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A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich
cieszy.
Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy
słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje.
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża
ściele.
Marzec dziwne broi fochy, zmiata starce
i junochy.
Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
Marzec zielony - niedobre plony.
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy,
listopad obraz żywy.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie
zboże ponad płoty.
W marcu, choć słota, rzucaj zboże do błota.
W marcu, gdy są
grzmoty, urośnie
zboże ponad płoty.
W marcu jak
w garncu.
W marzec już dzień, gdyby
ruski wół.

Tyle ludowe mądrości… A zgodnie z nimi tegoroczny marzec trochę zimowy, trochę wiosenny…  I dnia rzeczywiście
przybywa… I jest, jak w dziecięcej piosence…

…Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po wodzie,
Aż tu nagle hokus – pokus….
Słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie - kotki
Och ten marzec – czarodziej…

Zarząd Towarzystwa, jak co
roku, przygotowuje zwołanie
w miesiącu maju br. Walnego Zgromadzenia, celem
przyjęcia statutowych sprawozdań i podjęcia uchwał
związanych z prowadzoną
działalnością w 2010 roku.
O terminie Zebrania powiadomię
członków i sympatyków Towarzystwa w najbliższym
numerze „Dynowinki”. Już dzisiaj apeluję o szeroki
i czynny udział.
Burmistrz Dynowa potwierdził Zarządowi Towarzystwa pomoc finansową w wydawaniu naszego miesięcznika w 2011 roku. Stwarza to perspektywę rytmicznego
ukazywania się „Dynowinki”.
W latach ubiegłych Towarzystwo było inicjatorem
i wykonawcą renowacji przydrożnych kapliczek w Dynowie. W tym roku zamierzamy objąć renowacją kapliczki
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W marcowym numerze „Dynowinki” polecamy Państwu
m.in. „Wileńskie Kaziuki” naszego redakcyjnego obieżyświata Piotra Pyrcza, wieści z dynowskich szkół, informacje
z gminy Nozdrzec, kolejny odcinek wspomnień o Rodzinie
Trzecieskich, wiosenne porady kosmetyczne i - jak zwykle
- Rozrywkę i humor.
Proszę zwrócić też uwagę na przedruk artykułu o „wrednych ludziach”…  Każdy z nas ma swoje grono znajomych,
przyjaciół, z którymi czuje się dobrze i lubi z nimi przebywać.
Często jednak spotykamy też ludzi, którzy z natury są specjalistami od dręczenia i manipulowania, którzy uprzykrzają
nam życie, pozbawiają nas poczucia własnej wartości, nie
wspierają, nie zachęcają do rozwoju, nie życzą nam dobrze…
Toksyczni, wredni ludzie gaszą wszelki entuzjazm, widzą
w nas tylko wady. Są pełni zazdrości, zawiści i cierpią, gdy
patrzą na nasze sukcesy… I trzeba nauczyć się albo uciekać
albo skutecznie przed nimi bronić…
Obyśmy spotykali takich ludzi jak najrzadziej! Tego
Państwu i sobie życzę na wiosnę;-)
Redaktor prowadzący – Renata Jurasińska

św. Jakuba przy ul. 1 Maja oraz krzyża przy ul. Piłsudskiego. Renowacja będzie możliwa przy aktywnym
zaangażowaniu się przy pracach i wsparciu materialnym
mieszkańców miasta. Liczymy na pomoc konserwatora
zabytków.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto
w bieżącym roku planuje się wykonanie elewacji budynku.

Zgodnie z zapowiedzią umieszczoną w poprