I stopnia w zakresie
ginekologii i po³o¿nictwa m³oda pani
doktor dosta³a skierowanie do pracy w
rejonowym szpitalu w Barlinku na sta-
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nowisku… ordynatora. G³êboko przekonana o szkodliwoœci przerywania ci¹¿y
(ustawa z 1956 r. nakazywa³a lekarzom
obowi¹zkowe wykonywanie zabiegów na
¿yczenie kobiet) prze¿ywa³a niejeden
dramat. Traumatycznym wydarzeniem
by³o ratowanie ¿ycia kobiety, która po
zabiegu wykonanym przez lekarza, ale
nie przez specjalistê z s¹siedzkiego
Oœrodka Zdrowia mia³a przedziurawion¹ macicê. Wezwany na rozmowê
przez dr Baranowska lekarz, zdenerwowa³ siê, a jad¹c z powrotem na motorze, uleg³ œmiertelnemu wypadkowi.
Sumienie wyrzuca³o Jej ka¿dy zabieg
przerywania ci¹¿y, tym bardziej, ¿e nieoceniony prof. Zwoliñski wielki przeciwnik ustawy, nigdy nie zmusza³ do tego
rodzaju praktyk. Próbowa³a oponowaæ,
rozradzaæ a póŸniej odmawiaæ wykonania. Jej odwaga poddana konfrontacji
z uporem ¿ony miejscowego sekretarza
partii przynios³a natychmiastowy skutek. Dyrektor szpitala otrzyma³ ultimatum: albo sam dostanie zwolnienie,
albo zwolni dr ginekolog. Nie chcia³a,
by jedyny w szpitalu pediatra straci³
posadê, wiêc wyjecha³a. Znalaz³a siê w
rodzinnym Jaros³awiu, z ma³ym dzieckiem, bez pracy. Jakiœ czas zajmowa³a
siê tylko synem, a od XI 1961 roku objê³a ordynaturê oddzia³u po³o¿nictwa i
ginekologii w szpitalu powiatowym w
Lubaczowie. W 1967 uzyska³a II stopieñ specjalizacji. Przez 14 lat kierowa³a oddzia³em a od roku 1966 nie wykona³a ani jednego zabiegu przerywania ci¹¿y (tak przyrzek³a Bogu i sobie
podczas obchodów milenijnych). Nie
tylko w szpitalu, ale i poza nim, na seminariach, konferencjach, spotkaniach
rekolekcyjnych propagowa³a naturalne
metody regulacji poczêæ. Nie szczêdzi³a si³, wiedzy i uporu, by ratowaæ ka¿de poczête dziecko. Wspó³pracuj¹c na
tym polu z kuri¹ biskupi¹ w Lubaczowie, bra³a udzia³ w konferencji na
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szczeblu krajowym.
Raz w Krakowie 1972 r. w obecnoœci ks. Franciszka Macharskiego i kardyna³a Karola Wojty³y wyg³osi³a stanowisko o rok laikatu w Koœciele, które ¿ywo zainteresowa³o przysz³ego Papie¿a. Na po¿egnanie po konferencji za¿artowa³: Jak pani to powie swojemu
biskupowi? (biskup lubaczowski znany
by³ jako konserwatysta).
Z takimi pogl¹dami i zaanga¿owaniem w pracê Koœcio³a na rzecz ochrony ¿ycia poczêtego, Pani Doktor przesta³a siê „podobaæ” w³adzom politycznym Lubaczowa i wojewódzkim. I znów,
jak w Barlinku, dyrektor szpitala zosta³ odwo³any, a Pani Doktor dosta³a
w 1974 roku trzymiesiêczne wypowiedzenie. Po kilku dniach z Rzeszowa, do
Jej mieszkania, zg³osi³ siê incognito
wys³annik KW PZPR i przedstawi³
warunki zmiany wypowiedzenia: trzeba zerwaæ wspó³pracê z Koœcio³em, na
nabo¿eñstwa uczêszczaæ poza Lubaczowem, nale¿y zaprzestaæ krytyki w³adz
i zmieniæ stosunek do ustawy aborcyjnej.
Nie przyjê³a „propozycji” i tak znalaz³a siê 1 lutego 1975 roku na tzw.
„prowincji” tj. w Dynowie, gdzie nie by³o
szpitala tylko Izba Porodowa i Poradnia K, ale gdzie istnia³y te same problemy zdrowotno-etyczne, co w du¿ych
oœrodkach!
ODWAGA KOSZTUJE
BARDZO DU¯O!
O 1 lutego 1975 roku do przejœcia
na emeryturê Pani Doktor pracowa³a
w Dynowie i na dy¿urach w Szpitalu
Wojewódzkim w Przemyœlu, w Radzie
Miasta i w Sejmiku Wojewódzkim, a
potem tak¿e w NSZZ Solidarnoœæ i Komitetach Obywatelskich, a do obecnej chwili ca³y czas spo³ecznie na rzecz
(ci¹g dalszy na str. 10)
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(ci¹g dalszy ze str. 9)
„Dynowinki”. Wst¹piwszy w 1980
roku do „Solidarnoœci” poœwiêci³a siê
„polityce” jak ¿aden lekarz w okolicy
(jest to materia³ na oddzielny artyku³)
W radzie miasta pracowa³a przez
trzy kadencje, miêdzy innymi jako przewodnicz¹ca komisji zdrowia, komisji rewizyjnej i komisji profilaktyki i przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Troszczy³a siê o dobro pacjentów, ale broni³a
te¿ lekarzy mówi¹c: s¹ ludŸmi wolnymi i nie mo¿na ich zmuszaæ do pracy w
konkretnej, prowincjonalnej placówce
(Dynów, niestety cierpia³ i cierpi nadal
na brak specjalistów).
Nie wolno zmuszaæ!?
A Pani¹ Doktor zmuszano, pozbawiono wyboru!...

DYNOWINKA
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W stopce redakcyjnej pierwszego numeru „Dynowinki” z czerwca 1992 r. czytamy:

Odt¹d przez 10 lat Pani Doktor nie
tylko redagowa³a „K¹cik samorz¹dowy”,
„G³os wolny, wolnoœæ ubezpieczaj¹cy”,
ale te¿ szefowa³a kolegium redakcyjnemu. Pismo nie zawsze by³o spolegliwe wobec aktualnych w³adz miasta,
wiêc g³osy oburzenia za „kamienie obrazy” lecia³y najpierw na g³owê Naczelnej. A wszystko za pracê spo³eczn¹! Jednak, gdy „nowi ludzie” wkroczyli do redakcji „Dynowinki”, nie pamiêtali o
tamtych latach trudnej, upartej pracy
nad ugruntowaniem pozycji prasy lokalnej. Wielka szkoda, bo ju¿ Adam
Asnyk poucza³:
Lata pracy w Dynowie nauczy³y
mnie, ¿e pacjent z g³uchej prowincji jest
tak samo wa¿ny jak wielkomiejski i ma
takie samo prawo do troskliwej opieki
zdrowotnej. Nie ¿a³ujê tych lat!
Nale¿¹c do MKK „Solidarnoœæ”
(Miêdzyzak³adowa Komisja Koordynacyjna) by³a jedn¹ z inicjatorek powstania gazety lokalnej. Jednodniówka pt.
„Gazeta Dynowska” ukaza³a siê jesieni¹ 1981 r.

Ale nie depczcie przesz³oœci o³tarzy,
Choæ macie sami doskonalsze wznieœæ
Patrzê na kruch¹ postaæ Pani doktor i myœlê: czy to by³a koniecznoœæ,
czy podporz¹dkowanie siê wyrokom…?
A mo¿e odwaga, by pozostaæ przy swoich zasadach, mimo ¿e trzeba by³o zaczynaæ wszystko od zera, od pocz¹tku!
„Krucha postaæ” w du¿ej mierze jest
to dos³ownoœæ. Osteoporoza raz zaatakowawszy, niszczy ca³y uk³ad kostny (3

z³amania r¹k, a teraz krêgos³upa).
Optymizmu i racjonalnoœci nie zdo³a³y zabiæ nawet osobiste nieszczêœcia.
Mo¿na i trzeba naœladowaæ.
Ile by³o artyku³ów, godzin pracy spo³ecznej? Trudno dziœ policzyæ, a mo¿e i
nie ma sensu taka statystyka, wszak
ka¿dy z nas wybiera swój sposób na
¿ycie, a potem, po latach, naœladuj¹c
J. Kasprowicza z pokor¹ przyznaje:
(…) bo w sporze o szczêœcie œwiata
swawolnoœæ mi by³a daleka,
a tylkom korzysta³ z prawa wojuj¹cego
cz³owieka (…)
K. D¿u³a
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Znów grudzieñ, pora œwi¹tecznych
przygotowañ, przekazywany z pokolenia na pokolenie ceremonia³ adwentowego wyczekiwania.
Œwi¹teczny zgie³k próbuje brutalnie wtargn¹æ w nasze ¿ycie, do naszych
domów, prawie nazajutrz po dniu zadusznym. Na ulicy, w sklepach zaczyna siê „bajkowy” kiermasz.
Ró¿nego rodzaju œwiecide³ka, ozdóbki, prezenty pod choinkê, krzycz¹ do nas
na ka¿dym kroku. Kolêdy, które w
domu zaczynaliœmy œpiewaæ dopiero po
wigilijnej wieczerzy, gdy¿ wczeœniejsze
ich œpiewanie uwa¿ane by³o za obrazê
bosk¹, dobiegaj¹ do nas zewsz¹d.
Miejsce piêknej gwiazdy, czy
bogato ubranej szopki a nawet
tradycyjnych œwi¹tecznych
¿yczeñ coraz czêœciej zastêpuje
licha imitacja z Miko³ajem, przypominaj¹cym Dziadka Mroza.
Szkoda, ¿e tak siê dzieje, bo
ile uroku i niepowtarzalnego klimatu
posiadaj¹ dawne powinszowania zapisane na starych, czêsto wykonanych
rêcznie kartkach. Czêsto staj¹ siê dokumentem czasów, w których by³y tworzone. Mo¿na z nich wiele dowiedzieæ
siê o ludziach i zdarzeniach, które mia³y
miejsce w danej epoce. S¹ namacalnym
dowodem ¿yczliwoœci, pamiêci ludzkiej,
przyjaŸni oraz mi³oœci.
Tradycja pisania listów znana by³a
od staro¿ytnoœci
ale pomys³ wysy³ania „odkrytych kart”
to pomys³ londyñskiego artysty Williama Maw Eagleya,
który przes³a³ w 1842
roku w Wielkiej Brytanii œwi¹teczn¹ kartkê z
¿yczeniami bo¿onarodzeniowymi. Zdaniem niektórych badaczy by³ pierwszym Europejczykiem, który to zrobi³. Okaza³o siê jednak, ¿e pomys³ nie doczeka³
siê wówczas uznania. W rok
po tym historycznym zdarzeniu wydrukowano 1000 egzemplarzy kartek œwi¹tecznych.

DYNOWINKA

Ich autor, J. C. Horsley zaprojektowa³
je w formie plastycznego tryptyku.„Obrazy po lewej i po prawej stronie przedstawia³y czyni¹cych dobre uczynki - rozdawanie odzienia i jad³a potrzebuj¹cym.
Obraz œrodkowy wyobra¿a³ bo¿onarodzeniowe przyjêcie z t³umem goœci, mnóstwem jad³a i napojów”. Do dziœ zachowa³o siê, niestety, tylko 20 egzemplarzy historycznych pocztówek. Tzw.
„poczta otwarta” (kartki œwi¹teczne
bez kopert) zosta³a oficjalnie wprowadzona w roku 1869 na terenie monarchii austro – wêgierskiej.
Nazwa „kartka œwi¹teczna” ma
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równie¿ swoj¹ historiê i wywodzi siê z
XVIII wieku kiedy to ludzie mieli w
zwyczaju sk³adaæ osobiœcie ¿yczenia
swoim znajomym i bliskim. Czêsto jednak zdarza³o siê, ¿e domowników nie
by³o w domu. I wtedy pisano kilka mi³ych s³ów na odwrocie zwyk³ej karty, pochodz¹cej z wybrakowanych talii kart,
nieprzydatnych ju¿ do gry. Podpisan¹
wk³adano miêdzy drzwi. Sytuacjê tak¹
ilustruje wierszyk Na grzbiecie karty podpis zostawia,
Kiedy wypada z klamk¹ rozmawiaæ.
W Polsce zwyczaj wysy³ania ¿yczeñ
œwi¹tecznych na odkrytych kartkach pojawi³ siê dopiero pod koniec XIX wieku.
Forma kartek œwi¹tecznych przechodzi³a pewne ewolucje – od powsta³ych we Francji drzeworytów, po niemieckie XIX-wieczne, przybieraj¹ce postaæ kutych w ¿eliwie. Dziœ s¹ one bardzo urozmaicone: wypuk³e,
rêcznie robione,
trójwymiarowe,
graj¹ce, sk³adane, itp.
Wêdrówka
listu do adresata trwa³a bardzo d³ugo, gdy¿
dostarcza³ go
pos³aniec, najpierw pieszo, a potem na
koniu. W czasach wojen do przesy³ania
wiadomoœci s³u¿y³y go³êbie.
W Polsce od 1808 r. przesy³ki pocztowe przewo¿ono specjalnymi pojazdami, zwanymi dyli¿ansami. Odjazd dyli¿ansu sygnalizowany by³ specjaln¹
tr¹bk¹. Dziœ listy docieraj¹
wszêdzie. Przewozi siê je:
poci¹gami, samochodami, statkami, samolotami.
Niezale¿nie jednak od
czasu powstania pocztówki
œwi¹teczne by³y œwiadectwem ¿yczliwoœci i mi³oœci.
Dowodzi³y tego nie same kartki ile zawarte na nich sentencje i ¿yczenia. Có¿ dziwnego skoro jak t³umaczy religia wszak to
Bóg by³ w³aœnie inicjatorem
pierwszych ¿yczeñ. „On pierwszy
pos³a³ na œwiat swe ¿yczenie do ka¿dego cz³owieka poprzez swego Syna
i w Nim. To ¯YCZENIE Boga jest
ponadczasowe (...) przemiany oblicza
ziemi i oblicza ka¿dego cz³owieka, poprzez wkroczenie w historiê œwiata.”.
(ci¹g dalszy na str. 12)
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Wspó³czesnoœæ pozbawi³a dzisiejszych
¿yczeñ uroku niespodzianki, czy radosnego zaskoczenia. Drukowane s¹
nawet gotowe ¿yczenia, które w dobie zabiegania i wszechobecnego braku czasu pozbawiaj¹ nas jakiejkolwiek inwencji i wymagaj¹ jedynie podpisu. W
dobie komputerów pojawi³a siê poczta elektroniczna i mo¿liwoœæ wysy³ania SMS-ów przez telefony komórkowe. Ta sieæ oplata dziœ ca³y œwiat i dziêki
niej mo¿emy szybko przesy³aæ
wiadomoœci do ró¿nych zak¹tków kuli ziemskiej. Ludzie, pisujcie listy i kartki, aby ta tak
piêkna tradycja nie zginê³a...
Nie zapominaj¹c wiêc o SMSach i e-mailach, pamiêtajmy o tradycyjnych, materialnych i ci¹gle urokliwych kartkach bo¿onarodzeniowych!
Jako dowód na ró¿norodnoœæ i swoisty klimat ¿yczeñ œwi¹tecznych drukujemy kilka dawnych i wspó³czesnych przyk³adów.
Niech z Nowym Rokiem
I szczêœcie nowe
Wejdzie za nasze
Progi domowe.
Niech Bo¿a ³aska
Wci¹¿ bêdzie z nami
I niechaj czuwa nad rodzicami.
*
W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasn¹ spory, goj¹ siê
rany
¿yczê wam zdrowia,
¿yczê mi³oœci,
niech ma³y Jezus w sercach zagoœci,
szczeroœci duszy, zapachu ciasta,
przyjaŸni, która jak
mi³oœæ wzrasta,
kochanej twarzy, co
rano budzi,
i wokó³ pe³no
¿yczliwych ludzi.
*
Przy wigilijnym stole ³ami¹c op³atek
œwiêty,
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pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny w mi³oœci jest poczêty,
¿e jak mówi Wam wszystkim dawne, odwieczne orêdzie
z pierwsz¹ na niebie gwiazdk¹
Bóg w Waszym domu zasi¹dzie.
*
Ka¿dy z nas ma na tyle du¿¹ d³oñ,
¿e mo¿e z niej uczyniæ Betlejem.
Ka¿dy z nas ma na tyle ciep³e serce,
¿e mo¿e przyj¹æ nowo narodzon¹ mi³oœæ...
Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja
a mi³oœæ przyjdzie sama... Radosnych
Œwi¹t!
*
Nim gwiazdka zab³yœnie, Nim œwiêta
przemin¹,
Niech Ci b³ogos³awi Panienka z Dziecin¹.
Niech siê Twoje ¿ycie w szczêœliwoœci
splata
Dziœ, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie lata!
*
W Bo¿ego Narodzenia Czas niech
mi³oœæ bêdzie w nas,
niech pokój wokó³ panuje, a dobro nad z³em króluje! Weso³ych Œwi¹t.
*
Najlepsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, aby przyjœcie na œwiat Chrystusa przynios³o ze sob¹
radoœæ, pokój, nadziejê i mi³oœæ…
*
Piêkna jest radoœæ w Œwiêta,
Ciep³e s¹ myœli o bliskich,
Niech pokój, mi³oœæ i szczêœcie
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.
*
Niech te Œwiêta tak wspania³e
bêd¹ ca³e jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci,
niech Miko³aj tuli dzieci,
bia³y puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie piêknie
no i radoœæ bêdzie wszêdzie!
*
Gwiazdki najjaœniejszej, choinki najpiêkniejszej, prezentów wymarzonych,
œwi¹t mile spêdzonych, karnawa³u szalonego, roku bardzo udanego ¿yczy...
*
Gdy gwiazdka wigiliê zaczyna do sto³u
siada rodzina. Ja jestem daleko st¹d,
lecz ¿yczê Weso³ych Œwi¹t!
*
Gwiazdora w kominie,
Prezentów po szyje.
Dwa metry choinki,
Cukierków trzy skrzynki.
Przed oknem ba³wana,
Sylwestra do rana.
Opracowali AJM
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tym roku Bo¿e Narodzenie bêdzie bez ¿adnej spo³ecznej reformy – o to nie musimy siê martwiæ, chocia¿ po chwili zastanowienia budz¹ siê
w¹tpliwoœci i chyba nawet tego nie
mo¿na byæ pewnym w dzisiejszych czasach. Postêpuj¹ce odchodzenie od treœci religijnych we wspó³czesnej kulturze jest a¿
nadto wyraŸne, a przy
okazji œwi¹t jest to proces bardziej rzucaj¹cy
siê w oczy. Namaszczenie tych œwi¹t kultem
reklamy, zakupów, prezentów, tañszych kredytów nie pozostaje niezauwa¿alne. Jednak czego wymagaæ,
Bóg nie narodzi³ siê w supermarkecie
czy w czasie ogromnej defilady pogl¹dowej lub w czasie wiecu wyborczego,
ale w ubogiej i biednej stajni, a to z
czasem mo¿e staæ siê niezauwa¿alne.
Bo kto bêdzie przejmowa³ siê stajni¹,
kiedy propozycje salonów s¹ coraz bardziej kusz¹ce i jakby bardziej na czasie?...
Nie chcê byæ z³oœliwy, ale krytyczny
rzut oka na postêpuj¹ca laicyzacjê ¿ycia
jest przera¿aj¹cy najbardziej w tym, ¿e
cz³owiek na to wszystko siê zgadza.
Mo¿e przyk³ad Polski jest nieco odmienny od pozosta³ych krajów zachodniego
œwiata; tutaj Boga mocniej wita siê w
rodzinnych domach i wspólnych koœcio³ach... Jednak wydaje siê, ¿e dzwonki
alarmowe daj¹ ju¿ sygna³y bardzo oczywiste, ¿e i bastion polskiej wiary mo¿e
ulec innym wp³ywom, zatracaj¹c swoje
wypracowane przez wieki wartoœci.
Licha i uboga stajnia Jezusa pokazuje paradoks naszej duszy w obliczu

Jest póŸny wieczór. W³aœnie wróci³em z pracy i zrobi³em sobie kubek gor¹cej herbaty. Teraz tulê siê do niego i
do grzejnika, który rozsiewa takie wspania³e ciep³o w tê zimn¹ grudniow¹ noc.
Cisza otacza mnie. Tylko krople
deszczu s³ychaæ jak rozbijaj¹ siê o parapet. I sp³ywaj¹ powoli po szybie, do
której przyklei³em wzrok. Jakbym wypatrywa³ tam przyjœcia niewiadomo
kogo.
Zadzwoni³ telefon. „Czeœæ kochanie”
powiedzia³em. I przez te setki i tysi¹ce kabli, drutów i zasieków telefonicznych przytuli³em mocna moj¹ ¿onê. Popatrzy³em jej prosto w oczy i poca³owa³em j¹ tak, jakby to by³ nasz pierwszy poca³unek, ten sprzed ponad dwudziestu lat.
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bogac¹cego siê spo³eczeñstwa. Z jednej
strony jesteœmy warci bogacenia siê i
mamy do tego prawo; nowinki kulturowe wcale nie musza nas omijaæ, wp³ywy amerykanizmu by³y w Polsce zawsze przyjmowane entuzjastycznie, bo
pozytywnie siê kojarzy³y. Z drugiej stro-

ny to nie Amerykanie ani
nikt inny nie wypracowa³
tak piêknej i bogatej historii, jak¹ mo¿e chlubiæ siê ka¿dy Polak,
i do tego te¿ ma prawo. Trzecia strona
pozostaje wyzwaniem duchowym dla
naszego umys³u. Wyzwaniem, które
popycha³oby ku refleksji na wspó³czesnoœci¹. Na pewno ka¿dy ma coœ do powiedzenia o obecnej sytuacji, czy to na
arenie polityki – a na tym wszyscy doskonale siê znaj¹, czy to na polu domowego portfela, czy te¿ na temat naszego ma³ego œrodowiska, parafii i wielu
innych tematów. Ale sêk w tym, by w³aœciwie odczytaæ proporcje wp³ywów potrzebnych i niepotrzebnych, koniecznych
i niekoniecznych. Na pewno historia zobowi¹zuje i jest argumentem nie do
podwa¿enia, ale, co najgorsze, wspó³czesnoœæ niekiedy nakazuje o niej zapomnieæ. Na pewno wiara naszych ojców jest doœæ wymownym œwiadectwem,
chocia¿ dzisiejsza krótkowzrocznoœæ
ka¿e unikaæ takich przyk³adów. Na pew-

„Wszyscy prawie byli. Nawet wujek
ze Œl¹ska przyjecha³. Tylko ciebie nam
brakowa³o” s³ysza³em ciep³y g³os mojej ¿ony.
Nie chcia³em siê spieraæ. Choæ ona
pewnie te¿ wiedzia³a, ¿e by³em tam z
nimi bardziej ni¿ ktokolwiek inny.
„U mnie w pracy wszystko w porz¹dku. Przed chwil¹ w³aœnie wróci³em”
powiedzia³em nie wiem, po co. „W przysz³ym miesi¹cu dostanê podwy¿kê”
doda³em. Te¿ nie wiem, po co. Jakby
takie rzeczy by³y wa¿ne.
Przytuli³em jeszcze raz moj¹ najukochañsz¹ z ¿on, z³o¿y³em jej ¿yczenia. Potem Gi i Maryœ. U nich wszystko w porz¹dku.
„No to do zobaczenia. Przyjadê, ju¿
nied³ugo. Tak, zadzwoniê, pewnie. Ja
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no trwa³e autorytety musz¹ mieæ si³ê
przetrwania, chocia¿ dzisiejsze b³yski
gwiazd z kolorowej prasy próbuj¹ je
zaæmiæ. Na pewno œwiat³o Boga w Polsce œwieci³o zawsze, chocia¿ dzisiaj podejmowane s¹ coraz czêœciej próby
wmawiania, ¿e to niemodne, i ¿e trzeba siê tego zawstydziæ.
Z tego wszystkiego lepiej
byæ os³em w stajni betlejemskiej ni¿ cz³owiekiem, który
nie przyj¹³ rodz¹cej Maryi,
bo zapiera³ siê brakiem
miejsca tak w k¹cie swojego piêknego domu jak i w
k¹cie swojej duszy. To cz³owiek skaza³ Boga na ubóstwo wiêc nie wypierajmy siê
tego, co jest naszym udzia³em tak¿e w dzisiejszych
czasach - czasach doœæ bogatych w dorobek cz³owieka na wielu p³aszczyznach
kultury, ekonomii, polityki i innych, a
mimo to czasach naznaczonych prywat¹
i kulturowym kiczem. Œcieranie siê tych
dwóch œwiatów, bogactwa i biedy, z³a i
dobra, wysokiej kultury i kiczu, s³u¿by
i rz¹dzenia, jest bez w¹tpienia wyzwaniem ka¿dego cz³owieka. I chyba wskazuj¹cy palec w naszej d³oni pokazuj¹cy
gdzie ubóstwo i stajnia licha i gdzie
miejsce Boga, niech czasem ma odwagê wskazaæ na nasze serce i umys³.
Wtedy bêdzie to dobra cegie³ka do³o¿ona do Pa³acu Prawdy, gdzie Bóg zapewne znajdzie godne miejsce. A to, na pewno, stanie siê wielk¹ reform¹ nie tyle
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, co naszej
cz³owieczej duszy.
Z ¿yczeniami Weso³ych Œwi¹t…
ks. Maciej Gierula
ciebie te¿. No, pa. Papa.” Roz³¹czy³em
siê.
Po szybie wolno potoczy³a siê kolejna kropla.
Jakoœ ciê¿ko by³o prze³kn¹æ kolejny ³yk herbaty.
„Jak mog³eœ?” zapyta³em siebie. Z
kieszeni koszuli wyci¹gn¹³em zawiniêty w foliê kawa³ek op³atka.
Przymkn¹³em oczy, nie mog³em nawet patrzyæ na blade œwiat³a latarni,
tak mnie piek³y te oczy moje, tak mnie
piek³y, jakbym bardzo d³ugo ogl¹da³ telewizjê albo siedzia³ przed komputerem.
Op³atek jeszcze ciê¿ej by³o…
„Ja te¿ wam ¿yczê wszystkiego najlepszego. Weso³ych Œwi¹t kochani.”
Dziwna to by³a wigilia. Z dala od
rodziny, w samotnoœci pokoju, w ch³odzie obcych ludzi, z herbat¹ i kaloryferem za pan brat. W ciszy.
„Weso³ych Œwi¹t. Weso³ych Œwi¹t.”
plusqua@vp.pl
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¹duj¹c w Tbilisi przywita³ nas
deszcz. Pogoda odbiera³a ochotê na podró¿, ale data biletu powrotnego by³a wyraŸna. Ledwie rozgl¹dnêliœmy za jak¹œ informacj¹ natychmiast pojawi³ siê nachalny taksówkarz,
który nie dopuszcza³ myœli, ¿e moglibyœmy przejœæ obojêtnie i nie skorzystaæ z jego us³ug. Kilkudziesiêcioletnia
Wo³ga oddawa³a klimat tamtego miejsca, a
opowieœci pana
z taksówki o
Gruzji z czasów
g³êbokiej komuny i dzisiejszej sytuacji
po ró¿anej rewolucji powoli otwiera³y nam oczy na
tamto miejsce. Nie ukrywaliœmy zdumienia ubogimi widokami, bo spodziewaliœmy siê trochê lepiej.
Chocia¿ ca³y pasa¿ przydro¿ny ³¹cznie z ulic¹ od
lotniska by³ zadziwiaj¹co
odnowiony, jak siê okaza³o remont domów zosta³
wykonany tylko od frontu
na przyjazd amerykañskiego prezydenta, poza
tym droga od portu lotniczego do centrum miasta
nosi³a imiê Georga Buscha.
Szybko uœmiechnê³o siê do nas
szczêœcie. Dziêki zaproszeniu ksiê¿y z
Polski mieliœmy okazjê pojechaæ do
Kacheti, dzielnicy s³yn¹cej z produkcji
dobrego wina i gruziñskiej Cza Czy
(Gruziñski narodowy napój – „Bimber”).
Wioski kachetyjskie przyprawia³y o
dreszcze swoim ubogim wygl¹dem; ale
z biegiem czasu poznawaliœmy tamtejsz¹ mentalnoœæ. Duma Gruzina przys³ania³a gospodarskie spojrzenie i nikt
z tubylców nie widzia³ problemu, ¿e
jego obejœcie ³askawie utrzymuje siê w
prostych œcianach bez pomocy podparcia.
Klimat Zakaukazia wci¹ga³. Kilka
tysiêcy kilometrów od domu i egzotyka
pokomunistyczna z dodatkiem zapêdów dorównania zachodowi i udowodnienia samodzielnoœci potêdze Rosyjskiej, zdawa³y siê byæ widoczne nie tylko w polityce. Okazji do rozmów z ludŸmi by³o bardzo wiele; dla nas by³o to
ciekawym zetkniêciem jakby dwóch
œwiatów, polskiego i gruziñskiego. Wiele
z tych rozmów zostanie na d³ugo w pamiêci...
I co najlepszego zrobiliœcie? To wy
Polacy jesteœcie winni rozpadu ZSRR,

DYNOWINKA

Ÿle wam by³o? Mieliœcie gaz za darmo i
wiele innych surowców. Zreszt¹, Rosja
Sowiecka by³a dla was dobrym opiekunem i najlepszym sojusznikiem, a zobaczcie, co zrobi z wami Unia Europejska!
Ze zdumienia przecieraliœmy oczy,
nie mogliœmy uwierzyæ, i w ogóle zrozumieæ, sensu tych zarzutów stawia-

nych nam w przedziale poci¹gu z Tbilisi do Baku. Autor tych oskar¿eñ by³
Gruzinem mieszkaj¹cym od lat w Rosji, dok¹d wyjecha³ za chlebem. Jego
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nachalnoœæ wynikaj¹ca z umi³owania
imperializmu rosyjskiego zdawa³a siê
za nic szanowaæ decyzje polityczne naszego narodu. Nie mogliœmy zrozumieæ,
dlaczego padliœmy ofiarami oskar¿eñ
o upadek ZSRR. Nasze - jak s¹dzimy racjonalne argumentacje bled³y przy
emocjonalnej sile owego Gruzina. Tam
stwierdziliœmy ostatecznie, ¿e to rzeczywiœcie nieco inny œwiat.
Mimo, ¿e codziennie pokonywaliœmy
kolejne kilometry na Zakaukaziu, to
znaki zapytania wcale nie znika³y,
wrêcz odwrotnie, piêtrzy³y siê nowe.
Trudno jest zrozumieæ odmiennoœæ myœlenia, ¿ycia i podejœcia do
wielu spraw przez ludzi
tam mieszkaj¹cych. Baku
zaprezentowa³o siê europejsko i bardzo dostojnie.
O wiele okazalej ni¿ Tibilisi. Chocia¿, dla porównania, prowincja Azerbejd¿añska odstawa³a nieco
od poziomu stolicy. Pod¹¿aj¹c w stronê gór Kaukazu mijaliœmy ma³e miasteczka, a przy tym da³o
siê zauwa¿yæ niezwyk³y
spokój ich mieszkañców.
Ten kraj wydawa³ siê wolniejszy ni¿ Polska, i to
urzeka³o... Ciekawoœæ ludzi, sk¹d jesteœmy i ile zarabiamy w swoim kraju,
pozwala³a poznawaæ ci¹gle kogoœ nowego. W Zakatali, u podnó¿a Kaukazu,
pokazano nam koœció³ zbudowany przez
polaków 100 lat temu. Jednak najpiêkniejszy pozostawa³ widok na góry, które w tym miejscu przypomina³y nieco
nasze Bieszczady, tylko sporo wy¿sze.
Plan by³ prosty - Kaukaz trzeba zdobyæ. Jednak na nic zda³y siê poszukiwania mapy; zawsze, gdy pytaliœmy o
drogê w górach, doradzano nam wynajêcie przewodnika. Co to, to nie! Jakoœ
damy sobie radê.
Z samego rana zaczêliœmy wspinaæ
siê na prze³aj przez las. Trzygodzinny
marsz by³ morderczy. Jednak cudowny
widok górskich hal i szczytów wynagradza³ wysi³ek. Jednym s³owem - piêknie. W oddali zauwa¿yliœmy kilka namiotów pasterskich, które z bliska okaza³y siê zwyk³¹ foli¹ przy³o¿on¹ kamieniami. Opowieœci o owczarkach kaukaskich i pasterzach w tamtych rejonach
nie napawa³y optymizmem, ale odwa¿yliœmy siê podejœæ do jednego namiotu, gdzie wbrew wszystkiemu spotka³a
nas wielka uczta. Pasterze zaczêli nam
pokazywaæ swój dobytek pozuj¹c do
zdjêcia ze swoim stadem owiec i krów.
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dy mieszkañcy dowiedzieli siê o goœciach z Polszy zaczêli znosiæ, co sami
posiadali. Sery w kilku rodzajach, rzodkiewkê, zio³a; powiedzenie czym chata
bogata ziœci³o siê w sercach garstki ludzi w stu procentach. A w sporej wiêkszoœci mieszkañcami tej sezonowej wioski by³y kobiety. Dlaczego kobiety? Bo
duma Gruzina – o której wspomina³em
- nigdy nie zaprowadzi go w góry na
wypas byd³a. To robota dla dzieci i kobiet.
Historie o terenach i doœwiadczeniach spotkañ z ludŸmi Zakaukazia
mo¿na opowiadaæ godzinami, a na pewno, z doœwiadczeñ podró¿y œmia³o mog³aby powstaæ ksi¹¿ka. Choæby... rodzinne miasto Jozefa Stalina – Gori... Do
dzisiaj gloryfikuje tê postaæ na œrodku
placu, przed urzêdem miejskim, na
ogromnym cokole. Wysuniêty palec
wskazuj¹cy wielkiego wodza zdaje siê
Ich goœcinnoœæ by³a zaskakuj¹ca. Pad³a propozycja noclegu i pozostania na
kilka dni z nimi w górach. Goœæmi z
Polszy - widaæ by³o - cieszyli siê bardzo. Rok wczesnej mieli goœci z Germani, którzy do Azerbejd¿anu dojechali rowerem. Teraz z Polszy... - To jak bêdzie
za rok? – pytali œmiej¹c siê przy tym.
Zaciekawieni ich ¿yciem zaczêliœmy dopytywaæ o wiele spraw, zreszt¹ ze wzajemnoœci¹. Okaza³o siê, ¿e jeden z nich,
Sasza, 14 lat temu ucieka³ z Rosji, ale
za co - tego ju¿ nie wyjawi³. Tyle ju¿ lat
spêdzonych w Azerskich górach wydawa³o siê byæ dla niego szczêœliwym wyborem. Mieszkanie jakim by³ namiot z
foli ob³o¿ony kamieniami s³u¿y³o tak¿e za magazyn przerabianego sera
owczego, który sk³adowano w owczych
skórach. Tylko tym sposobem ser móg³
œmia³o na gor¹cu zachowaæ swoj¹ œwie¿oœæ.
Kuchnia na zwyk³ym palenisku by³a
wyœmienita; zupa z miêsa baraniego,
suchy chleb i kilka rodzajów sera dla
nas by³o bosk¹ uczt¹. Po paru godzinach tej sympatycznej biesiady, Sasza
sprowadzi³ nas trochê na dó³ pokazuj¹c prosta drogê do kempingu. Wymieniliœmy adresy i otrzymaliœmy mo¿liwoœæ powo³ywania siê na Saszê w dole,
bo tam mieli go znaæ wszyscy, co
zreszt¹ okaza³o siê prawd¹, nie tylko
u kierownika bazy turystycznej, ale nawet u przygodnego taksówkarza. Ka¿dy z nich na has³o Sasza reagowa³
uœmiechem.
Powrót do Tbilisi w wyeksplatownej marszrutce by³ d³ugi. Na miejscu
mieliœmy ju¿ zaplanowan¹, przez po-

znanego wczeœniej ksiêdza z Polski,
trasê na druga stronê Gruzji pod granicê Tureck¹, do Arali. Zapchano nas
do wiekowego Uaza i wieziono w góry
na tzw. Kaczawki, gdzie ludzie z wioski u podnó¿a gór goni¹ byd³o na sezonowy wypas. Ta górska wioska liczy³a
oko³o 300 domów (powiedzmy). Warunki
mieszkalne przez kilka dni tam spêdzonych pozwoli³y cofn¹æ siê nam o jakieœ 100 czy 200 lat. Amerykañscy
Amisze przy tym, co obserwowaliœmy
to rarytas. Brak pr¹du, sanitariatów,
a woda pod w³asnym ciœnieniem z samego wnêtrza ziemi. Jednak ¿yczliwoœæ
ludzka okaza³a siê ponadczasowa. Kie-

o¿ywiaæ pamiêæ o historii tamtego czasu, jednak, niestety, nie wszyscy ju¿ to
pamiêtaj¹, albo nie wszyscy chc¹ znaæ.
Towarzysz Stalin ma swoje potê¿ne muzeum i wagon, którym podró¿owa³. Zachowano bez skazy jego rodzinny dom;
ale ¿eby nie zniszczy³a siê ta wiejska
lepianka, obudowano j¹ ze wszystkich
stron grubym murem. Gdy si¹dzie siê
z potencjalnym Gruzinem do goœciny,
nie braknie toastu za dobrego towarzysza Jozefa, co wyra¿a niezrozumia³¹
przez nas têsknotê za dumnym ziomkiem, którego w tamtym miejscu nigdy
nie nazw¹ tyranem.
ks. Maciej Gierula

16

DYNOWINKA

Nr 12/135

O

Rys. G. Hardulak

dk¹d pierwszy raz pojecha³em w góry, trudno mi jest
oprzeæ siê ich urokowi. Nie zwa¿aj¹c na trudnoœci
biorê baga¿, aparat i wyruszam ku szczytom. Wêdrujê
nie tylko po górach, lecz one szczególnie mn¹ zaw³adnê³y. „Z wiatrem po górach” to wycinek moich kilku wycieczek po górach Europy. Wiatr jest zawsze towarzyszem
moich wypraw, a dok³adniej jednym z towarzyszy. Przyjaciel wiatr wêdruje zawsze ze mn¹ i moimi Przyjació³mi, którym dedykujê tê wystawê. Poœwiêcam j¹ szczególnie Agnieszce, która teraz wêdruje po niebieskich górach, a która zawsze wspiera³a mnie w moich poczynaniach. Cieszê siê, ¿e wystawa zaistnia³a w galerii PTTK
w Rzeszowie, bo w³aœnie tu pozna³em wiêkszoœæ moich
Towarzyszy wypraw i tu rozbudza³y siê moje górskie pasje. Tym, którzy mnie wspierali i wspieraj¹ – dziêkujê.
Piotr Pyrcz

Uroczyste otwarcie wystawy fotografii Piotra Pyrcza odby³o siê w œrodê 6
grudnia br. Jej Autor postanowi³ zatytu³owaæ cykl swoich fotografii poœwiêconych górom Europy – Z wiatrem po
górach..., zapewne dlatego, aby jeszcze mocniej podkreœliæ zwi¹zek swego
¿ycia z podró¿owaniem. Gdzie, jak nie
na wierzcho³kach gór wiatr szczególnie
objawia sw¹ obecnoœæ?...
Piêkno gór, które zrodzi³o pasjê bycia w drodze dostrzegaj¹ równie¿ przyjaciele Piotra. To oni zaproponowali mu,
ju¿ po raz drugi - „Zrób wystawê”, to

oni nierzadko s¹ wspó³towarzyszami
wypraw, podczas których nie odstêpuje
aparatu fotograficznego, to oni te¿ z zaciekawieniem s³uchaj¹ jego relacji i
wspomnieñ z kolejnych wypraw.
Wernisa¿ by³ towarzyskim wydarzeniem w siedzibie PTTK. Odbywa³ siê
bezpoœrednio w miejscu wystawy, poœród wybranych fotografii, które nabiera³y jeszcze lepszego, smaku, stosownie do marki serwowanego wina.
Wernisa¿ s³u¿y³ nie tylko podniesieniu rangi twórczoœci fotograficznej Piotra, nie tylko nada³ rozg³osu wystawie,

ale jednoczeœnie by³ wspania³¹ okazj¹ do
spotkania siê przyjació³ i znajomych bohatera wystawy oraz osób zainteresowanych fotografi¹ czy górskimi podró¿ami.
Przyjechali znajomi z Dynowa (ta grupa
stawi³a siê w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci),
Jaros³awia, Przeworska, Rzeszowa, Le¿ajska, Przemyœla, Stalowej Woli, B³a¿owej. Wystawiona zosta³a równie¿ pami¹tkowa ksiêga, do której goœcie mogli
siê wpisywaæ. Nie brak³o tu nawet wierszy. Oto jeden z zapisków:
Chwali talent Piotra wiatr
Ten alpejski i ten z Tatr…
Na Olimpie Zeus grzmi!!!
Sam Piotr robi³ zdjêcie mi!!!
(R. i M. Jurasiñscy)
(ZN)

Fot. R. Sobkowicz i A. Karnas
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– taki tytu³ nosi wystawa, któr¹ mo¿na ogl¹daæ od kilku dni w bibliotece
naszej szko³y. Autorami wystawy s¹
uczniowie klas pierwszych, prace zebra³a p. Katarzyna K³y¿.
Inicjatywa powstania tej¿e wystawy wysz³a od naszej profesorki na wiedzy o kulturze, pracowaliœmy indywidualnie lub w grupach.
Rezultat tego przedsiêwziêcia przerós³ nasze oczekiwania. Prace zachwycaj¹ ró¿nobarwnoœci¹ i wieloœci¹ pomys³ów. Trudno siê dziwiæ… wymaga³y du¿ego wysi³ku z naszej strony.Technika
prac by³a dowolna od pasteli przez grafikê po fotografiê, s¹ piêknie wykonane
katalogi i albumy przedstawiaj¹ce historiê i zabytki: Harty, Nozdrzca, Ba-
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chórca, H³udna, Paw³okomy, Ulanicy,
£ubna, Siedlisk, Wo³odzi, D¹brówki
Starzeñskiej, Izdebek, i Jawornika Polskiego. Nie mo¿emy tak¿e zapomnieæ
o Dynowie i tu pojawia siê szereg kategorii : prace o dynowskim cmentarzu, o
koœciele pw. Œw. Wawrzyñca i dynowskich zabytkach. Na uwagê zas³uguje
równie¿ „Mapa zabytków Dynowa” zawieraj¹ca bardzo szczegó³owe informacje na temat lokalizacji zabytków naszego miasta, uwiecznione na fotografiach i opisane na mapie. Autorkami
tej pracy s¹ : Ma³gorzata Karnas, Olga
Walus, Ma³gorzata Bujdasz, Wioletta
Sochacka, Sabina Hadam, Joanna Potoczna, Anna Karnas i Dagmara Choma. Zainteresowanie wzbudzaj¹ tak¿e
prace: Agaty Banaœ, Angeliki Banaœ, Izabeli
Bembenek, Jarka Bilskiego, Micha³a Doszaka,
Doroty Litwin, Eweliny
Lignowskiej, Magdy M³ynarskiej oraz praca zbiorowa : „Gmina Nozdrzec
–Koœcio³y i kapliczki”.
Podziêkowania powinny
byæ tak¿e skierowane
do naszej pani biblio-
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tekarki Moniki Wandas-Wasieñko, która udostêpni³a nam miejsce w bibliotece i pomog³a w urz¹dzeniu wystawy.
Cieszy fakt, ¿e tak wiele naszych
kole¿anek i kolegów z entuzjazmem zabra³o siê do pracy i pokaza³o, ¿e te miejscowoœci, z których pochodz¹ maj¹ swoje
historie, legendy, a przede wszystkim
mog¹ poszczyciæ siê cennymi zabytkami i wspania³ymi widokami.
Sabina Hadam
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W poprzednim numerze „Dynowinki” zachêca³am Pañstwa (cytuj¹c fragmenty) do przeczytania ksi¹¿ki „Sk¹d siê bior¹ s³owa” Katarzyny K³osiñskiej. Dziœ
kolejna „porcja” ciekawych „opowieœci o s³owach”. Na pocz¹tek – coœ „na czasie”,
czyli o grudniu;-)
Grudzieñ
Pochodzenie nazwy „grudzieñ” jest
jasne i oczywiste, wywodzi siê ona od
s³owa „gruda”, a „gruda” dawniej oznacza³a zamarzniêt¹ ziemiê. Ale na ostatni miesi¹c roku mówiono tak¿e inaczej –
na przyk³ad „prosinec”. Co ciekawe, w
niektórych jêzykach s³owiañskich (na
przyk³ad w czeskim i bu³garskim) „prosinec” to styczeñ. Ale, jak wiadomo, przyroda podobnie siê zachowuje w grudniu
i w styczniu, wiêc to nic dziwnego, ¿e w
podobny sposób zosta³y nazwane dwa
s¹siednie miesi¹ce. A ten¿e „prosinec”
pochodzi od dawnego „sijaæ”, czyli ‘jaœnieæ’ – w grudniu, kiedy na ziemi le¿y
œnieg, promienie s³oneczne siê odbijaj¹ i
jest jaœniej.
Inne dawne nazwy grudnia nawi¹zywa³y do œwi¹t i zwyczajów chrzeœcijañskich. Na grudzieñ mówiono „jadwent” albo „jadwient” (co jest, oczywiœcie, form¹ s³owa „adwent”) i te¿ „gódnik” (bo „Gody” to Bo¿e Narodzenie i
okres miêdzy Bo¿ym Narodzeniem a
œwiêtem Trzech Króli; dlatego te¿ zreszt¹
w ten sposób nazywano tak¿e pierwszy
miesi¹c roku).
Tak wiêc nazwy ostatniego miesi¹ca
roku zachowa³y to, co dla niego jest charakterystyczne – to, ¿e ziemia jest zamarzniêta, to, ¿e dziêki œniegowi jest trochê jaœniej na dworze, no i to, ¿e w tym
miesi¹cu obchodzimy œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
I tylko nie zawsze grudzieñ by³ ostatnim miesi¹cem roku. Przez jakiœ czas
pierwszym miesi¹cem roku by³ marzec,
bo w pewnym okresie w marcu rozpoczynali urzêdowanie konsulowie rzymscy.
Grudzieñ wówczas by³ wiêc dziesi¹tym
miesi¹cem roku, co zreszt¹ zosta³o utrwalone w jego nazwie December. Od tego
dawnego sposobu mierzenia czasu pochodz¹ te¿ ³aciñskie nazwy wrzeœnia,
paŸdziernika i listopada – September
(czyli „siódmy”), October (czyli „ósmy”) i
November (czyli „dziewi¹ty”).
Dowiedzieliœmy siê ju¿ w poprzednim „odcinku”, sk¹d powiedzenia „zapêdziæ w kozi róg”, „wieszaæ psy na
kimœ” i „biegaæ jak kot z pêcherzem”.
Dziœ „wyjaœnienia” kolejnych u¿ywanych
wspó³czeœnie powiedzeñ...

Grubymi niæmi szyty
szyty,,
szyæ (komuœ) buty
buty,,
mieæ (z kimœ) na pieñku
Doœæ popularnym dziœ wyra¿eniem
jest „intryga (czy afera) grubymi niæmi
szyta”. Mo¿na siê dziwiæ, dlaczego intryga ma byæ szyta – a wziê³o siê to st¹d,
¿e dawniej czasownik „szyæ”, oprócz
tego, ze znaczy³ to co dzisiaj, odnosi³ siê
te¿ do robienia intryg w³aœnie. „Szyæ” to
by³o ‘spiskowaæ, dzia³aæ tajnie i podstêpnie na czyj¹œ szkodê’; mówiono na przyk³ad „Szyje co z³ego przeciw ojczyŸnie”
– czyli ‘knuje coœ przeciw ojczyŸnie’.
Z tak rozumianym szyciem ma te¿
zwi¹zek zwrot, trochê ju¿ rzadziej u¿ywany, „ktoœ szyje komuœ buty” – czyli
‘ktoœ intryguje przeciw komuœ, ktoœ chce
komuœ zaszkodziæ’. A skoro ktoœ szy³
komuœ buty, czyli robi mu coœ z³ego, to
musia³ mieæ z nim na pieñku. W tym zwrocie – „mieæ z kimœ na pieñku”(czyli ‘byæ
skonfliktowanym z kimœ’) – dostrzegamy znane s³owo „pieniek”, ale mo¿e byæ
niejasne, dlaczego w³aœnie ono siê tu
pojawia. Zwrot ten nawi¹zuje do dawnych kar cielesnych, jakie stosowano w
szko³ach – po prostu bito uczniów, po³o¿ywszy ich najpierw na pieñku, czyli na
specjalnym klocku zrobionym z pnia
drzewa. Dawniej zreszt¹ mówiono nie
„mieæ z kimœ na pieñku”, lecz „mieæ kogoœ
na pieñku” – i tu wyraŸnie widaæ, sk¹d
ten zwrot siê wzi¹³.
I na koniec znowu coœ „na czasie”,
czyli
Wigilia, wilia
S³owo „wigilia” piszemy na dwa sposoby – ma³¹ liter¹, jeœli oznacza kolacjê
wigilijn¹, a du¿¹ liter¹ – jeœli zastêpuje
datê 24 grudnia. A wiêc w zdaniu: „Usiedliœmy do wigilii” wyraz „wigilia” napiszemy ma³¹ liter¹, ale na przyk³ad w
zdaniach: „Spotkaliœmy siê w Wigiliê”
czy „W Wigiliê nie kursuj¹ niektóre poci¹gi” nazwê „Wigilia” zapiszemy
wielk¹ liter¹.
A „wigilia”, dawniej nazywana
„wili¹”, jest s³owem pochodzenia ³aciñskiego i jej odpowiednik ³aciñski znaczy
„czuwanie, stra¿”. Ta nazwa ma bardzo
œcis³y zwi¹zek z chrzeœcijañsk¹ tradycj¹
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czuwania w noc poprzedzaj¹c¹ uroczysty dzieñ. A ¿e Bo¿e Narodzenie jest bardzo uroczystym œwiêtem, to jako Wigiliê
zaczêto okreœlaæ g³ównie dzieñ przed
nim w³aœnie. A zreszt¹ pocz¹tkowo „wigilia” znaczy³a po polsku tak¿e „czuwanie”. O takiej „wigilii” pisze na przyk³ad
Juliusz S³owacki w Beniowskim: „tej samej nocy jedni pastuszkowie w poleskiej
puszczy sw¹ wigili¹ nocn¹ odprawowali”.
Oczywiœcie, „wigilia” to te¿ okreœlenie dnia poprzedzaj¹cego jakikolwiek
dzieñ, w którym coœ siê wydarza (wtedy
piszemy to s³owo ma³¹ liter¹) – mówimy
(a w³aœciwie mówiliœmy, bo to znaczenie
wychodzi ju¿ z u¿ycia) na przyk³ad: „Sta³o siê to w wigiliê naszego œlubu” czy
„Spotkaliœmy siê w wigiliê jego wyjazdu”. Dziœ czêœciej zamiast „w wigiliê”
mówimy o takiej sytuacji „w przeddzieñ”
czy „w przededniu”.
oraz
Sylwester
Patronem dnia 31 grudnia jest œwiêty Sylwester, papie¿, który ¿y³ w IV wieku. Nie mia³ on nic wspólnego z zabawami, z hucznym po¿egnaniem starego
roku; 31 grudnia jest – mo¿na powiedzieæ – jego œwiêtem, poniewa¿ tego dnia
w³aœnie (355 roku) zmar³, a wiadomo,
¿e dzieñ danego œwiêtego przypada w
rocznicê jego œmierci. I na pewno nie przewidzia³ on, jak¹ karierê zrobi jego imiê.
A imiê to zreszt¹ te¿ zupe³nie nie wskazuje na to, ¿e mia³oby odnosiæ siê do œwiêtowania, do ¿egnania roku, bo ³aciñski
Silvester, od którego nasz „Sylwester”
pochodzi, oznacza³ cz³owieka lasu, cz³owieka zwi¹zanego z lasem.
A wczeœniej, zanim ostatni dzieñ
roku nazwano „sylwestrem”, mówiono o
nim „szczodrak”, „szczodrówka” albo
„szczodry wieczór”. Tego dnia bowiem,
a w³aœciwie tego wieczoru, chodzono po
domach i smarowano szyby okienne lemieszk¹, czyli tradycyjn¹ potraw¹ z pra¿onej m¹ki. I to mia³o wyra¿aæ ¿yczenie,
by w domu nie zabrak³o chleba. A wiêc
– aby w domach panowa³ dostatek, czyli ¿eby natura obdarzy³a nas szczodrze.
I st¹d nazwa „szczodrak”, któr¹ wypar³
„sylwester”.
W nastêpnych numerach – kolejne
(równie interesuj¹ce) opowieœci o s³owach.
Renata Jurasiñska
Na podstawie ksi¹¿ki Katarzyny
K³osiñskiej „Sk¹d siê bior¹ s³owa”,
Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005
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Oj zmieni³y siê te lata zmieni³y,
Nie ma to jak niegdyœ by³o.
Wyros³aœ z Tej ziemi,
Wiêc musisz wiedzieæ jak siê tu dawniej
¿y³o.
widzisz Wnusiu, Wigilia by³a
dniem wyj¹tkowym, to od
niej zale¿a³ nadchodz¹cy rok.
By³a dniem „pocz¹tku” dlatego wszyscy starali siê wykonywaæ swoje zajêcia bardzo sumiennie i dok³adnie. Dzieci
by³y grzecznie i pos³uszne.
Wierzono, ¿e jaka Wigilia
taki ca³y rok.
O, ile¿ zabiegów podejmowali starsi, ¿eby zapewniæ sobie szczêœcie na nastêpne lata. Starano siê niczego
nie po¿yczaæ, by w nadchodz¹cym roku nie ubywa³o z gospodarstwa. Dbano równie¿
o to, by jako pierwszy do
domu wszed³ mê¿czyzna. Powszechnie uwa¿ano, ¿e kobieta nazywana „dziurawcem”
przynosi nieszczêœcie.
Z tego wzglêdu z samego
rana mo¿na by³o spodziewaæ
siê wizyty,,szczêœciarzy” lub po³aŸników,
którzy wypowiadali s³owa: „Na szczêœcie na zdrowie na tê œwiêt¹ Wigilie.”
Musisz wiedzieæ, ¿e ten szczególny
dzieñ w roku wymaga³ odpowiedniego
przygotowania izby.
Przyniesion¹ z lasu choinkê przystrajano ozdobami wykonanymi w
domu: gwiazdkami, pieczonymi ciastkami, cukierkami zawijanymi w bibu³ki. Zamiast dzisiejszych œwiate³ek do
ga³¹zek za pomoc¹ nitki albo drucika
przykrêcano œwieczki. Ta przystrojona,
zielona dama zachwyca³a wszystkich
goœæ, zw³aszcza m³odych kawalerów.
Ponadto, ka¿dy gospodarz domu
musia³ postaraæ siê o ¿ytni snop, zwany „dziadem” który stawia³ w k¹cie. No,
ale jak tu „dziad” bez „babki”? A owszem by³a te¿ i „babka”, czyli ziele
œwiêcone w Matkê Bosk¹ Zieln¹, które
zatyka³ za ³ó¿ko. Ku wielkiej uciesze
swoich dzieci, rozœciela³ równie¿ s³omê
na pod³odze, która le¿a³a tam do œwiêtego Szczepana.
Oj s³omo, s³omo ty jedna wiesz co
znacz¹ zabawy i wybryki rozszala³ej
dziatwy. Ta weso³a gromada potrafi³a
pó³ dnia spêdziæ na skakaniu po s³omie,
a ile by³o przy tym kurzu ¿e ho, ho.
No, ale zabawy zabawami. Wróæmy
do naszej wieczerzy wigilijnej. Bardzo
wa¿ne by³o tu przygotowanie samego sto³u wigilijnego. Pod obrus wk³adano siano, ¿yto, co mia³o spowodowaæ urodzaj
zbó¿ w nadchodz¹cym roku. Pod stó³
wk³adano równie¿ ¿elazne przedmioty,
które mia³y odpêdzaæ z³e moce. Starano
siê by przy spo¿ywaniu potraw trzymaæ
na nich nogê, co przynosi³o zdrowie.
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Po d³ugich i mozolnych przygotowaniach nadchodzi³ najwa¿niejszy moment, gdy na niebie pojawi³a siê pierwsza gwiazdka rozpoczynano wieczerzê
wigilijn¹ zwan¹ „przaœnikiem”. Najpierw dzielono siê op³atkiem i sk³adano sobie ¿yczenia. Potem zjadano czosnek z kawa³kiem chleba, który odstrasza³ z³e moce i choroby. Ka¿da gospodyni stara³a siê, aby na wieczerzy by³o
dwanaœcie potraw.Do tych najbardziej
znanych nale¿a³ ¿ur ¿ytni z ziemnia-

kami, pierogi z kapust¹, suszonymi
œliwkami, go³¹bki, zupa grochowe, kapusta z grzybami lub fasol¹, kogutki –
dro¿d¿owe ciasto z makiem. Potrawy
podawane by³y w jednej misie, z której
jedli wszyscy domownicy. Podk³adano
pod ni¹ op³atek, jeœli siê przyklei³ to
by³ symbolem urodzaju. W czasie wieczerzy nie wolno by³o odk³adaæ ³y¿ki,
bo wówczas wróble wydzioba³y pszenicê, albo gzi³yby siê krowy. Dlatego siedz¹cy przy stole stukali siê ³y¿kami po
g³owach. Nikt jednak nie odniós³ powa¿niejszych urazów, oprócz panicznych
napadów œmiechów. Wierzono, ¿e ile
razy ktoœ kichnie w tym dniu, tyle razy
bêdzie chorowa³. Wnusiu, a teraz coœ
dla ciebie, s³uchaj uwa¿nie. Wigilia to
czas wielu wró¿b. Panny staraj¹c przepowiedzieæ sobie swoj¹ przysz³oœæ, po
skoñczonej wieczerzy wybiega³y z domu
i nas³uchiwa³y, z której strony zaszczeka pies. Karmi³y równie¿ kota kogutkami, w któr¹ stronê poszed³ z tej strony mia³ przyjœæ kawaler. Noc Wigilijna
uwa¿ana by³a za noc wielu cudów.
Po skoñczonej wieczerzy odwiedzano krewnych albo z œpiewem na ustach
oczekiwano na pasterkê.
Po Wigilii przychodzi³o Bo¿e Narodzenie nazywane „godami” W tym dniu
obowi¹zywa³ zakaz wykonywania jakichkolwiek prac. Domownicy nie
opuszczali te¿ swoich zagród Dopiero
wieczorem, ach wieczorem chodzili kolêdnicy daj¹c widowisko lub œpiewaj¹c
same kolêdy. Z widowisk najpopularniejsze by³y „Herody”. Z czasem do rozœpiewanego orszaku przy³¹czyli siê: niedŸwiedŸ, turoñ i koby³ki, których zada-
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niem by³o odstraszyæ demony. Jakby
tego by³o ma³o, kolorowy korowód wzbogaci³o przybycie œmiesznego ¯yda, Cygana i dziada.
Tak kolêdnicy wêdrowali od domu
do domu, wszêdzie witani z uœmiechem
na twarzy i smacznym poczêstunkiem.
No, a na œwiêtego Szczepana to dopiero by³a zabawa. W koœcio³ach œwiêcono owies, który dodawano do sianego
ziarna, chc¹c wzmocniæ jego si³y rozrodcze. Owies ten s³u¿y³ jeszcze do czegoœ
innego, obsypywano siê nim
na znak powodzenia. Tego
dnia domy odwiedzali œmieciarze. Gdy przyszli do mieszkania, w którym nie by³a
uprz¹tniêta wigilijna s³oma,
domagali siê okupu. Jeszcze
gorzej by³o, gdy zastali pannê
na sprz¹taniu. Wyrywali miot³ê i rozk³adali j¹ na ga³¹zki.
Targowali siê równie¿ o wigilijne drzewko. Du¿o by³o przy
tym œmiechu i radoœci. Œmieciarze id¹c droga krêcili ze s³omy „dziady”, wieszali je na
drzewach a potem na miarê
wielkiego wiejskiego widowiska palili.
Tak to wnusiu dawniej œwiêta Bo¿ego
Narodzenia obchodzono
Bawi¹c siê i kolêdy œpiewaj¹c, Jezusa w
¿³óbeczku chwalono.
Magdalena Noch
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bardzo bogatych niegdyœ obrzêdów œwi¹tecznych do czasów dzi
siejszych zachowa³o siê niewiele.
Wstêpem do obrzêdów Bo¿ego Narodzenia by³ dzieñ œw. £ucji. Od tego dnia
do Wigilii wró¿ono, jaka bêdzie pogoda
w poszczególnych miesi¹cach. Choæ byli
i tacy, którzy uwa¿ali, ¿e liczenie takie
sprawdza siê od dnia Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli. Wigiliê uwa¿ano
za najwa¿niejszy dzieñ w roku, od niej
zale¿a³ dalszy bieg wydarzeñ w nadchodz¹cym roku. Ka¿dy stara³ siê
sprawnie wykonaæ swe obowi¹zki, aby
praca w ci¹gu ca³ego roku sz³a sprawniej. Tego dnia niczego nie po¿yczano,
aby w nadchodz¹cym roku z domu nic
nie ubywa³o i ci¹gle czegoœ nie potrzebowano. Wa¿n¹ rolê odgrywa³a tak¿e
pierwsza osoba zjawiaj¹ca siê w gospodarstwie. Gdy by³a to kobieta, przynosi³a na dom nieszczêœcie, choroby, plotki. Aby siê od tego uchroniæ, gospodarze skoro œwit odwiedzali domy krewnych i s¹siadów. Sk³adali im ¿yczenia,
za które otrzymywali poczêstunek. Zazwyczaj by³y to krótkie teksty np.Niech
bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
szczêœcie, na zdrowie, na tê œwiêt¹ wigiliê. Niekiedy by³y one d³u¿sze:
(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)
Daj wam Bo¿e pe³no wszêdzie,
W kumorze i na grzêdzie,
By siê wam dzieci chowa³y,
Byœcie mieli pe³no byd³a,
By cielêta i Ÿrebiêta w oborze skaka³y
A krowy po skopcu mleka dawa³y
By siê wam pszczo³y roi³y w pasiekach
Byœcie mieli pe³no zbo¿a w s¹siekach.
Nim przystêpowano do wigilijnej wieczerzy, przygotowywano odpowiednio
izbê. U powa³y zawieszano jutkê. By³ to
œciêty czubek sosenki lub jode³ki zawieszany czubkiem w dó³ bez ozdób. Z czasem zamieniono je na paj¹ki w³asnorêcznie robione w czasie d³ugich grudniowych
wieczorów, kiedy to nie by³o ju¿ prac polowych. Do izby przynoszono i stawiano
w k¹cie ko³o sto³u ¿ytni snop, zwany dziadem lub Szczepanem. By³ te¿ zwyczaj
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rozœcielania s³omy na pod³odze, której nie
uprz¹tano do dnia œw. Szczepana.
Stó³ wigilijny przykrywano sianem,
a na nie k³adziono dorodne ziarna
wszystkich zbó¿ lub tylko sam owies.
Mia³o to spowodowaæ urodzaj zbó¿ w
nadchodz¹cym roku. Siano i ziarno przykrywano lnianym obrusem, a czêœciej
przeœcierad³em. Na œrodku po³o¿ony by³
chleb na nim op³atek i kilka z¹bków
czosnku. Pod stó³ wk³adano ¿elazne
przedmioty ( np. siekierê, lemiesz, trzós³o od p³uga), by odpêdza³y z³e moce.
Potraw przygotowanych na wieczerze by³o dwanaœcie tj. tyle, ile miesiêcy
w roku lub w innym t³umaczeniu tyle,
ilu by³o aposto³ów. Sporz¹dzone by³y ze
wszystkich p³odów, jakie daj¹ pola,
sady, ogrody i lasy. Najczêœciej stawiano: ¿ytni ¿ur z ziemniakami, kasz¹ lub
grzybami; pierogi z kapust¹, grzybami,
suszonymi œliwkami, gotowany groch,

Zbli¿aj¹ siê Œwiêta. Na wystawach sklepowych dumnie stoj¹ przybrane bombkami choinki. Skrz¹ siê ³añcuchy, œwiate³ka mieni¹ kolorami têczy. Sklepy przeœcigaj¹ siê w œwi¹tecznych promocjach. Na ka¿dym kroku mo¿na potkn¹æ siê o
Miko³aja, a do uszu dobiegaj¹ coraz czêœciej œwi¹teczne piosenki. Ten wyj¹tkowy, œwi¹teczny nastrój udzieli³ siê równie¿ nam – M.O.R.D-owcom.
Dziewczyny wyruszy³y w miasto, by zapytaæ Was – Dynowian – o Wasze
Œwiêta. Zapraszamy do zapoznania siê z wynikami ankiety. W k¹ciku alternatywa przedstawiamy œwiêta bez œniegu tzn. na Czarnym L¹dzie oraz patologiczne
postawy podczas œwi¹t.
Mi³ej lektury i weso³ych Œwi¹t!

Pierwsz¹ œwi¹teczn¹ choinkê w tym
roku zobaczy³em w witrynie jednego ze
sklepów w centrum Dynowa. I nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ¿e
by³ bezœnie¿ny, andrzejkowy wieczór.
Sk³oni³o mnie to do refleksji nad sposobem obchodzenia wspó³czesnych œwi¹t.
Jeœli œwiêta, to oczywiœcie miko³ajki. Chyba wszyscy lubimy 6-go grudnia. Jedni wol¹ dawaæ prezenty, inni
otrzymywaæ, ale zawsze jest z tego du¿o
frajdy i radoœci. Ale, ale… Czy nie posuwamy siê za daleko w szaleñstwie
zakupów i przeœcigania siê w wymyœlnoœci prezentów? Wszyscy chyba ogl¹dali fina³owy mecz siatkówki PolskaBrazylia. Pamiêtamy doskonale to spotkanie. Ale mnie osobiœcie du¿o bardziej ni¿ s³aba gra naszych zawodników irytowa³y reklamy w wiadomej stacji telewizyjnej. Powód - zbli¿aj¹ce siê
miko³ajki. Tylu zabawek naraz nie widzia³em od czasu przedszkola. Pojawia
siê pytanie – czy tego wszystkiego nie

jest za du¿o, czy nie popadamy w ob³êd?
Zastanówmy siê, czy dziesiêciolatek
naprawdê potrzebuje telefonu komórkowego, a szeœciolatek naturalnej wielkoœci imitacji karabinu maszynowego
u¿ywanego przez Marines.
Gdy przebrniemy przez sza³ zakupów i obdarowywania siê, nadchodzi
czas wzglêdnego spokoju, wszyscy czekamy ju¿ na upragnione œwiêta. Lecz
kiedy zaczyna siê tydzieñ przedœwi¹teczny, przestaje byæ kolorowo. Szef nie
daje nam urlopu, nawet w wigiliê musimy stawiæ siê w pracy (zreszt¹ kolejny rok z rzêdu). Wiêc wigiliê spêdzamy
w domu. Z marnej pensji nie wystarczy
na okaza³e œwiêta – zadowalamy siê
kilkoma potrawami na wieczerzy, jakaœ
wêdlina na Bo¿e Narodzenie, sa³atka i
wódka na Szczepana, bo ma wpaœæ
Krysia z rodzin¹… Niby niewiele, ale
rachunek i tak przekracza nasze najœmielsze oczekiwania. Choinka? Wyskoczy siê któregoœ wieczora ze szwagrem
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kapustê z grzybami, fasol¹ lub go³¹bki
z kasz¹; ry¿ z mlekiem lub zapiekany
z jab³kami; kaszê jêczmienn¹, hreczan¹
i jaglan¹; ryby: karpie, liny lub szczupaki. By³y tak¿e ciasta i kompoty z
suszonych owoców.
Przy wieczerzy musia³a byæ parzysta liczba osób; inaczej jeden z uczestników niebawem umiera³. Nie wolno
by³o nikomu, poza gospodyni¹, odchodziæ od sto³u, nikt nie móg³ równie¿ siê
spóŸniæ. W czasie jedzenia ³y¿kê trzymano do góry i nie odk³adano do koñca
posi³ku.
Takie i jeszcze inne przes¹dy i wierzenia kierowa³y ludŸmi kiedyœ. Niektóre obrzêdy pozosta³y te same, lecz
œwiêta w dzisiejszych czasach wygl¹daj¹ inaczej ni¿ wtedy.
Weronika Masaj
MKE LO Dynów
Opiekunka: Ewa Hadam
do lasu. Karp? Znamy jednego handlarza, Ÿród³o mo¿e nie jest pewne, ale
bêdzie taniej. Prezenty pod choinkê?
Przecie¿ dopiero pó³ pensji posz³o na
miko³ajki, co za du¿o, to nie zdrowo. I
porz¹dki… Nikt tego nie lubi, ale to
akurat najmniejszy problem, bo sprz¹tanie nie kosztuje.
A gdzie rodzinne ubieranie choinki?
Dzieci przystroj¹ drzewko zanim w wigiliê wrócimy z pracy. A pieczenie pierników? Zapach cynamonu w ca³ym
mieszkaniu? Niestety, nie by³o czasu,
¿eby spêdziæ œwiêta na wsi u dziadków.
Tam by³oby tradycyjnie, ale có¿… Kupiê gotowe ciasto w hipermarkecie, jak
bêdê wracaæ do domu. Kolêdy? Rozmowy przy stole? Mamy nowy zestaw kina
domowego, (chocia¿ tyle uda³o nam siê
wyrwaæ od ¿ycia dla siebie), to puœci
siê coœ z p³yty. Kupi³em wczoraj z jak¹œ
gazet¹, taki prezent dla czytelników.
Gdy wreszcie siadamy do wigilijnego sto³u, nakrytego bia³ym obrusem,
tym œwi¹tecznym od mamy, nie ma ju¿
si³y na nic. Ca³e szczêœcie, ¿e pamiêtamy jeszcze o op³atku i ¿yczeniach. ¯eby
by³o lepiej, ¿eby w zdrowiu, ¿eby w
szczêœciu, ¿eby du¿o pieniêdzy… Opadamy ociê¿ale na krzes³o, w³¹czamy
telewizor i wspólnie ogl¹damy kolejn¹
szczêœliw¹ wigiliê, nie wa¿ne, czy w
domu Lubiczów czy w Grabinie. Konsumujemy przy tym karpia w galarecie i kapustê z grochem. Obowi¹zkowo
po kolacji kompot z suszonych owoców.
Kto jeszcze ma si³ê siê ruszaæ, wybiera
siê na pasterkê, by odespaæ kolejny
pracuj¹cy dzieñ w koœcielnej ³awce.
Mniej wytrwali w poœpiechu uk³adaj¹
siê spaæ, patrz¹c podejrzanie na kota,
bo podobno zwierz w wigiliê lubi siê
odezwaæ ludzkim g³osem.
Chwa³a Bogu, ¿e w pierwszy dzieñ
œwi¹t nie trzeba wstawaæ przed po³udniem. Wystarczy zwlec siê na obiad
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(czyli to, co zosta³o z wieczerzy). PóŸniej mo¿e jakiœ wyjazd do rodziny, odwiedziæ ciociê Józiê lub wujka Stefana.
Jeœli nie, to zostajemy przed telewizorem, jedz¹c sernik i ogl¹daj¹c kolejny
raz nieœmiertelne hity – Kevin sam w
domu i Sami Swoi.
Na Szczepana spodziewamy siê goœci, jak co roku. Wódka ju¿ od rana ch³odzi siê w lodówce, bo jak siê Polak z
Polakiem spotka… Ostatnie przygoto-

Z uœmiechem na ustach 7 grudnia
w miko³ajowych czapeczkach ruszy³yœmy na podbój ulic Dynowa. Byæ mo¿e
niektórym ludziom wydawa³o siê dziwne, ¿e podchodz¹ do nich miko³ajo-czapko-ludki i zadaj¹ ró¿ne, niecodzienne
pytania. Jednakowo¿ by³a to po prostu
œwi¹teczna ankieta. Ku naszej nadziei
wszyscy byli ni¹ zaciekawieni i entuzjastycznie odpowiadali na pytania. Na
ich twarzach czêsto rozjaœnia³ uœmiech,
gdy dowiadywali siê, ¿e tematem naszej ankiety s¹ œwiêta. Po rozmowach
z niemal setk¹ osób kalkulatory posz³y
w ruch. Sumiennie obliczy³yœmy, co o
Œwiêtach s¹dz¹ ankietowani. Wyniki s¹
nastêpuj¹ce:
· 65% wierzy w œw. Miko³aja
· 87% twierdzi, ¿e Miko³aj odwiedza
dzieci, gdy nie ma œniegu
· 72% chcia³oby, aby Miko³aj zrobi³ za
nich œwi¹teczne porz¹dki
· 61% uwa¿a, ¿e renifery maj¹ czerwony nos
· 97% cieszy siê z nadchodz¹cych Œwi¹t
· 67% lubi zakupy przedœwi¹teczne

Œwiêta Bo¿ego narodzenia to czas
radosnego oczekiwania na narodziny
Jezusa. W wielu krajach œwiata jest to
równie¿ oczekiwanie na choinkê, prezenty, goœci, wieczerzê wigilijn¹ z bia³ym
op³atkiem, kolêdy, itp. W tym roku matka natura nie darzy nas œniegiem i jednoczeœnie nie tworzy pe³nej atmosfery
œwi¹tecznej. S¹ jednak takie miejsca na
œwiecie, do których dotar³o S³owo Bo¿e,
lecz „œnieg” to tylko bajka – Afryka.
W przygotowaniach do œwi¹t w wioskach na Czarnym L¹dzie zaanga¿owana jest ca³a rodzina i rozpoczynaj¹
siê doœæ wczeœnie, bo nawet w paŸdzierniku. Jak wiadomo, tamtejsza ludnoœæ
¿yje przede wszystkim z darów natury,
tote¿ kobiety odk³adaj¹ niewielkie kwoty uzyskane ze sprzeda¿y manioku,
bananów, makabo, kukurydzy, orzeszków ziemnych itp., aby móc kupiæ potrzebne sk³adniki do œwi¹tecznych potraw. Staraj¹ siê one równie¿ o to, aby
na œwiêta ³adnie ubraæ dzieci. Najczêœciej s¹ to ubrania sprowadzane z Eu-
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wania, jakaœ sa³atka na stole, ciasto
kupione w sklepie, bo kto mia³ czas piec.
Jesteœmy ju¿ trochê wypoczêci, posiedzimy do póŸna, powspominamy stare czasy, jak to kiedyœ by³o lepiej, mo¿e nawet jak¹œ kolêdê uda siê zaœpiewaæ.
Nastêpnego dnia, z porz¹dnym kacem jedziemy do pracy. I wszystko wraca do normy. Jesteœmy szczêœliwi, ¿e
uda³o nam siê przetrwaæ kolejne Bo¿e
Narodzenie. Lecz w g³êbi duszy rodzi
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siê pytanie – czy tak mia³o wygl¹daæ
moje ¿ycie? Po œwiêtach jesteœmy jeszcze bardziej zdesperowani ni¿ przed.
Zastanówmy siê, ile z tego scenariusza jest prawdziwe w naszym przypadku. Jeœli wiêcej ni¿ po³owa, to chyba czas najwy¿szy coœ z tym zrobiæ…
¯yczê wszystkim, ¿eby Wasze œwiêta
wygl¹da³y zupe³nie inaczej.
WESO£YCH ŒWI¥T ;)
Damian Zelwach

76% lubi ubieraæ choinkê
97% lubi dostawaæ prezenty
86% lubi dawaæ prezenty
59% wierzy, ¿e zwierzêta w Wigiliê
mówi¹ ludzkim g³osem
· 84% lubi œpiewaæ kolêdy
· 49% na kolacji Wigilijnej ma zawsze
12 dañ
· 82% chodzi na Pasterkê
· 61% przybiera po œwiêtach na wadze
Analizuj¹c wyniki i wypowiedzi
osób stwierdzamy, ¿e znaczna wiêkszoœæ ankietowanych cieszy siê z nadchodz¹cych Œwi¹t i s¹ one dla nich wielkim prze¿yciem. Kochaj¹ zwyczaje zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem. Kolêdy
lubi¹ œpiewaæ zw³aszcza ludzie starsi,
a zakupy przedœwi¹teczne to domena
kobiet. Niektórzy pragn¹ daæ swoim bliskim wielk¹ radoœæ z choinkowych prezentów, ale nie zawsze mog¹ to uczyniæ, ze wzglêdu na ograniczenia finansowe. S¹ te¿ tacy, którzy Œwiêta Bo¿ego Narodzenia spêdzaj¹ samotnie.
Ponadto zapyta³yœmy o plany na
Sylwestra. Okazuje siê, ¿e ludzie m³o-

dzi w wiêkszoœci nie zdecydowali jak i
gdzie go spêdz¹. Tylko nieliczni wiedz¹,
¿e bêd¹ bawiæ siê razem z przyjació³mi lub pójd¹ na dyskotekê. Znikoma
liczba, ma zamiar Sylwestra przespaæ.
Doroœli planuj¹ spêdziæ go g³ównie w
domu ze wzglêdu na dzieci, lub bawiæ
siê ze znajomymi. Jeden ankietowany
wybiera siê na wesele. Pada³y te¿ odpowiedzi typu „bia³a sala”. Ludzie starsi z regu³y zostaj¹ w domach i odpoczywaj¹.
Najbardziej oryginale wypowiedzi
ankietowanych:
- „Miko³aj, gdy nie bêdzie œniegu, przyjedzie rowerem.” Ktoœ inny stwierdzi³, ¿e „Zmieni p³ozy na opony”
- „Zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osemmoja ¿ona i teœciowa mówi¹! (roz¿alony)”
- „Miko³aj nie musi robiæ porz¹dkówmam ¿onê!”
- Pewien doros³y oœwiadcza „Miko³aj
niestety przychodzi…”
- „Renifery maj¹ czerwony nos ze
wzglêdu na du¿y mróz”
Ankietê przeprowadzi³y:
Katarzyna Frañczak
i Monika Szczepañska

ropy i co za tym idzie – drogie, wiec
stanowi¹ one wspania³y prezent bo¿onarodzeniowy. Mê¿czyŸni zajmuj¹ siê
zaœ myœlistwem – poluj¹ na dzikie zwierzêta, których miêso sprzedaj¹ zarabiaj¹c na przysmaki œwi¹teczne i piêkne
suknie dla ¿on. Dzieci równie¿ maj¹
swoje zadania: zbieraj¹ drewno do kuchni, oczyszczaj¹ podwórza z chwastów,
nosz¹ wodê ze Ÿróde³ w naczyniach na
g³owie i bawi¹ m³odsze rodzeñstwo,
odci¹¿aj¹c jednoczeœnie swoje matki.
O stworzenie odpowiedniego nastroju œwi¹tecznego dbaj¹ afrykañscy kolêdnicy. Ju¿ kilka dni przed wigili¹ chodz¹
od zagrody do zagrody, og³aszaj¹c œpiewem i tam-tamami, ¿e zbli¿a siê Narodzenie Pana. Ogromn¹ radoœci¹ jest dla
nich zap³ata w postaci choæby kilku cukierków. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tam równie¿ grupy duszpasterskie doros³ych (np.
chór, grupy ró¿añcowe), przygotowuj¹ce
drewno na ognisko. Kolacja w wieczór
wigilijny ma odœwiêtny charakter, choæ jest bardzo skromna. Najwiêkszym

przysmakiem jest miêso z dziczyzny
w sosie. Ca³a rodzina siedzi wokó³
dwóch misek: w jednej znajduje siê
w³aœnie miêso, w drugiej maniok, a rolê
sztuæców pe³ni¹ palce.
Po zachodzie s³oñca, wszyscy chrzeœcijanie gromadz¹ siê na placu przy
koœciele wokó³ wielkiego ogniska. Musi
byæ ono dostatecznie du¿e, by oœwietliæ
ca³y plac i utrzymaæ ogieñ przez ca³¹
noc. Oko³o 21.00 rozpoczynaj¹ siê œpiewy przy wtórze tam-tamów, potem s¹
jase³ka przygotowane przez dzieci.
Afrykañczycy radoœæ wyra¿aj¹ tañcem,
dlatego nawet wigilijnej nocy go nie
brakuje. Po Pasterce na nowo gromadz¹ siê na koœcielnym placu, aby
œwiêtowaæ do rana. O œwicie rodziny
wracaj¹ do domów, przebieraj¹ siê
œwi¹tecznie i wracaj¹ do koœcio³a
na porann¹ celebracjê. Po niej œwiêtuj¹ jeszcze w domach.
W Afryce zwyczaje œwi¹teczne s¹
zupe³nie inne, ni¿ w Polsce, jednak
wszystkich nas ³¹czy wielka radoœæ z
przyjœcia Jezusa na œwiat, a my sami
jesteœmy jedn¹ rodzin¹.
Bart³omiej S³ota

·
·
·
·
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C.D.
Niewolników ulokowano w luku baga¿owym nandrinskiego statku handlowego. Ogromny galeon o wdziêcznej nazwie „Lew Morski” mia³ odp³yn¹æ na
Kontynent Drzew wraz z nadejœciem
œwitu. Tak po prawdzie to ta konkretna jednostka w pe³ni zas³u¿y³a sobie
na miano „potwora” – mia³a ponad 50m
d³ugoœci. Spe³nia³a wiêc wszelkie potrzeby jej zach³annego w³aœciciela, który nie doœæ, ¿e sam sprowadza³ cenne
towary z pañstwa elfów, to jeszcze wynajmowa³ miejsce na statku podró¿nym, innym handlarzom oraz ka¿demu,
kto sk³onny by³by zap³aciæ wygórowan¹
cenê – wszak niewielu kupców mog³o
poszczyciæ siê prawem zawiniêcia do
Elthy – jedynego dostêpnego dla cudzoziemców portu imperium elfów.
Kiedy wiêc wszystkie towary zosta³y bezpiecznie umieszczone na statku,
a pasa¿erowie „Lwa Morskiego” zajêli
swe miejsca w kajutach, galeon opuœci³ Veneê i rozpocz¹³ swój rejs na po³udnie. Przez pierwszych kilka dni znudzeni pasa¿erowie snuli siê po pok³adzie doprowadzaj¹c za³ogê galeonu do
sza³u, b¹dŸ drêczeni napadami choroby morskiej zwisali z relingu. Zarda i
Archi znajdowali siê wœród tej pierwszej grupy – elfowie nigdy bowiem nie
cierpieli na chorobê morsk¹ – i ze z³oœliw¹ satysfakcj¹ obserwowali tych,
którzy mieli mniej szczêœcia. Wiedzieli, ¿e zanim przybij¹ do Elthy minie
jeszcze kilkanaœcie dni i zmuszeni koniecznoœci¹ raz na jakiœ czas sprawdzali w jakim stanie jest ich cenny „dobytek”. Jak mo¿na siê by³o tego spodziewaæ ludzcy niewolnicy, którzy nigdy
wczeœniej nie mieli kontaktu z morzem
siedzieli st³oczeni w k¹cie swojej klatki, przera¿eni przechy³ami statku i
gnêbieni przez chorobê morsk¹. Pojmany elf równie¿ nie czu³ siê najlepiej ale
przyczyna jego stanu by³a nieco inna.
Rana na jego g³owie, up³yw krwi i bezceremonialne traktowanie zdecydowanie go os³abi³y ale silny organizm spra-

wi³, ¿e ranny powoli dochodzi³ do siebie, przynajmniej fizycznie. Cios w g³owê spowodowa³ utratê pamiêci, wiêc
ranny mê¿czyzna nie doœæ, ¿e nie mia³
zielonego pojêcia kim jest i jak siê nazywa to jeszcze zupe³nie nie wiedzia³
jak znalaz³ siê w tak dziwnym miejscu
i po³o¿eniu. Jednego by³ pewien – to co
by³o obecnie jego udzia³em wydawa³ o
mu siê zupe³nie niew³aœciwe – nie pasowa³o do niego. Mimo to dostosowa³
siê do sytuacji w jakiej siê znalaz³ i
uzna³, ¿e skoro jest niewolnikiem, to
musi spe³niæ ka¿dy wydany mu rozkaz.
„Lew Morski” zawin¹³ do Elthy
osiemnaœcie dni po tym jak opuœci³
Veneê. Przybi³ do nabrze¿a i po uiszczeniu przez kapitana c³a, myta i op³at
portowych zosta³ wreszcie roz³adowany zarówno z zalegaj¹cych w ³adowni
towarów jak i pasa¿erów, którzy z zainteresowaniem przygl¹dali siê smuk³ym konstrukcjom elfijskich statków.
Okrêty te, wœród których przewa¿a³y
galeony, karaki i fregaty przecina³y zatokê Elthy z niezwyk³¹ jak na tak
ogromne statki gracj¹. Przy nich nandrinski statek handlowy wydawa³ siê
byæ niezwykle ciê¿ki i toporny.
Jako ostatni galeon opuœcili ³owcy
niewolników wraz ze swoim cennym
towarem. Nikt równie¿ nie zauwa¿y³
szczup³ego ch³opca, który wymkn¹³ siê
za nimi z przepastnej ³adowni „Lwa
Morskiego” i pod¹¿a³ za nimi a¿ do jednej z portowych tawern.
*
- Zarda, co z nimi zrobimy? – zapyta³ m³odszy z ³owców, wskazuj¹c na
piêciu zwi¹zanych, siedz¹cych w jednym
z pustych boksów stajni mê¿czyzn. –
Przecie¿ oni nie mog¹ tak tu zostaæ.
- Dlaczego nie? – zdziwi³ siê starszy elf. – Przecie¿ nie uciekn¹. Ka¿dy z
nich, no mo¿e z wyj¹tkiem tego Nokreu,
nie ma szans na prze¿ycie w poza
Elth¹, a i w mieœcie d³ugo siê nie ukryje. A on? – prychn¹³ wskazuj¹c na siedz¹cego nieruchomo, skrêpowanego
elfa. – Nawet gdyby uciek³ i siê gdzieœ
zaszy³ to przecie¿ nic nie pamiêta. Zaraz zdradzi siê, ¿e nie jest st¹d. Pomyœl. Nie ma tu przyjació³, pieniêdzy,
ubrañ… B¹dŸ spokojny, ale jeœli chcesz
to mo¿esz nocowaæ tutaj. Ja nie zamierzam rezygnowaæ z miêkkiego ³ó¿ka i
innych przyjemnoœci jakie oferuje Pijana Syrena. Tutejszy karczmarz jest
moim starym znajomym. Na pewno
zapewni nam jak¹œ mi³¹ rozrywkê wliczon¹ w cenê za pokój.
- E tam, ja nie przepadam za kobietami jakie mog¹ zapewniæ tawerny
w rodzaju Syreny. Pójdê raczej odwiedziæ miejscowy zamtuz – oœwiadczy³
Archi.
- No tak zapomnia³em, ¿e jesteœ z
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wy¿szych sfer – zakpi³ jego towarzysz.
– Ale przecie¿ jako Dra’zuri powinieneœ znaleŸæ jak¹œ kurtyzanê a nie iœæ
do zwyk³ego bur…
- Nie jestem Dra’zuri! – przerwa³
mu rozz³oszczony elf. – Gdybym by³ jednym z Nich siedzia³bym teraz w jakimœ
pa³acu w Ithul i co najwy¿ej chodzi³bym na targ niewolników ¿eby ich kupowaæ, a nie ³apa³bym ich i niañczy³.
Te brudne, durne i na wpó³ dzikie kreatury z Dzikich Krain dzia³aj¹ mi na
nerwy. Do tego jeszcze ten Nokreu. Zamiast mi dokuczaæ wymyœl lepiej jak¹
bajeczkê wciœniesz cesarskiemu urzêdnikowi. Przecie¿ w prefekturze nie
uwierz¹ w bajeczkê o mieszañcu, którego sprzeda³ ci jakiœ kupiec w Venei.
- Nie jeœli nie poprê tego odpowiednim argumentem – rozeœmia³ siê mê¿czyzna i podrzuci³ do góry sakiewkê z
pieniêdzmi.
- Ten niewolnik coraz wiêcej nas
kosztuje…
- Nie martw siê Archi. Przy odrobinie szczêœcia cena jak¹ za niego uzyskamy z nawi¹zk¹ wynagrodzi nam
poniesione straty – powiedzia³ Zandra.
- A teraz chodŸ. Poka¿esz mi ten cudowny przybytek, który zamierza³eœ
dzisiaj odwiedziæ.
- A niewolnicy? – zapyta³ elf.
- Nie przejmuj siê. Nie uciekn¹.
Leganris da im jakieœ resztki i dopilnuje ¿eby nie uciekli. Poza tym nikt
jeszcze bez mojej zgody nie uwolni³ siê
z wiêzów, które mu na³o¿y³em – rozeœmia³ siê mê¿czyzna i poci¹gn¹³ wahaj¹cego siê jeszcze m³odzieñca w w¹sk¹
uliczke prowadz¹c¹ w g³¹b miasta.
*
W stajni by³o ciemno, œmierdzia³o
koñmi, sianem i niemytym od dawna
cia³em. Ten smród, który wzmaga³ jeszcze panuj¹cy tu zaduch i silne potrz¹sanie jego ramieniem obudzi³y skrêpowanego elfa.
- Kim jesteœ? – zapyta³ niepewnie.
– I czego chcesz?
- Nic nie pamiêtasz? – zapyta³ ch³opiec badawczym wzrokiem wpatruj¹c
siê w mê¿czyznê. – Co oni ci zrobili?
- Nie wiem o czym mówisz, panie –
cicho odezwa³ siê elf. – Jestem tylko
niewolnikiem i…
- Przestañ! – krzykn¹³ ch³opiec. –
Nie poznajesz mnie? To ja, Aenor. Nokreu, co ci siê stalo?
- Ja nic nie pamiêtam, panie. Jestem tylko zwyk³ym niewolnikiem. Nic
nie pamiêtam - mê¿czyzna powtarza³
te s³owa pustym wzrokiem wpatruj¹c
siê w œcianê boksu.
Aenor z przera¿eniem wpatrywa³
siê w swojego opiekuna. Nie wiedzia³
co zrobili mu tamci dwaj ale wiedzia³,
¿e musi mu jak najszybciej pomóc i
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zabraæ go st¹d zanim oni wróc¹. Szybko wiêc upora³ siê z wiêzami, które krêpowa³y jego nowego przyjaciela i wyci¹gn¹³ kawa³ek chleba.
- Jest czerstwy, ale nic innego nie
mog³em znaleŸæ. Masz jedz – wcisn¹³
kromkê elfowi, który mechanicznie
zacz¹³ j¹ jeœæ. – Mo¿esz iœæ? Dobrze siê
czujesz? Musimy st¹d uciekaæ – powiedzia³.
- Ale ja nie mogê – oœwiadczy³ mê¿czyzna. - Jestem niewolnikiem. Nic nie
pamiêtam. Moi panowie mówili, ¿e ktoœ
pilnuje wejœcia do stajni i ¿aden z nas
nie ucieknie. Jestem Nokreu – tak mnie
nazwa³eœ, prawda.
- Tak. Nazywasz siê Nokreu – westchn¹³ ch³opiec. – Jesteœ elfem, pamiêtasz? Co oni ci zrobili?
- Nie wiem, Aenorze. Pamiêtam tylko ¿e coœ mnie uderzy³o w g³owê. By³o
du¿o krwi. Nie wiem co by³o wczeœniej.
Mo¿e ty mi powiesz kim jestem? – z
nadziej¹ w g³osie zapyta³ ch³opca.
- Postaram siê, ale teraz muszê ju¿
iœæ – powiedzia³ Aenor z niepokojem
ogl¹daj¹c siê w stronê wejœcia do stajni. – S³ysza³em jakieœ g³osy. – Wrócê
do ciebie i powiem ci wszystko co sam
wiem. Czy oni mówili gdzie jad¹?
- Chyba do Ithul, Aenorzer. Wspo-

DYNOWINKA
minali coœ o tym miejscu. Ta nazwa
wydaje mi siê znajoma… Jakbym ju¿
kiedyœ tam, by³ - powiedzia³ elf. – Ale
nie mogê sobie nic przypomnieæ. Szybko, ktoœ idzie! Uciekaj!
Ch³opiec nerwowo obejrza³ siê w
stronê drzwi i uœcisn¹wszy swojego
opiekuna na po¿egnanie skorzysta³ z
mo¿liwoœci jakie dawa³o mu otwarte
okno. Zrobi³ to w ostatnim momencie,
bo chwilê po tym do stajni wszed³ opas³y stajenny i rzuci³ na brudn¹ pod³ogê
tu¿ obok wiêŸniów resztki jedzenia.
- To dla was. Psy mojego pana nie
chcia³y tego jeœæ wiêc dostaniecie to wy.
Tylko nie myœlcie ze szlachetny Leganris bêdzie wam tak pob³a¿a³ codziennie – rozeœmia³ siê i rozbawiony wyszed³, zostawiaj¹c niewolników w spokoju.
Nokreu z niechêci¹ patrzy³ na czterech mê¿czyzn, którzy dzielili z nim los
niewolników. Brudni i na wpó³ dzicy
bezceremonialnie rzucili siê na walaj¹ce siê wœród brudnej s³omy resztki.
Sam Nokreu z pewnym obrzydzeniem
podniós³ kawa³ek spleœnia³ego chleba
i obejrza³ go ze wstrêtem. Nic dziwnego, ¿e nawet psy nie chcia³y tego jeœæ.
Wola³ nie sprawdzaæ w jakim stanie
by³y poszarpane kawa³ki miêsa, które
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dostali wraz z chlebem. Odrzuci³ zepsute jedzenie i wyci¹gn¹³ zza pazuch kawa³ek podarowanego mu przez Aenora
chleba. Pieczywo by³o czerstwe i nieco
twarde ale mu to nie przeszkadza³o.
W koñcu dla kogoœ kto nie jad³ od ponad trzech dni takie szczegó³y naprawdê nie by³y istotne. Jad³ w milczeniu.
Mia³ wiele do przemyœlenia. Ten ma³y
ch³opiec móg³ byæ kluczem do jego przesz³oœci, bo najwyraŸniej go sk¹dœ zna³.
Elf doszed³ do wniosku, ¿e to ma³e
dziecko jest jedynym sposobem, by dowiedzieæ siê kim w³aœciwie jest – przeczucie mówi³o mu, ¿e jego przeznaczenie i przesz³oœæ mia³o niewiele wspólnego z niewolnictwem – i jak siê tu
znalaz³. Otaczaj¹cy go œwiat, odk¹d
tylko statek, który go tu przywióz³ przybi³ do tego dziwnego miasta, by³o dziwnie znajome, a sam Nokreu odkry³ ¿e
rozumie ka¿dy jêzyk jaki s³ysza³ na
ulicach Elthy. To by³a trudna zagadka,
ale czu³, ¿e od tego czy j¹ rozwi¹¿e zale¿a³o ca³e jego ¿ycie. A jedyn¹ osob¹,
która mog³a mu w tym pomóc by³ Aenor.
Mia³ wiêc szczer¹ nadziejê, ¿e ch³opiec
znalaz³ jakieœ bezpieczne miejsce i
znajdzie sposób aby mu pomóc.
Hanna Woœ

4.

Grupy AA, o których pisa³em w poprzednim numerze „Dynowinki” nazywane s¹ czêsto grupami wsparcia duchowego. Zdarza siê, ¿e ludzie obawiaj¹
siê wst¹pienia w szeregi Anonimowych
Alkoholików w obawie przed „zachêcaniem” do udzia³u we Mszy Œwiêtej, spowiedzi czy przyjêcia wiary chrzeœcijañskiej – bo w³aœnie ona najbardziej kojarzy im siê z pojêciem duchowoœci.
Dlatego te¿ chcia³bym w tym rozdziale zastanowiæ siê czym jest owa
„duchowoœæ” i kim jest w³aœciwie „cz³owiek duchowy”. S³owo kluczowe w pojêciu „duchowoœæ” i zarazem jego rdzeñ
stanowi „duch”. W tym znaczeniu (a
jest ich przynajmniej kilka np. „Duch
bojowy”, „dodaæ ducha”) jest to wola,

entuzjazm, zapa³. Te w³aœnie pojêcia
przewijaj¹ siê te¿ przez ¿ycie ludzi zdrowych, s¹ czêœci¹ naszego ¿ycia – ka¿dy
„cz³owiek duchowy” realizuje siê przez
wole, entuzjazm i zapa³.
Duchowoœæ jest wiêc œciœle powi¹zana z wartoœciami, priorytetami, celami i obiektami naszych zainteresowañ, jest imperatywn¹ czêœci¹ cz³owieczeñstwa. Przez same bycie cz³owiekiem nasze ¿ycie ma wartoœæ duchow¹.
Skala oceny duchowoœci:
1. Wiem, ¿e istnieje jakaœ si³a wiêksza ode mnie.
2. Regularnie praktykujê jak¹œ formê
medytacji lub modlitwy.
3. Dbam o sprawnoœæ fizyczn¹ (sport,
gimnastyka).

Koncentrujê siê na tym, co w danej
chwili robiê.
5. Regularnie praktykujê ulubione
formy relaksu i wypoczynku.
6. Bywam rozbawiony sob¹, potrafiê
œmiaæ siê sam z siebie.
7. Kocham kogoœ i wiem, ¿e jestem
kochany.
8. Jestem cierpliwy, umiem znosiæ frustracje.
9. Jestem tolerancyjny, ludzie mnie
nie „denerwuj¹”
10. Jestem uczciwy i szczery z innymi
ludŸmi.
11. Jestem uczciwy i szczery wobec siebie.
12. Je¿eli kogoœ skrzywdzê, staram siê
zadoœæuczyniæ.
13. Potrafiê wybaczaæ swoim winowajcom.
14. Odró¿niam zachcianki od potrzeb
i potrafiê dbaæ o potrzeby.
15. Myœl¹c o œmierci, czujê siê przygotowany i nie jestem przera¿ony.
Czy istnieje cz³owiek, który stosuje
siê do tych wszystkich punktów? Gdyby istnia³ to by³by to cz³owiek ewangeliczny i ka¿dy z nas chcia³by mieæ go
za swojego przyjaciela. Chcia³bym jednak zauwa¿yæ, ¿e kilka takich osób
znam osobiœcie – s¹ to ludzie, którzy
potrafi¹ ¿yæ, nie krzywdz¹c siebie i in(ci¹g dalszy na str. 24)
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(ci¹g dalszy ze str. 23)
nych, realizuj¹ swoje zdolnoœci, potencja³ uczuciowy, oni potrafi¹ cieszyæ siê
¿yciem pomimo jego smutnych stron,
pamiêtaj¹ o innych. Takimi osobami s¹
moi rodzice, przede wszystkim moja
Mama, która nie doœæ, ¿e kocha nas mi³oœci¹ bezgraniczn¹ to jest zawsze gotowa pomagaæ nawet najbardziej zatwardzia³ym sercom ludzi których inni
ju¿ dawno skreœlili. Mój jedyny w swoim rodzaju Przyjaciel, jest wspania³ym
cz³owiekiem. Jest to osoba, która wykorzystuje to co ma najlepsze – swoj¹
wiedzê i w przysz³oœci chce w³aœnie ni¹
podzieliæ siê z innymi i co najwa¿niejsze jest szczery i wyci¹ga rêkê do takiego „nieuduchowionego cz³owieka” jak
ja. Moja Przyjació³ka jest wcieleniem
anielskim – jest dobra, uczciwa i kocha ludzi, nawet tych którzy J¹
krzywdz¹. Ludzie o których wspomnia³em wierz¹ w mi³oœæ, szczeroœæ i uczciwoœæ. Patrz¹c na takie osoby zauwa¿am, ¿e „uduchowienie” to odbicie prze¿yæ znajduj¹cych siê w centrum naszego ¿ycia. Dotyczy ona myœlenia, pamiêtania i zajmowania siê tym, wokó³ czego skupia siê nasze uczuciowe zaanga¿owanie, to na czym siê koncentrujemy.
Kiedy piszê, ¿e alkoholizm jest chorob¹ duchowa mam na myœli dok³adnie to, ¿e centrum uwagi i g³ównym Ÿród³em prze¿yæ sta³ siê alkohol tzn., ¿e
alkohol stal siê (lub te¿ staje siê) najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w ¿yciu. Je¿eli picie
i uporczywe usi³owanie udowodnienia
sobie kontroli nad alkoholem poch³aniaj¹ coraz wiêcej czasu i energii, mamy
do czynienia z odsuwaniem innych wartoœci, celów i relacji cz³owieka na dalszy plan i je¿eli proces ten nie zostanie powstrzymany to alkohol z czasem
zajmie pozycje pierwszoplanow¹, stanie siê oœrodkiem uwagi i wy³¹cznym
obiektem relacji uczuciowych.
W najgorszym stadium uzale¿nienia alkoholik nikomu i niczemu nie ufa,
jedynie butelka jest jego prawd¹. Cz³owiek taki pragnie tylko jednego: „napiæ
siê i doznaæ ulgi”. Alkoholik nie jest
zdolny do pozytywnego urzeczywistnienia ¿adnego z danych mu darów (talentów, sprawnoœci umys³owej i fizycznej). Traci poczucie obowi¹zku i odpowiedzialnoœci.
Duchowoœæ jest to wola i entuzjazm
w najwa¿niejszych relacjach cz³owieka,
ale takich relacjach, które pozwalaj¹
na rozwój mi³oœci i pracy.
Alkoholikowi zabraknie wiêc tej duchowoœci, ale trzeba w miarê naszych
mo¿liwoœci pomóc mu j¹ odnaleŸæ. Ludzie, których nie dotkn¹³ problem alkoholizmu musza wreszcie zrozumieæ,
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¿e nie wystarczy kogoœ zamkn¹æ w zak³adzie odwykowym i czekaæ na uzdrowienie i uleczenie na³ogu. Alkoholikiem
zostaje siê do koñca ¿ycia, dlatego nale¿y daæ tym ludziom sza nsê samorealizacji, nie odrzucaæ ich tylko dlatego,
¿e wczeœniej mieli problem, bo na³óg
mo¿e wróciæ i zaatakowaæ z dwojak¹
si³¹.
ALKOHOLIZM WSRÓD DZIECI
I M£ODZIE¯Y
CZYM JEST DLA MNIE
ALKOHOL? – ANKIETA
1. „Popijaæ zacz¹³em ju¿ we wczesnej m³odoœci. Z biegiem lat coraz czêœciej. Pi³em z radoœci z odniesionego
sukcesu, pi³em kiedy by³o mi dobrze.
(...) Alkohol sta³ siê dla mnie najwa¿niejszy. Zaniedbywa³em rodzinê, dom,
pracê.(...) wszystkim wyrz¹dza³em
krzywdê, zw³aszcza tym, których kocha³em i tym, którzy mnie kochali”
2.„Todd opowiedzia³ mi smutna historiê, zdarzaj¹c¹ siê niestety, codziennie. Doroœli zapraszali dziecko do picia. Mia³ dwanaœcie lat, gdy rodzice po
raz pierwszy poczêstowali go winem.
Matka któregoœ dnia powiedzia³a mu:
„Todd, jesteœ o wiele milszy i grzeczniejszy, gdy trochê wypijesz”
Te dwa przyk³ady ³¹czy przede
wszystkim fakt, i¿ bohaterowie obu
przytoczonych historii zaczêli piæ w
m³odym wieku. Zosta³o udowodnione,
¿e osoby, które zaczê³y piæ w wieku dojrzewania o wiele ³atwiej w ¿yciu doros³ym zapadaj¹ w alkoholizm. Przera¿aj¹ce jest to, ¿e coraz czêœciej mówi
siê o alkoholizmie wœród dzieci! Na to
jak dziecko mo¿e wpaœæ w na³óg picia
sk³ada siê kilka czynników. Trzeba zacz¹æ od dostêpnoœci alkoholu. Wielu
rodziców i opiekunów ma zwyczaj pozostawiania alkoholu w ³atwo dostêpnych miejscach, a jak dobrze wiadomo
dzieci lubi¹ eksperymenty, gdy¿ w ten
sposób ucz¹ siê ¿ycia. Przecie¿ wszystko co zakazane, daje im dreszcz emocji.
Poza tym, podobnie jak w spo³ecznoœci doros³ych, w szko³ach œrednich istnieje wielka presja rówieœników. „Daj
spokój Marek, nie b¹dŸ miêczakiem.
Wypij to piwo. Przecie¿ wszyscy pij¹”.
Je¿eli nie chcesz byæ wyrzutkiem –
musisz piæ - oto dewiza przeciêtnych
nastolatków.
W œrodowisku m³odzie¿y trzy czynniki determinuj¹ alkoholizm: dostêpnoœæ alkoholu, eksperymentowanie z
nim i presja rówieœników. Trzeba pamiêtaæ, ¿e dziecko bierze te¿ przyk³ad
z doros³ych. Mo¿e nie pozwalajmy dzieciom przebywaæ w miejscach, gdzie pije
siê alkohol.
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Z alkoholizmem spotkaæ mo¿emy
siê w wielu miejscach, ró¿nych spo³ecznoœciach i kulturach. Choroba ta ma
oczywiœcie swój pocz¹tek. Jak ju¿ wy¿ej napisa³em cz³owiek, który zacz¹³ piæ
w wieku dojrzewania fizycznego i psychicznego jest najbardziej nara¿ony na
wp³yw alkoholu w jego dalszym ¿yciu.
Dlatego te¿ 17 grudnia 2004 r. postanowi³em zapytaæ m³odych ludzi (17, 18,
19lat), uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie o ich kontakty z alkoholem. Chcia³em sprawdziæ jaki napój alkoholowy wypili po raz pierwszy,
kiedy to siê sta³o i co ich do tego sk³oni³o? Zapyta³em ich te¿ czy nadal pij¹,
czy spotykaj¹ siê z problemem alkoholizmu na co dzieñ i czy s¹ zwolennikami sprzeda¿y alkoholu osobom niepe³noletnim? Na koniec ka¿dy z nich napisa³ czym jest dla niego alkohol? Oto
wyniki ankiety:
CZYM JEST DLA MNIE
ALKOHOL?
W ankiecie wziê³o udzia³ 28 kobiet
i 22 mê¿czyzn w wieku 17 (15 osób),
18 (30 osób) i 19 (5 osób) lat. Oto pytania i ich odpowiedzi ( w nawiasach poda³em liczbê poszczególnych odpowiedzi):
Mój pierwszy kieliszek wódki wypi³em
a. przed skoñczeniem 10 roku ¿ycia (1)
b. gdy mia³em 10-13 lat (14)
c. gdy mia³em 14-17 lat (7)
d. po ukoñczeniu 18 lat (15)
e. jeszcze nie pi³em wódki (13)
Pierwszym napojem alkoholowym
którego spróbowa³em by³a(-o):
a. Wódka (8)
b. Piwo (24)
c. wino (w tym wypadku tez szampan
– wino musuj¹ce) (15)
d. likier (3)
Mój pierwszy kontakt z alkoholem spowodowany by³:
a. Ciekawoœci¹ (23)
b. wp³ywem kolegów (12)
c. sytuacja panuj¹c¹ w domu (6)
d. inn¹ przyczyn¹ (je¿eli to mo¿liwe
proszê podaæ jak¹?) (9)
Czy zdarzy³o Ci siê nadu¿yæ napojów alkoholowych?
a. tak, zdarza mi siê to dosyæ czêsto (5)
b. tak, ale s¹ to sporadyczne sytuacje (13)
c. tak, zdarzy³o mi siê to, ale tylko raz
(11)
d. nie, nigdy nie nadu¿y³em napojów alkoholowych (21)
Czy mia³eœ(-aœ) kontakt z osob¹
uzale¿nion¹ od alkoholu?
a. tak, w rodzinie (10)
b. tak, wœród znajomych, przyjació³ (12)
c. tak, wœród s¹siadów (20)
d. nie, nigdy nie mia³em(-am) kontaktu z osoba uzale¿nion¹ (8)
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Czy jesteœ zwolennikiem sprzeda¿y alkoholu osobom niepe³noletnim?
a. Tak (14)
b. nie (36)
Czym jest dla Ciebie alkohol?
ALKOHOL JEST DLA MNIE...
(w nawiasach liczba podanych odpowiedzi):

- u¿ywk¹ (9)
- napojem (7)
- niczym (7)
- Ÿród³em nieszczêœæ i trucizn¹ (5)
- obojêtny (5)
- rozrywk¹\ przyjemnoœci¹ (4)
- dodatkiem do spotkañ (3)
- produktem konsumpcyjnym (2)
- rozrywk¹ w wolnych chwilach (2)
- uzale¿nieniem (1)
- przekleñstwem (1)
- rozluŸnieniem (1)
- napojem bogów – ambrozja (1)
- z³em (1)
- napojem, który nie powinien nad nami
panowaæ (1)
PODSUMOWANIE
Rozpowszechnienie alkoholizmu ju¿
od wielu lat, powoduje ¿e dla nikogo z
nas nie jest to sprawa obca. Niemal
codziennie mo¿emy spotkaæ siê z przejawami i skutkami alkoholizmu –
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utyzm wczesnodzieciêcy to zaburzenie rozwoju emocjonalnego i spo³ecznego o przyczynach
do koñca nie poznanych. Najczêœciej
ujawnia siê po okresie wstêpnego, zasadniczo prawid³owego rozwoju niemowlêcia. Nie jest jednolit¹ chorob¹ –
ma bardzo zró¿nicowany obraz i przebieg.
Problem autyzmu wystêpuj¹cego u dzieci staje siê coraz bardziej powszechny.
Ostatnie statystyki mówi¹, ¿e
zaburzenie rozwoju dzieci z
tzw. spektrum autyzmu jest
diagnozowane raz na 166 dzieci, co sprawia, ¿e zaburzenie
to staje siê powa¿nym problemem spo³ecznym. Problem ten
bêdzie narasta³ i zmienia³ sw¹
postaæ wraz z dorastaniem
osób dotkniêtych tym zaburzeniem.
Szacuje siê, ¿e autyzmem w Polsce
dotkniêtych jest oko³o 50 tysiêcy osób, w
tym oko³o 10 tysiêcy dzieci. Dane te s¹
jednak niepe³ne i z pewnoœci¹ zani¿one,
gdy¿ w dalszym ci¹gu wiele przypadków
nie jest prawid³owo diagnozowanych. Nale¿y wspomnieæ równie¿ o tym, ¿e zaburzenia autystyczne maj¹ ró¿n¹ postaæ i
nasilenie a dominuj¹ce objawy potrafi¹
skrajnie siê ró¿niæ, co dodatkowo utrudnia trafn¹ klasyfikacjê choroby.
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ujemnymi zarówno pod wzglêdem moralnym, etycznym jak i zdrowotnym. W
swojej pracy zwróci³em uwagê na zgubne skutki picia ju¿ w wieku m³odzieñczym, chcia³em nakreœliæ pewne etapy
rozwoju tej przera¿aj¹cej choroby, która coraz czêœciej ma pod³o¿e psychologiczne. Ludzie pij¹ ze smutku, ¿alu
(niepowodzenia w pracy, problemy rodzinne, uczuciowe) jak i ze szczêœcia
(np. gdy urodzi siê nam dziecko). Nie
ma regu³y te¿ na to kto staje siê alkoholikiem – s¹ to zarówno osoby bogate
i biedne, ludzie mieszkaj¹cy w du¿ych
miastach i ma³ych wsiach. Alkoholikiem mo¿e byæ mê¿czyzna po 50-tce jak
i osiemnastoletnia dziewczyna.
Walka z na³ogiem jest d³uga i czêsto koñczy siê ponownym nawrotem choroby. Ale trzeba walczyæ o ka¿dego cz³owieka, jego godnoœæ jako istoty stworzonej przez Boga i ¿yj¹cej dla drugiego cz³owieka. Œwiat alkoholika to nieustanna walka z samym sob¹. W tej
zaciêtej potyczce, aby nie zostaæ zwyciê¿onym trzeba wyzwoliæ w sobie nadludzk¹ si³ê wiary, nadziei i mi³oœci.
Musimy te¿ zrozumieæ, ¿e alkoholik jest
chory i nale¿y mu pomagaæ, wyci¹gn¹æ
do niego rêkê, porozmawiaæ – jednym
s³owem daæ szansê na lepsze jutro...
Oczywiœcie nie popieram ludzi pi-

j¹cych. Chcê jedynie obaliæ mit „pijaka-zwierzêcia”, który nie zas³uguje na
dalsze ¿ycie. Ka¿dy z nas bez wzglêdu
na stan swojej trzeŸwoœci jest cz³owiekiem i nale¿y mu siê moralny szacunek. Pamiêtajmy o tym – alkoholizm
mo¿e przydarzyæ siê ka¿demu z nas i
zanim to zauwa¿ymy mo¿e byæ ju¿ za
póŸno.

Istniej¹ spory dotycz¹ce przyczyn
dramatycznego wzrostu autyzmu w populacji. Przypuszczalnie lepsze narzêdzia diagnostyczne i rozleglejsza wiedza na ten temat sprawiaj¹, ¿e zaburzenia rozwoju dzieci s¹ powszechniej
diagnozowane. Wiele wskazuje jednak

nych emocjonalnych kontaktów (wzrokowych, dotykowych, werbalnych). nie
mo¿e ogarn¹æ otaczaj¹cego je œwiata i
nie potrafi nawi¹zaæ kontaktu z rówieœnikami.
Symptomatyczna jest nadwra¿liwoœæ na bodŸce dotykowe, zapachowe,
dŸwiêkowe; na œwiat³o i obrazy. Najprawdopodobniej
mikrouszkodzenie mózgu
powoduje, ¿e dziecko nie
potrafi odbieraæ i prawid³owo interpretowaæ nap³ywaj¹cych zewsz¹d sygna³ów.
Mnogoœæ bodŸców rodzi chaos. Dziecko radzi sobie w tej
sytuacji ucieczk¹ w izolacjê
- przestaje odbieraæ sygna³y i reagowaæ. Aby siê chroniæ tworzy swój odizolowany, w³asny, odrêbny - autystyczny - œwiat.
Efektem ucieczki s¹ tzw. trudne
zachowania (d³ugotrwa³e stany bezczynnoœci, pobudzenia na przemian z apati¹, ataki agresji, krzyki, krêcenie siê
w kó³ko, trzepotanie rêkami, powtarzanie w kó³ko okreœlonych fraz). Zachowania te nie s¹ zrozumia³e dla tzw.
zdrowego spo³eczeñstwa, poniewa¿ na
twarzach dzieci brak œladów upoœledze-

na to, ¿e mamy do czynienia równie¿
ze z³o¿onymi czynnikami œrodowiskowymi, które mog¹ uruchomiæ zaburzenia rozwoju dzieci daj¹ce obraz autyzmu. W ci¹gu ostatnich lat wzrost zachorowañ na autyzm jest na tyle niepokoj¹cy, ¿e coraz czêœciej mówi siê o
„epidemii autyzmu”.
Cech¹ najbardziej charakterystyczn¹ autyzmu jest fakt, i¿ dziecko
staje siê niezdolne do naturalnego
udzia³u w ¿yciu rodziny, do spontanicz-

Chcia³bym podziêkowaæ Paniom
Annie Baranowskiej-Bilskiej oraz
El¿biecie Klaczak-£ach za pomoc w
napisaniu tego artyku³u.
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(ci¹g dalszy ze str. 25)
nia st¹d odbierane s¹ jako skutek z³ego wychowania, b¹dŸ frustracji rodziców. Poni¿sza tabela przedstawi charakterystykê rysunkow¹ zaburzeñ ze
spektrum autyzmu.
U osób z autyzmem zazwyczaj obserwuje siê, co najmniej po³owê z wymienionych poni¿ej charakterystyk. Ka¿dy z tych objawów mo¿e wystêpowaæ w rozmaitym nasileniu – od
umiarkowanego do ciê¿kiego.
Nadto zachowania zwykle zale¿ne s¹
od konkretnej sytuacji i niezmiennie
nieodpowiednie do wieku.
Powy¿sze zestawienie Amerykañskiego Towarzystwa Autyzmu w ¿adnym przypadku nie mo¿e zast¹piæ
pe³nych procedur diagnostycznych.
Oceny czêstoœci wystêpowania autyzmu s¹ zale¿ne od znajomoœci problemu wœród rodziców i wychowawców („niegrzeczne” dziecko to bardzo
czêsto dziecko dotkniête autyzmem).
Form¹ pomocy dziecku jest zindywidualizowana dostosowana do ka¿dego
dziecka, prowadzona z udzia³em dzieci
i rodziców terapia. To jednak wymaga

Trudnoœci w kontaktach z
innymi dzieæmi
Œmiech (chichot) nieodpowiedni do sytuacji
Kontakt wzrokowy ograniczony lub brak kontaktu
wzrokowego

WyraŸna niewra¿liwoœæ na
ból
Chêæ pozostawania w samotnoœci, trzymanie siê na
uboczu

Niew³aœciwe przywi¹zanie
do przedmiotów

Zauwa¿alna nadmierna lub
skrajnie ograniczona ruchliwoœæ fizyczna
Niepodatnoœæ na zwyk³e
metody nauczania
Ci¹g³a dziwaczna zabawa

ci¹g³ego kontaktu z wyspecjalizowanymi oœrodkami i terapeutami. Praca terapeutyczna to minimum cztery godziny dziennie.
I. Najczêœciej wystêpuj¹ce problemy zdrowotne u osób z autyzmem
1. Zaburzenia trawienia- reakcja
na gluten i kazeinê
Dolegliwoœci¹, która jest powszechna jest tzw. „zespó³ ciekn¹cego jelita”.
Wynika to z wielu czynników zwi¹zanych
z niedoborem siarczanów i zaburzeniami pracy metalotioneiny. Objawem tych
zaburzeñ s¹ biegunki, d³ugotrwa³e zaparcia lub kombinacja w/w. Wi¹¿e siê to z
uszkodzeniem œluzówki jelit, stanem
zapalnym i przerostem nieprawid³owej
flory bakteryjnej. Czêsto wystêpuj¹ te¿
zaburzenia pracy trzustki.
Dowiedziono, ¿e stosowanie diety
bezglutenowej i bezmlecznej poprawia stan wielu pacjentów, mimo ¿e nie
cierpi¹ oni na celiakiê lub alergie pokarmowe (na gluten i kazeinê.) Osoby z autyzmem najczêœciej niekompletnie trawi¹ te bia³ka, które w postaci nierozbitych peptydów wch³aniaj¹ siê w jelitach
i przedostaj¹ do krwiobiegu zak³ócaj¹c
D¹¿enie do monotonii;
opór przed zmianami rutyny
Brak prawdziwego strachu przed niebezpieczeñstwem
Echolalia (powtarzanie
s³ów lub zdañ w miejsce
rozmowy)
Brak odpowiedzi na bodŸce s³uchowe, pozorna g³uchota
Trudnoœci w wyra¿aniu
potrzeb, zamiast s³ów gestykulacja lub pokazywanie palcem
Niechêæ do przytulania

Napady z³ego nastroju –
skrajna rozpacz bez wyraŸnego powodu
Nierównomierny rozwój
podstawowych i subtelnych
zdolnoœci ruchowych (mo¿e
nie chcieæ kopaæ pi³ki, ale
potrafi stawiaæ klocki)
Krêcenie przedmiotami
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pracê uk³adu nerwowego. Badacze sugeruj¹, ¿e peptydy te maj¹c strukturê opiatów wywo³uj¹ podobne reakcje organizmu
jak przy zatruciu opioidowym.
Powy¿sze procesy s¹ z natury raczej toksykologiczne ni¿ alergiczne.
W praktyce polecane jest stosowanie diety bezglutenowej i bezmlecznej, która jak donosz¹ rodzice okazuje siê skuteczna w oko³o
60% przypadków.
2. Alergie i os³abiona sprawnoœæ
immunologiczna
Osoby autystyczne bardziej ni¿ przeciêtna osoba s¹ podatne na alergie Najprawdopodobniej jest to spowodowane
uszkodzeniem uk³adu odpornoœciowego.
Dzieci z autyzmem wykazuj¹ siê
nierównowag¹ limfocytów typu T( przewaga TH2 i niedobór TH1).Badania
wykazuj¹, ¿e u dzieci z autyzmem wystêpuj¹ przeciwcia³a skierowane przeciw os³once mielinowej komórek mózgowych. Zaburzenia autoimmunizacji
mog¹ byæ przyczyn¹ problemów wystêpuj¹cych w autyzmie.
3. Niedobory pierwiastków i witamin
Spowodowane to jest miêdzy innymi zaburzeniami uk³adu pokarmowego a tak¿e sk³onnoœci¹ dzieci z autyzmem do wybiórczego od¿ywiania
siê i ograniczania jad³ospisu do kilku potraw. Niedobory minera³ów najczêœciej dotycz¹ cynku, magnezu, selenu, chromu, zaœ z witamin – witaminy
C, B6, B12, A, E, kwasu foliowego.
4. Zaburzenia równowagi bakteryjnej w jelitach
Stosunkowo powszechnie wystêpuje u osób z autyzmem przerost dro¿d¿aków (najczêœciej candida albicans) jako
skutek w/w czynników. Powoduje to
powstawanie nieprawid³owej flory bakteryjnej. Stosowanie antybiotyków i
stany zapalne jelit dodatkowo nasilaj¹
ten problem.
5.Os³abiona zdolnoœæ zwalczania
wolnych rodników
System, który zapobiega utlenianiu
(wytwarzaniu wolnych rodników) jest
upoœledzony u dzieci z autyzmem na
wskutek niedoborów witamin, pierwiastkówi ni¿szego poziomu enzymów
(glutation, reduktaza GSH, kwas limonowy, kwas moczowy)
6. Zatrucie pierwiastkami ciê¿kimi, szczególnie rtêci¹
Na wskutek os³abionej zdolnoœci
do detoksykacji dzieci z autyzmem
wykazuj¹ objawy zatrucia metalami
ciê¿kimi.
W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat
coraz wiêcej klinicznych i naukowych
dowodów wskazuje na to, ¿e wiêkszoœæ
dzieci z autyzmem pad³o ofiar¹ zatrucia rtêci¹.
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W 2001 roku opublikowano raport
(Sally Bernard ) na temat zbie¿noœci
pomiêdzy zatruciem rtêci¹ a symptomami autyzmu.
Nieprawid³owoœci obawiaj¹ce siê
zarówno w pracy CUN, systemu odpornoœciowego i trawiennego w obu przypadkach s¹ takie same. Rtêæ powoduje
trwale uszkodzenia przez wi¹zanie siê
z siark¹, co wywo³uje powszechn¹ dysfunkcjê enzymów, mechanizmu transportu i strukturalnych bia³ek.
Skutki toksycznoœci rtêci opisane u
osób zatrutych s¹ nastêpuj¹ce:
zaburzenia mowy i s³uchu,
rozumienie mowy,
zaburzenia sensoryczne,
drêtwienie cia³a,
nadwra¿liwoœæ na dŸwiêki, dotyk,
nieprawid³owoœci w procesie uczenia siê,
zaburzenia myœlenia, niepokój,
nieprawid³owoœci funkcjonowania
neuroprzekaŸników.
Rtêæ powoduje zmiany w systemie
odpornoœciowym, co jest przyczyn¹ procesów autoimmunologicznych, w³¹cznie ze
zmianami w limfocytach Th2. Powoduje
równie¿ zaburzenia przewodu pokarmowego wyra¿aj¹ce siê nieprawid³ow¹ funkcjê enzymów i peptydów. Wszystkie wy¿ej wymienione nieprawid³owoœci
wystêpuj¹ u osób z autyzmem.
Raport podsumowuj¹cy zbie¿noœci
pomiêdzy symptomami zatrucia rtêci¹
a autyzmem wskazuje na to, ¿e wzrost
zachorowañ na autyzm „regresywny”
tzn. wystêpuj¹cy po okresie normalnego rozwoju dzieci, mo¿e byæ zwi¹zany z
nara¿eniem dzieci na toksycznoœæ rtêci. Rtêæ znajduj¹ca siê w po¿ywieniu
oraz pochodz¹ca z amalgamatowych
wype³nieñ zêbów jest potencjalnie niebezpieczna, ale uwa¿a siê, ¿e najbardziej prawdopodobnym Ÿród³em rtêci s¹
szczepionki konserwowane substancj¹
o nazwie thimerosal.
Thimerosal, œrodek konserwuj¹cy
u¿ywany przy produkcji licznych leków,
zawiera 49.6% etylortêci. Bior¹c pod
uwagê, ¿e w ostatnich latach znacznie
wzros³a iloœæ polecanych szczepionek
dla dzieci, iloœæ kumulowanej rtêci zawartej w thimerosalu osi¹ga znaczny
poziom.( jako przyk³ad: tylko szczepionka Hep B podawana noworodkom, konserwowana thimerosalem przekracza
zalecany limit 36 razy). Uwa¿a siê, ¿e
istnieje podgrupa genetycznie wra¿liwych dzieci, którym mog³yby zaszkodziæ dawki rtêci zawarte w
szczepionkach dzieciêcych.
II. Leczenie:
1. Stosowanie odpowiednio dobranych
dawek witamin, suplementów
2. Prowadzenie diety, normalizacja pracy jelit
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3. Stosowanie probiotyków, leków antygrzybiczych, przeciwposo¿ytniczych
4. Stosowanie preparatów podnosz¹cych odpornoœæ, leczenie autoimmunizacji
5. Chelatowanie z metali ciê¿kich
III. Sytuacja w Polsce
W Polsce nie ma ¿adnej instytucji medycznej zajmuj¹cej siê kompleksowym leczeniem medycznym
dzieci z autyzmem. Prócz psychiatrów,
którzy zajmuj¹ siê g³ównie kwesti¹
zaburzeñ behawioralnych, dzieci najczêœciej leczone s¹ przez lekarzy pediatrów.
Leczenie najczêœciej jest objawowe.
Czêœæ dzieci trafia do alergologów lub
w przypadku nasilonych problemów trawiennych – do gastroenterologów. Wielu rodziców korzysta z us³ug medycyny
niekonwencjonalnej.
Czêœæ dzieci z autyzmem nie mówi,
lub komunikuje siê w nietypowy sposób, dlatego nie s¹ w stanie przekazaæ
informacji o swoich dolegliwoœciach.
Czêste zaburzenia sensoryczne sprawiaj¹, ¿e dzieci te nie odczuwaj¹ bólu
lub odczuwaj¹ go inaczej.
Wiêkszoœæ lekarzy nie ma wystarczaj¹cej wiedzy na temat zaburzeñ
autystycznych, a czêsto - nawet wiedzy
podstawowej. Zdarza siê, ¿e lekarze
pierwszego kontaktu nie potrafi¹ rozpoznaæ autyzmu u dzieci, które zdradzaj¹ nawet wszystkie objawy tego
zaburzenia.
W tej sytuacji nie dziwi fakt, ¿e o
wspó³istniej¹cych z autyzmem zaburzeniach somatycznych praktycznie nie
mówi siê i nie podejmuje prób ich leczenia. Specjalistyczne badania metaboliczne nie s¹ w Polsce dostêpne, zaœ
niezbêdne badania krwi s¹ niechêtnie zlecane przez lekarzy rodzinnych
z powodów ograniczeñ finansowych i z
powodu braku wiedzy na temat ewentualnych anomalii typowych w tym
schorzeniu.
Rodzice dzieci z autyzmem albo nie
lecz¹ dzieci pod wzglêdem somatycznym, ograniczaj¹c siê do doraŸnej pomocy ( koszty kompleksowego leczenia
s¹ bardzo wysokie), albo próbuj¹ leczyæ
opieraj¹c siê g³ównie na informacjach
przekazywanych zza granicy ( Internet,
znajomi). Te ostatnie dzia³ania tylko
czêœciowo opieraj¹ siê na pomocy lekarza, a z racji ograniczonego dostêpu do
badañ, leków i metod, najczêœciej nie
s¹ tak skuteczne i celowe, jak w przypadku ukierunkowanego leczenia.
Poniewa¿ ka¿de dziecko ma z regu³y inn¹ historiê choroby i inne schorzenia, leczenie powinno byæ dopasowane
do konkretnego przypadku. Wiele dzia³añ rodziców w tej sytuacji albo nie od-
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powiada potrzebom dzieci, (choæ czynione s¹ w dobrej wierze), albo nie stwarza szansy na maksymaln¹ poprawê.
Dzieci z autyzmem w Polsce nie
maj¹ dostêpu do nowoczesnego, skutecznego leczenia. Najpowa¿niejsz¹
przeszkod¹ w udzielaniu pomocy dzieciom jest brak wszechstronnej wiedzy
na temat autyzmu w œrodowisku medycznym. Pokutuje nadal wiele stereotypowych, nieaktualnych i szkodliwych
s¹dów na temat tego schorzenia.
Najnowsze trendy w leczeniu
autyzmu ka¿¹ go postrzegaæ jako
z³o¿ony problem natury zdrowotnej,
który mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹
interwencji medycznej.
Takie podejœcie daje najlepsze rezultaty, gdy¿ w przypadku wczesnego leczenia dzieci, autyzm mo¿e zostaæ zniwelowany, zahamowany lub wrêcz wyleczony.
Autyzm jako zaburzenie rozwoju
dzieci nie powinien byæ w centrum
zainteresowania jedynie psychiatrów,
psychologów i pedagogów. Autyzm
mo¿na leczyæ, ale wymaga to wspó³pracy lekarzy wielu specjalnoœci.
Oœrodki i przychodnie prowadz¹ce rehabilitacjê i leczenie dzieci autystycznych:
OWI Rzeszów – Centrum „Medyk” ul. Szopena (pomoc logopedyczna, psychologiczna, neurologiczna, psychiatryczna i rehabilitacyjna (masa¿e) na bardzo wysokim
poziomie);
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i M³odzie¿y – ul. Batorego (017) 8509055 (dr Dymon)
Poradnia Neurologiczna – ul.
Lwowska (017) 8664470
PAMIÊTAJMY!
IM SZYBCIEJ ZACZNIEMY REHABILITACJÊ DZIECKA, TYM
WIÊKSZE MA ONO SZANSE NA
SAMODZIELNE, DOROS£E ¯YCIE;
A PRZECIE¯ TO JEST DLA NAS
NAJWIÊKSZYM MARZENIEM.
¯YCZÊ WSZYSTKIM RODZICOM
NASZYCH DZIECI POWODZENIA I
WYTRWA£OŒCI. PRAGNÊ TAK¯E
PRZEKAZAÆ RODZICOM DZIECI
AUTYSTYCZNYCH WYRAZY UZNANIA, SZACUNKU I PODZIWU
OD GREGOREGO S. MacDUFFA –
dyrektora Instytutu Rozwoju Dziecka w Princeton, z którym spotka³am siê na Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej dotycz¹cej autyzmu w paŸdzierniku bie¿¹cego roku.
Materia³ zebrali i opracowali
Joanna i Andrzej Pyrowie
rodzice fantastycznego
– autystycznego Bartusia
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tmosfera wœród m³odzie¿y przed
stach gdzie s¹ du¿e placówki. W du¿ych
zdiagnozowaæ zaistnia³¹ sytuacjê w
spotkaniem by³a nieco napiêta.
szko³ach m³odzie¿y trzeba poœwiêciæ o
szko³ach. Naszym zadaniem jest uzyskaZastanawiano siê po co takie
wiele wiêcej uwagi by dostrzec problenie wszelkich informacji o rodzajach
spotkanie, i o co przybyli goœcie bêd¹
my, a w niektórych szko³ach z³e zachoprzemocy wœród uczniów. Chcemy siê dopytaæ. Uczniowie gimnazjum
wania takie jak wulgazgromadzili siê na sali gimnaryzmy, czy g³upie ¿arty
stycznej, a na spotkanie z nimi
z innych sta³y siê
przybyli m³. asp. Ewa ¯ydzik z
norm¹. M³odzie¿ w
Komendy Miejskiej Policji w
gimnazjum wchodzi w
W œrodê 6 grudnia zamiast œw. Miko³aja dynowskie
Rzeszowie, Alina Szczepañska
bardzo trudny wiek, ale
gimnazjum odwiedzili przedstawiciele kuratorium,
– z rzeszowskiego kuratorium,
ze swymi problemami
policji i organu prowadz¹cego czyli s³ynne trójki.
a dynowski Urz¹d Miasta czyli
nie mo¿e pozostaæ
organ prowadz¹cy szko³ê reprezentowa³a Barbara Telega. Podczas spowiedzieæ o przyAlina Szczepañska – wizytator
tkania z gimnazjalistami zamiejscowi
padkach spo¿ykuratorium oœwiaty w Rzeszogoœcie pytali o problemy z jakimi siê
wania alkoholu
wie - Spotkania te nie rozwi¹¿¹ nam³odzie¿ styka, czy wystêpuj¹ przejaczy narkotyków.
tychmiast problemów które ju¿ istwy agresji, spo¿ywania alkoholu czy
Po takich sponiej¹ ale pozwol¹ postawiæ diagnobrania narkotyków. Jak siê okaza³o nietkaniach zespo³y
zê która da pocz¹tek dzia³aniom doktórzy gimnazjaliœci byli bardzo dobrze
nasze maj¹ wyzorientowani w znajomoœci kodeksu
pracowaæ sposób
tychczas nie podjêtym w zakresie bezkarnego i drogowego, bo aby odpowiesta³ej wspó³prapieczeñstwa. M³odzie¿ w gimnazjum
dzieæ im na pytania pani aspirant mucy szko³y z orgawchodzi w bardzo trudny wiek, ale
sia³a wyci¹gn¹æ kodeks. A z przepisów
nami œcigania.
ze swymi problemami nie mo¿e poruchu drogowego, uczeñ który chce zoSpotkania te nie
zostaæ sama.
staæ policjantem, okaza³ siê lepszy od
rozwi¹¿¹ nafunkcjonariuszki. Jak mówi wizytator
tychmiast prosama. Czy spotkania z m³odzie¿¹ pokuratorium oœwiaty Alina Szczepañska
blemów które ju¿ istniej¹, ale pozwol¹
zwol¹ aby by³o bezpieczniej, czas po– spotkania maj¹ na uwadze przede
postawiæ diagnozê która da pocz¹tek
ka¿e. Jednak aby by³o naprawdê dowszystkim realizacjê praw dzieci i m³odzia³aniom dotychczas nie podjêtym w
brze czas najwy¿szy aby m³odzie¿¹ bardzie¿y do kszta³cenia i wychowania, a
zakresie bezpieczeñstwa. Nie ma szkó³
dziej zainteresowali siê rodzice. Bo to
tak¿e zapewnienia im bezpiecznych waw których nie zdarzy³oby siê jakiekolod wychowania w domu zale¿y kim
runków nauki. Spotykamy siê z m³owiek zagro¿enie. Szko³y s¹ zró¿nicowam³ody cz³owiek bêdzie w przysz³oœci.
dzie¿¹, nauczycielami, pracownikami
ne. O wiele bezpieczniej jest w szko³ach
Tekst i fot.: Grzegorz Szajnik
szko³y, rodzicami. Nasze spotkania maj¹
ma³ych, wiejskich. Inaczej jest w mia-

M³odzie¿ chêtnie uczestniczy³a w spotkaniu i zadawa³a pytania.

Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Dynów Przedmieœcie
informuje,

¿e dziêki finansowemu wsparciu otrzymanemu z Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ SA oraz Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP – Zarz¹d Oddzia³u
Wojewódzkiego w Rzeszowie zakupione zosta³y z
przeznaczeniem na wyposa¿enie jednostki:
- he³my PAB FIRE – 3 szt
- buty specjalne stra¿ackie – pó³saperki – 4 pary
- ubrania koszarowe 4-czêœciowe - 10 kpl.

Za udzieln¹ pomoc finansow¹
sk³adam serdeczne podziêkowania
w imieniu w³asnym oraz stra¿aków.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem
Prezes OSP Dynów Przedmieœcie
L.Prokop
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W ramach programu
Zero tolerancji dla przemocy w szkole dynowscy policjanci prowadz¹ lekcje z
uczniami.
Akcj¹ spotkañ policjantów
z m³odzie¿¹ objête s¹ szko³y
na terenie miasta i gminy
Dynów. Podczas lekcji m³odzie¿ dowiaduje siê o licznych
przepisach kodeksu karnego
które ich w³aœnie dotycz¹. A
wiêc dowiaduj¹ siê, kto to taki
nieletni, jakie najczêœciej pope³nia przestêpstwa i najwa¿niejsze, co mu za to grozi. Jak Policjanci prowadz¹cy lekcje z dynowskimi gimnazjalimówi¹ nauczyciele uczniowie stami.
chêtnie s³uchaj¹ policjantów.
Jakby nie by³o czuj¹ respekt przed munsporadycznych akcji. Ta
durem. W Dynowie zajêcia z gimnazjawspó³praca uk³ada siê barlistami prowadzi st. asp. Marek Dudzo dobrze i przynosi efekdziak. Najczêœciej zauwa¿anym problety. Choæ jak podkreœla dymem wœród m³odych ludzi jest spo¿yrektor warto aby niektórzy
wanie alkoholu. Nie tak dawno trzech
rodzice doroœli do funkcji
uczniów jednej z dynowskich szkó³ przyjak¹ pe³ni¹. Zdarza siê bo³apali policjanci jak w centrum miasta
wiem tak, i¿ niektórym
spo¿ywali alkohol. Problem niestety
uczniom bêd¹cym na wajest w tym, i¿ m³odzie¿ mo¿e kupiæ algarach rodzice za³atwiaj¹
kohol w kilku sklepach na terenie miazwolnienia lekarskie. A tasta. Sprzedawcy chc¹c zwiêkszyæ swoje
kie postêpowanie jest anobroty bez problemu podaj¹ alkohol nietywychowawcze i bezkarletnim. Jak mówi dyrektor zespo³u
nym czyni tych uczniów któszkó³ Tadeusz Œwiês – z policj¹ wspó³ry ³ami¹ szkolne regu³y.
pracujemy ca³y czas, nie tylko podczas
Grzegorz Szajnik

W pi¹tek tu¿ po tragedii m³odzie¿
zespo³u szkó³ uczci³a pamiêæ górników, póŸnym wieczorem zaœ odby³
siê koncert ich pamiêci.
Punktualnie o jedenastej w pi¹tek
na hali sportowej zespo³u szkó³ w Dynowie zgromadzi³a siê szkolna m³odzie¿. Wszyscy zebrali siê w celu oddania pamiêci górnikom którzy zginêli w
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M³odzie¿ zas³uchana w rady policjanta

kopalni Halemba.
Przez kilka d³u¿szych
chwil m³odzie¿ sta³a
w ciszy i zadumie.
Potem dyrektor Tadeusz Œwiês mówi³ o
tym czym dla m³odego pokolenia jest
ka¿da tragedia. O godzinie 19.
odby³ siê koncert rockowego
zespo³u KSU. Organizatorzy
postanowili go nie odwo³ywaæ
a zmieniæ jego charakter. Jak powiadomili zgromadzonych organizatorzy czeœæ
dochodów z koncertu trafi do rodzin górników którzy ponieœli œmieræ. Na wielu
budynkach w mieœcie zawis³y flagi na-

M³odzie¿ zespo³u szkó³ w ciszy i zadumie uczci³a pamiêæ górników.

rodowe przybrane kirem. Czêœæ zaplanowanych na sobotê dyskotek te¿ zmieni³o swój charakter wszyscy zjednoczyli siê ze Œl¹skiem.
Tekst i fot.: Grzegorz Szajnik
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Ju¿ na kilka dni przed
si¹t cztery osoby – mówi
próbn¹ matur¹ da³o siê
dyrektor Stanis³aw Tymowyczuæ w dynowskich szkowicz. Dwóch uczniów do pi³ach lekkie podenerwowasania próbnej matury nie
Od œrody do pi¹tku 15-17 listopada blisko trzystu
nie uczniów którzy do niej
przyst¹pi³o. W tej placówprzystêpowali. W tym roku uczniów dynowskich szkó³ œrednich zmaga³o siê z próbn¹
ce do najczêœciej wybieraw Dynowie pisa³o j¹ dwu- matur¹.
nych przedmiotów nale¿a³a
stu osiemdziesiêciu trzech
geografia, wiedza o spo³euczniów. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
czeñstwie, biologia, historia, chemia i
przedmiotów dodatkowych m³odzie¿
do próbnej matury przyst¹pili wszyscy
matematyka. Teraz m³odzie¿ czeka na
najczêœciej wybiera³a biologiê i geograuczniowie – mówi dyrektor Maria Rawyniki i ju¿ zakuwa do w³aœciwego egfiê. Podobnie by³o w Zespole Szkó³ Zadoñ- w sumie stu dwudziestu dziewiêzaminu aby wypaœæ jak najlepiej.
wodowych. Tu do matury przyst¹pi³o
ciu uczniów. Oprócz jêzyka polskiego,
osiemdziesiêciu piêciu uczniów z liceum
uczniowie mieli egzamin z jêzyków obTekst i fot.:
profilowanego i szeœædziesiêciu dziewiêcych: angielskiego i niemieckiego, a z
Grzegorz Szajnik
ciu z technikum. W sumie sto piêædzie-

M³odzie¿ podczas próbnej matury w Zespole Szkó³ Zawodowych by³a lekko zdenerwowana.

Organizatorzy Kole¿eñskiego Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie – rocznik 1968-1971
dziêkuj¹ za udzia³ w spotkaniu w dniu 16 wrzeœnia 2006 r.
naszym profesorom: P. Janinie Jurasiñskiej, Zofii Rybowej,
Teresie Gerula, Józefowi Drabikowi, Pani Dyrektor Marii
Radoñ, obecnym Kole¿ankom i Kolegom.
Dziêkujemy za przekazane pozdrowienia Pani Dyrektor
Krasiczyñskiej, Panu W³adys³awowi Pankiewiczowi. Dziêkujemy za mi³y list Pani prof. Annie Warcha³.
Wszyscy uczestnicy spotkania bardzo prze¿yli wspólne
chwile wspomnieñ z lat szkolnych, wymiany doœwiadczeñ
prze¿ytych lat od opuszczenia szkolnych murów.
Kochani spotykamy siê za 5 lat. Liczymy na wszystkich.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz Nowego Roku,
¿yczenia du¿o zdrowia, wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku 2007
naszym Profesorom, Wychowawcom,
wszystkim Kole¿ankom i Kolegom
sk³adaj¹ organizatorzy:
M. Kêdzierska, M. Krasnopolska, E. Kêdzierska,
W. Tucka, J. Galej, Z. Panto³
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W poniedzia³ek 4 grudnia m³odzie¿ uczêszczaj¹c¹ na zajêcia prowadzone przez Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych w
Dynowie odwiedzi³ Œw. Miko³aj.
Ten poniedzia³ek na d³ugo pozostanie w pamiêci osób niepe³nosprawnych miasta i gminy Dynów. Uczêszczaj¹cych na zajêcia zorganizowane
przez stowarzyszenie na rzecz osób niepe³nosprawnych odwiedzi³ Œw. Miko³aj. Z jego wizyty najbardziej zadowolone by³y najm³odsze dzieci. One to
chêtnie recytowa³y wiersze, œpiewa³y piosenki. Prezenty dostali wszyscy
równie¿ wolontariusze, i rodzice dzieciaków. W tym roku Miko³aj przyszed³ dwa dni wczeœniej i co niektórzy licz¹, ¿e jeszcze do nich zawita
w dniu swojego œwiêta.
Tekst i fot. Grzegorz Szajnik

Œwiêty z wizyt¹ w siedzibie stowarzyszenia
SKLEP „MARKIZ”
Niech siê ka¿dy z was dziœ dowie,
¯e sklep „Markiz” jest w Dynowie!!!
Wie ju¿ o tym pan M. Œwiêty
Bo kupuje tu prezenty!!!
I ³aduje je do sani,
Sklep wytworny jest, lecz TANI!!!

10 grudnia 2006 r. o godz. 16 00 w
sali Domu Stra¿aka odby³y siê pi¹te
ju¿ Miko³ajki Artystyczne. Zamys³em
inicjatorów – Towarzystwa Przyjació³
Dynowa, którym pomaga MOKiR oraz
Klub „Deska” przy LO w Dynowie jest
dostrzeganie i nagradzanie dzieci i m³odzie¿y, którzy szczególnie mocno zaznaczaj¹ swój œlad na niwie artystycznej
Dynowa. Listê uczestników oraz fotoreporta¿ zamieszczamy na ok³adce „Dynowinki”.
Informujemy ponadto, ¿e nagrody
dla uczestników ufundowali MOKiR w
Dynowie oraz firmy, które przedsta-

wiamy obok w wierszykach reklamowych.
DZIÊKUJEMY!!!
Podczas imprezy odby³a siê równie¿
kwesta na rzecz pomocy Bartkowi
Pyrze (pisaliœmy o nim w poprzednim
numerze). M³odzie¿ z LO – pomocnicy
œw. Miko³aja – zebrali do puszki 399,
35 z³. Pieni¹dze zosta³y komisyjnie
przeliczone i zdeponowane w LO w Dynowie. Wszystkim ofiarodawcom gor¹co dziêkujemy, a o kolejnych inicjatywach pod has³em „Pomó¿my Bartkowi” bêdziemy Pañstwa informowaæ.
MJ

MOKiR w Dynowie
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
ZAPRASZAJ¥ NA:
* Koncert na rzecz
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej PPomocy
omocy
– 14 stycznia 2007 rr..
*

Dynowski K
onkurs K
olêd i PPastora³ek
astora³ek
Konkurs
Kolêd
– 21 stycznia 2007 rr..

SKLEP P. HADAM
Poinformuj o tym mamê:
Gdy siê idzie na Zabramê
To po jezdni prawej stronie
Sklepik jest, ¿e klaskaæ w d³onie!!!
S¹ w nim d¿emy i sa³aty
S¹ wêdliny i herbaty
To sklep HADAM jest AGATY!!!
SKLEP P. BA£OWEJ
- czyli celuj¹cy warzywniak
Gdy chcesz d³u¿ej ¿yæ i zdrowiej
Jedz jarzyny od Ba³owej
A niebiañskie wst¹pi¹ moce
W Ciebie - kiedy zjesz owoce!
Okrzyk to puentuj¹cy:
„Trójka sklep to celuj¹cy!!!”
SKLEPY „BEWA”
Gdy u Bielca cos kupujesz
To z³otówki nie zmarnujesz
Konsumentów chór wiêc œpiewa
Sieæ najlepszych sklepów BEWA!
NIEZ£Y ANANASEK
Tê opiniê s³yszy siê:
Na towarze ten kto zna siê
Ten kupuje w „Ananasie”
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karpa przy ulicy Podwale w Dystarymi i chorymi. Wystêpuje liczny pocie oglêdzin z udzia³em pracowników
nowie jest wyj¹tkowo zaroœniêsusz w ga³êziach i koronach. Czêœæ drzew
Urzêdu Ochrony Zabytków z rzeszowta, a co gorsze w kilku miejscach
jest pochylona na drog¹ powiatow¹ co
skiej delegatury stwierdzono, ¿e drzewa
porozrzucane s¹ sterty œmieci i umiejstwarza zagro¿enie dla osób z niej kownioskowane do usuniêcia s¹ drzewami
scowione dzikie ich wysyrzystaj¹cych. Ponadto drzepiska. Kilka dni temu jedwa rosn¹ w odleg³oœci 1
na z buduj¹cych siê przy
metra od tylnej œciany gaulicy Podwale mieszkanek
ra¿y przy ul. Kazimierza
Dynowa postanowi³a skarWielkiego s¹ mocno nachyKilka dni temu w Dynowie zrobi³o siê g³oœno za spraw¹
pê uprz¹tn¹æ i wyci¹æ drzelono i podeschniête stanowi¹
wa. Ju¿ w poniedzia³ek 4 wycinanych topoli i innych drzew rosn¹cych na skarpie
zagro¿enie bezpieczeñstwa.
grudnia o wycince zrobi³o przy ulicy Podwale.
Kiedy jedni robi¹ szum
siê g³oœno – mówi Ma³goinni s¹ zadowoleni – mówi
rzata Kochman – ju¿ dawno zwróci³am
Ma³gorzata Kochman – wczeœniej wielu
siê do urzêdu z wnioskiem o ich wyciêludzi ba³o siê tedy schodziæ, szczególnie
cie. Zgodê tak¹ wyda³ burmistrz mianoc¹ bo niewiadomo kto móg³ siê za drzesta jeszcze w maju ubieg³ego roku. Kidy
wami czaiæ. Poza tym posprz¹tano skarrozpoczêto wycinkê nie spodoba³a siê
pê. Teraz wielu ludzi pragnie aby na caona jednemu z mieszkañców znajduj¹³ej górce zrobiæ porz¹dek i powycinaæ drzecych siê powy¿ej bloków. Na interwenwa. To znacznie poprawi³o by widocznoœæ
cjê przyjechali nawet policjanci. Wszysta przede wszystkim bezpieczeñstwo. Koko jednak odbywa siê legalnie, a ja
nary starych drzew ³ami¹ siê spadaj¹c
mam stosowne decyzje. Jak czytamy w
na dachy znajduj¹cych siê poni¿ej domów
postanowieniu burmistrza Dynowa –
niszcz¹c je. Jak mówi pani Ma³gorzata
drzewa stwarzaj¹ zagro¿enie dla mieszczas najwy¿szy górkê posprz¹taæ i zlikañców korzystaj¹cych z drogi powiatokwidowaæ dzikie wysypiska w samym cenwej przy ul. Podwale i gara¿y przy ul.
trum Dynowa, tym bardziej i¿ jest to traKazimierza Wielkiego. Ponadto w traksa turystyczna prowadz¹ca nad pobliski
San. A tym którzy krytykuj¹ i robi¹ niepotrzebny szum nie maj¹c racji proponuje aby przyszli pomóc by zrobiæ wreszcie porz¹dek. Stanowisko pani Ma³gorzaty popiera p.o. dyrektor ZGK Wojciech BaMa³gorzata Kochman – mam wszelkie pozwolenia na
rañski – te drzewa zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu. Decyzja jest wydana i racja jest po
wycinkê drzew.
stronie pani Kochman. To ja siê pod ni¹
podpisa³em jako
ówczesny Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Ca³y szum
wokó³ sprawy jest
niepotrzebny i zbyteczny.
Wojciech Barañski p.o. dyrektor ZGK – te drzewa zagra¿aj¹
Grzegorz
bezpieczeñstwu. Decyzja jest wydana i racja jest po stronie
Szajnik
pani Kochman.

Skarpa po czêœciowej wycince i uprz¹tniêciu nie stwarza ju¿ niebezpieczeñstwa dla przechodz¹cych ni¹ ludzi.

Widok psuj¹ jednak dzikie wysypiska œmieci.

Fot. (5) Grzegorz Szajnik
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Zimy ci¹gle jeszcze nie widaæ... Mi³oœnicy „bia³ego szaleñstwa” pewnie siê
martwi¹ i wygl¹daj¹ co rano œniegu, ale
s¹ pewnie i tacy (jak ja;-), którzy wcale
za zim¹ nie têskni¹... Co roku zastanawiam siê, czy nie da³oby siê wyjechaæ na zimê do „ciep³ych krajów” lub
przespaæ j¹ w jakiejœ ciep³ej, przytulnej gawrze...? Marzenia...
Co prawda Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bez œniegu trac¹ trochê swojego
uroku, ale nadal pozostaj¹ najpiêkniejszymi œwiêtami w roku, prawda?
W rodzinnym gronie, przy pachn¹cej
lasem i piernikami choince, odpoczywamy, objadamy siê pysznoœciami z wigilijnego sto³u, s³uchamy kolêd, cieszymy
siê prezentami... Mo¿e znajdzie siê te¿
chwilka na relaks z „Dynowink¹”? Pan

Bogdan Witek przygotowa³ dla Pañstwa
du¿¹ Krzy¿ówkê Œwi¹teczn¹ z piêknym fragmentem wiersza ks. Jana
Twardowskiego oraz ma³¹ Jolkê – ukoœnik. Pan Leszek Grzywacz sprawdza z
kolei, czy znaj¹ Pañstwo „zimowe”
przys³owia;-) Ca³oœci dope³niaj¹ (jak
zwykle) zagadki logiczne.
Mi³oœnicy „gry dla ludzi myœl¹cych”
uciesz¹ siê z pewnoœci¹ z kolejnego
„k¹cika szachowego”.
¯ycz¹c Pañstwu spokojnych, radosnych, ciep³ych (za oknem i w sercach;-)
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, wspania³ej
zabawy sylwestrowej i spe³nienia
wszystkich, nawet tych najskrytszych
marzeñ w Nowym Roku dedykujê jednoczeœnie piêkny wiersz Konstantego
Ildefonsa Ga³czyñskiego:
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Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:
Kto mówi prawdê?: Dynowinkê czytuje drugi kolega i obaj k³ami¹.
Litr: Nape³niamy wod¹ naczynie trzylitrowe i przelewamy wodê do
naczynia oœmiolitrowego, czynnoœæ tê powtarzamy. Za trzecim
razem z mniejszego naczynia
dolewamy brakuj¹ce dwa litry do
du¿ego naczynia i w ten sposób
w mniejszym zostanie 1 litr.
Zapa³ki: Szukan¹ figurê przedstawia rysunek:
Psotka: Ernest Bryll
Jolka: „Wieczernik”
Logogryf: „Na szkle
malowane”
Pantropa: „Rzecz listopadowa”
Krzy¿ówka od A do ¯: G³owa pañstwa

Festi Nativitatis Christi laudes czyli pochwa³a Bo¿ego Narodzenia
Jakoby ze z³otego
chmury s¹ runa.
To Bo¿e Narodzenie
zbli¿a siê ku nam:
¿ony tedy i matki
czyszcz¹ kuchenne statki,
a¿ w kuchni starodawnej
w strop bije ³una.
Garnki, sagany, kot³y
z miedzi robione:
wszystko to gospodynie
czyszcz¹ natchnione,
klamki, progi i drzwiczki,
nawet z kurzu stoliczki,
kêdy drzemi¹ na zupê
szczawie zielone.
Tamten kwiat ówdzie stanie,
a zasiê ten tu:
trzeba izby wystroiæ
piêknie ku œwiêtu,
by wystrojone izby
œwiat³em gra³y wskroœ szyby,
bo Jezus czystoœæ lubi
serca i sprzêtu.

- Jak wejdzie Narodzenie,
Œnie¿ek prószy. Hej, bracia,
¿e dzieci, wszystkie dzieci
to któr¹ bram¹? rozstawmy sto³y!
maj¹ pierniki,
pytaj¹ gospodynie
Ucztujmy¿: przedœwi¹teczne
ojce tytoñ do fajki,
przesz³y mozo³y;
wieczór i rano;
matki buciki;
nie ¿a³ujmy¿ dobytku
gotuj¹ na Wigiliê,
a ró¿ne pod³e ma³py
t³uk¹ z cukrem waniliê
ani wszelkiego wiktu:
ju¿ nie bior¹ siê za ³by,
i rzecz wonn¹, przewonn¹,
s³odki Pañ siê narodzi³.
i wszêdzie miasto armat
zacny cynamon.
Pasterz weso³y.
stroj¹ muzyki.
Wiem ci ja, ¿e niejeden
I zawsze niespodzianie
Raduj siê tedy, miasto,
(pomimo znaków!)
grosze oblicza,
raduj i sio³o;
przychodzi Narodzenie
a kto i grosza nie ma,
ty, s³oñce, w dzieñ; ty w nocy,
w glorii, w orszaku;
g³ód go tnie z bicza.
miesiêczne ko³o;
rodzi siê Dzieciê noc¹,
Wolno marzyæ poecie,
raduj siê i ty, cz³eku,
noc¹ gwiazdy siê z³oc¹, ¿e ju¿ lepiej na œwiecie,
ze mn¹ czasom na przekór
a jedna najg³ówniejsza, ¿e siê wszêdzie bogato
chêtn¹ kolêdê œpiewaj,
co wiedzie magów.
pleni obyczaj;
piosnkê weso³¹.
A potem zamigoce
œwieczka za œwieczk¹,
Nie tylko poecie wolno marzyæ, „...¿e dzieci, wszystkie
ojciec dziecku popatrzy
dzieci maj¹ pierniki, ojce tytoñ do fajki, matki buciki;
w oczy jak dziecko,
a ró¿ne pod³e ma³py ju¿ nie bior¹ siê za ³by, i wszêdzie
bêd¹ chóry anielskie
miasto armat stroj¹ muzyki...”
a oraz archanielskie,
Niech wiêc pachn¹ pierniki (tytoñ niekoniecznie;-), niech
œwiêty Joseph z Maryj¹
„p³yn¹” kolêdy, niech wszyscy prze¿yj¹ te Œwiêta w zgodzie i
nad kolebeczk¹.
radoœci (bez brania siê za ³by...;-)
Renata Jurasiñska

Ró¿ne dzia³ania, wynik jednakowy;-)
Jeœli miêdzy dwoma dwójkami postawimy zamiast
znaku dodawania znak mno¿enia – wynik nie zmieni siê. Istotnie 2 + 2 = 2 x 2. Nietrudno znaleŸæ trzy
liczby o tej samej w³asnoœci, mianowicie 1 + 2 + 3 =
1 x 2 x 3. Kto potrafi znaleŸæ cztery i piêæ liczb
jednocyfrowych, które pomno¿one przez siebie lub
dodane do siebie dadz¹ taki sam wynik?
Rówieœnice
Ania, Ewa, Kasia i Marta to kole¿anki ze szko³y.
Dwie z nich s¹ rówieœnicami. Ania by³aby starsza
od Ewy, gdyby nie by³a m³odsza od Marty. Kasia
by³aby m³odsza od Ewy, gdyby nie by³a starsza od
Marty. Która z dziewczynek jest rówieœnic¹ Ewy?

Osiem gwiazdek
œniegowych
Na jedno z bia³ych
pól (patrz rysunek)
spad³a gwiazdka
œniegowa. Na które z
bia³ych pól powinno
spaœæ jeszcze 7
gwiazdek, aby ¿adne
dwie z oœmiu gwiazdek nie le¿a³y w jednej linii (pionowej,
poziomej ani przek¹tnej)?
Renata
Jurasiñska
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¯ale patrioty

Codziennie w telewizji wykwintnymi s³owy
Zwalczaj¹ siê nawzajem „gadaj¹ce g³owy”
A ludzie siê z nich œmiej¹ od ucha do ucha
Bo wszyscy mówi¹ naraz – ale nikt nie
s³ucha...

Sport-kuracja
Jest konkurencja – gdzie celne plucie
Poprawia znacznie samopoczucie!
Wiêc politycy œwietnie siê czuj¹
Gdy przeciwników zewsz¹d opluj¹...

Seksafera
Wszystko mo¿na by prze¿yæ od biedy...
Ale problem jest: kto? z kim? i kiedy...?
Wiêc niejednego bierze cholera
Bo gdzie popatrzy – tam seksafera!
I nic tu nie da test DNA
Bo polityka siêgnê³a dna!!!
Wiêcej do tego siê nie przyczepiê
Teraz ju¿ mo¿e byæ tylko lepiej!!!
Fryderyk Radoñ

Do diagramu krzy¿ówki wpisujemy s³owa (w mianowniku l.p.) pominiête w przytoczonych przys³owiach na czasie. Rozwi¹zaniem jest
has³o odczytane po uszeregowaniu
liter z kratek ponumerowanych w
dolnym rogu od 1 do 9.
· Kiedy zaj¹c d³ugo letni¹ sukniê nosi,
zima póŸno swój... (1) g³osi.
· Bêdzie zima, bêdzie mróz, bêdzie...
(2) jajka niós³.
· ... (3) i makaron nie smakuj¹ na zimno.
· Las kupuj latem, a œcinaj w zimie –
bêdziesz spa³ w... (4).
· Gdy na... (5) pogoda, luty silne wiatry poda.
· Gdy na Bernarda... (6) twarda, bêdzie zima bardzo harda.
· Dopóki... (7) przed tob¹, nie chwal,
ani te¿ nie gañ zimy.
· Jeœli... (8) nie widzi ca³¹ zimê nieba,
to siê nie spodziewaj chleba.
· Dopiero w zimie widaæ dobrze... (9)
sosny.
· Gdy... (10) jasna na Micha³a, to nast¹pi zima trwa³a.
Leszek Grzywacz

Rz¹dz¹cy! Coœcie uczynili z piêknym naszym krajem,
¯e m³odzi têskni¹ za zachodnim rajem?
Czy Was ju¿ widok pól rodzinnych dra¿ni,
Czy Wam brakuje zdrowej wyobra¿ni?
Poeci wychwalali pola, ³¹ki, gaje
Opisuj¹c têsknotê, co to serce kraje.
Dziadowie nasi pó³ œwiata schodzili
A drogê do wolnoœci krzy¿ami mierzyli.
A wy!? Uwik³anie w k³ótnie, waœnie, spory:
Byle na œwieczniku w³adzy b³ysn¹æ mocno!
A tymczasem walizkê pakuje ju¿ m³ody
wyje¿d¿a; bo tutaj …nie warto, … po co?
Chocia¿ mnie te¿ kusi daleka w³óczêga,
wiêksze pieni¹dze i lepsza robota.
Nie zapominam, gdzie korzeniami siêgam!
Polski nie opuszczê, nie wyje¿d¿am: ja jestem patriot¹!

Na Nar odowy Fundusz Zdr
owia
Zdrowia
Posz³a babcia do apteki,
By z recepty kupiæ leki.
Fiolka du¿a, renta ma³a:
Nie! Ju¿ babcia wyzdrowia³a.
Gdy za sob¹ drzwi zamknê³a,
wo³a g³oœno: o la Boga!
By choroba na raz wziê³a
Ceny i ten Narodowy Fundusz Zdrowia.

Marek Hni³ka

36

P

oziomo: 3) przyciœniêcie jednego przedmiotu do drugiego,
6) robione z ig³y przez panikarzy, 9)
przejaw zachwytu publicznoœci, 15)
pocztowe zawiadomienie, 18) pracuje w teatrze, 19) cechuje lekkoducha, 20) rachunek w banku, 21) imiê
Grechuty, 22) kawa³ po ¿ydowsku,
28) kobieta dbaj¹ca przesadnie o poprawnoœæ jêzyka, 32) kajdany, wiêzy, 33) przykre odczucie pieczenia
w prze³yku, 34) sk³adnik betonu,
35) misjonarz, brat Metodego, 36)
³agodzi wstrz¹sy w czasie jazdy samochodu, 37) wysuwana czêœæ biurka, 40) uroczystoœæ z okazji nadania imienia, 43)
powieœæ Stefana
¯eromskiego
wœród lektur
szkolnych (2 wyrazy ), 44) Zbigniew dla bliskich, 45) nó¿
c h i r u r g i c z n y,
46) pojazd œwiêtego Miko³aja,
47) tworzy z
przymru¿eniem
oka, 49) drewniany blat do wyrabiania ciasta, 50) grabienie, rabowanie,
51) drogocenny kamieñ, 52) tampon
kosmetyczny, 53) gwa³towne uderzenie na wroga, 57) dawny instrument klawiszowy, 62) flamaster, 63)
reprezentacyjna dru¿yna sportowców, 65) tam Jan Kochanowski pisa³
wiersze o lipie, 66) pieszy, pielgrzym, 67) mniejsza od lodowiska,
68) huragan po³¹czony z ulew¹, 69)
prowadzi w tañcu, 73) królowa Polski, ¿ona W³adys³awa Jagie³³y, 77)
kieruje parafi¹, 78) listopadowe lanie wosku, 79) pêdziwiatr, trzpiot,
81) proces wytwarzania z³o¿onych
sk³adników ustrojowych przez organizm, 82) przesadnie eksponuje swoja mi³oœæ do ojczyzny, 87) wywiadowca, szpicel, 91) odp³atnie pomaga przenosiæ baga¿e podró¿nych, 95)
za³¹cznik do umowy, 96) gmatwanina linii, roœlin, 97) ¿o³nierz na
szarym koñcu, 98) zamieszkania
podane w adresie, 99) lataj¹cy ssak
z Filipin, 103) niemo¿noœæ rozró¿nienia zapachów, 107) fotograficzna
puszka do wywo³ywania klisz, 112)
zgubienie czegoœ, ubytek, 115) umowa miêdzy pañstwem a Watykanem, 116) manuskrypt, 117) brud-
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noœl¹skiego, 60) wagon sypialny,
61) czerwona wizytówka pijaka, 62)
katolicka ksiêga liturgiczna zawieraj¹ca teksty mszy na ka¿dy dzieñ
roku, 64) marzenie karierowicza,
69) kawa³ek gruntu, powsta³y z podzia³u wiêkszego obszaru, 70) rzeka kojarz¹ca siê z Cezarem i s³owami „koœci zosta³y rzucone”, 71) zabezpiecza wieczne pióro przed wysychaniem, 72) placek z ciasta
dro¿d¿owego, 73) rzymska bogini,
ma³¿onka Jowisza, 74) myœliwskie
zawo³anie, 75) partyjny teoretyk,
76) warowna rezydencja w dawnej
Hiszpanii, 80) patron myœliwych,
81) niewiara w
Boga, 83) przyrz¹d do ¿³obienia kresek w
twardym mateLitery z pól dodatkowo ponumerowanych uporiale, 84) zaporz¹dkowane kolejno od 1 do 103 utworz¹ roztrzebowanie na
wi¹zanie – fragment wiersza ksiêdza Jana
towary, 85) poTwardowskiego.
wietrzna lub jerychoñska, 86)
stan USA w s¹siedztwie Oregonu,
ionowo: 1) twórca opowieœci 87) zbiorek wierszy, 88) cz³onek kodla dzieci, 2) czerwonoskóry bo- misji sêdziowskiej, 89) znosi w kurhater powieœci Karola Maya, 3) po- niku nakrapiane jaja, 90) po polsku
tajemne oskar¿enie, 4) drugie co do – Karol, po francusku – Charles, po
wielkoœci miasto województwa lu- niemiecku - …, 91) zapora, jaz, 92)
belskiego, 5) typ nadwozia samo- potwierdza jakoœæ wyrobu, 93) ¿ona
chodowego, 7) przed nazwiskiem, 8) Mahometa, 94) deszcz, oberwanie
najwiêkszy w Polsce oœrodek prze- chmury, 100) gatunek jaskó³ek,
mys³u w³ókienniczego, 10) daj¹ cieñ 101) b³ona otaczaj¹ca koœci, 102)
na tropikalnej pla¿y, 11) przynosze- us³uguje oficerowi, 104) bierze „pronie przez psa przedmiotów, 12) chy”, 105) zespó³ z³o¿ony z kilku
zmêtnienie soczewki oka, 13) pióra muzyków, 106) choleryk, raptus,
ptaka s³u¿¹ce do pilota¿u, 14) s³one 108) stolica polskiej piosenki, 109)
ciasteczka, 16) uprawiane przez rol- nauka o moralnoœci, 110) krótki
nika, 17) wêze³kowe pismo Inków, ¿artobliwy utwór sceniczny, 111)
23) entuzjasta, 24) jest nim szpilka nerwówka w pracy, 112) p³ywaj¹ w
i koturn, 25) ¿a³obny kwiat, 26) dzia³ wigilijnym barszczu, 113) brze¿ek
dok³adnej obróbki mechanicznej, spódnicy, 114) tkanina z grubej
27) dolegliwoœæ ¿o³¹dkowa, 28) im- przêdzy we³nianej, 121) drewniane
preza œwie¿o upieczonego w³aœcicie- wiadro, 122) miêso na kotlety, 123)
la mieszkania, 29) prowadzi lokal staro¿ytne naczynie do picia w
gastronomiczny, 30) bij¹ce siedlisko kszta³cie rogu, 125) cis lub ja³owiec,
uczuæ, 31) odbitka dokumentu, 38) 126) stal stopowa u¿ywana do wytryb w przek³adni mechanicznej, 39) robu przyrz¹dów precyzyjnych, 127)
po bretoñsku na talerzu, 41) jesz- ma³a wioska, 128) defiladowy æwicze nie uniwersytet, 42) z cudami czony podczas musztry, 129) zaw powiedzeniu o rzeczach niespo- grywka tenisisty, 130) indyjski rotykanych, 46) japoñska wódka, 48) dzaj gimnastyki, 131) k³uj¹cy
garœæ w³osów, 53) niebyt, pró¿nia, chwast, 132) typ fiata, 133) pancer54) produkt zak³adu w³ókiennicze- na to sejf, 134) typ zamka do drzwi,
go, 55) zdrajca, odstêpca, 56) zielo- 135) najwiêcej go w powietrzu.
ny „ubiór” choinki, 58) spi¿arka na
Bogdan Witek
pr¹d, 59) stolica województwa dol-

na woda po umyciu naczyñ, 118)
jeszcze nie operacja, 119) gitarowy
sposób uzyskiwania akordów, 120)
brak, bieda, 121) monarcha z Japonii, 124) jeden z japoñskich systemów samoobrony, 128) czêœæ jeziora Mamry, 132) sztuka prowadzenia
walki, 136) dokona³ wielkich czynów, 137) g³ówna czêœæ sk³adowa
tkanki kostnej, 138) podeszwa buta,
139) rysowany cyrklem,
140) kozio³ek wykonywany w powietrzu przez akrobatê, 141) zabór mienia, 142) choroba reumatyczna, 143)
obrabiarka, w której skrawa siê
no¿em.
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Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ na ukos od góry
na dó³ w lew¹ lub w praw¹ stronê. Co prawda, nie
podano dok³adnie miejsca wpisywania, ale ujawniono ju¿ wszystkie litery „Ñ”, które wystêpuj¹ w diagramie. Jako rozwi¹zanie wystarczy podaæ s³owa zawieraj¹ce literê „R”.

Znalezienie prawid³owego planu
gry jest równie trudne,
co znalezienie jego uzasadnienia
Emanuel Lasker
Witamy ponownie
Na pocz¹tku chcemy przeprosiæ za
b³¹d w poprzednim numerze.
W trakcie sk³adania numeru dosz³o
do zmienienia diagramu 1., co uniemo¿liwi³o jakiekolwiek logiczne rozwi¹zanie. Poprawny diagram zamieszczamy
poni¿ej.

diag.1

Znaczenia s³ów:
- miesi¹c na pocz¹tku kalendarza,
- d³uga ozdoba wisz¹ca na choince,
- pod opiek¹ mistrza,
- czêœæ posi³ku, któr¹ mo¿e byæ
kompot z suszonych œliwek,
- sprzêt sportowy dla Adama Ma³ysza,
- jesieni¹ dokucza nosowi

Bogdan Witek

W

szachy gra siê nie tylko dla przyjemnoœci, to tak¿e wielki biznes. Koszt
zorganizowania pojedynku o tytu³ Mistrza Œwiata w szachach klasycznych
pomiêdzy W³adimirem Kramnikiem a Peterem Leko w Brissago (Szwajcaria)
w 2004 r. wyniós³ ponad 2,5 mln franków szwajcarskich, z czego milion wziêli
zawodnicy.
Tytu³ obroni³ obecnie 31-letni Kramnik,
który mistrzostwo zdoby³ w 2000 r. w pojedynku Garrim Kasparowem przerywaj¹c jego
15-letnie panowanie na szachowym tronie.
Tym samym zosta³ przyjêty do elitarnego grona mistrzów œwiata. Aby podkreœliæ jego sukces nale¿y wspomnieæ, i¿ jest on dopiero 14
championem. Najd³u¿ej tytu³ ten posiada³
Emanuel Lasker w latach 1894-1921.
Obecnie najlepszym z Polaków jest Micha³
Krasenkow i znajduje siê na 59 miejscu w
rankingu FIDE.

Mamy nadziejê ze pomimo b³êdu zainteresowa³a pañstwa ta rubryka.
Rozwi¹zaniem diagramu 2 z poprzedniego numeru jest :
1.Gh7 Kh8 2.Gg6! Sf6(przy 2…f:g6
Gdy widzisz dobre posuniêcie – poczekaj! Nie wy3.S:g6 z wygrana bia³ych) 3.Gf7!(bia³e
konuj go! Mo¿e znajdziesz lepsze
groza zdobyciem hetmana) 3…Hd6
Emanuel Lasker
(bia³e daj¹ forsownego mata Beniowskiego) 4.Sg6 Kh7
5.Sf8 Kh8 6.Hh7
S:h7 7.Sg6#
W tym miesi¹cu, aby zaj¹æ pañstwa w d³ugie zimowe wieczory
proponujemy dodatkowo trzy kombinacje. W diagramie 3 ruch nale¿y
do czarnych w pozosta³ych do biadiag. 4
diag. 3
³ych.
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Micha³ Sycz
Dariusz Niemiec

diag. 5

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiñski – redaktor naczelny, Gra¿yna Malawska, Jerzy Chudzikiewicz – sekretarze redakcji, Ewa
Czy¿owska, Zuzanna Nosal, Renata Jurasiñska, Jerzy Bylicki, Irena Weselak, Anna i Jaros³aw Molowie – kolegium redakcyjne,
Antoni Iwañski, Piotr Pyrcz – fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna D¿u³a, Janina Jurasiñska, Mieczys³aw
Krasnopolski, Boles³aw Bielec, Grzegorz Hardulak – redaktorzy stale wspó³pracuj¹cy z Dynowink¹.
Adres Redakcji: MOKiR Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806. Sk³ad i ³amanie: Redakcja.
Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.

Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Tarnowie.

Nr 12/135

DYNOWINKA

39

40

DYNOWINKA

Nr 12/135

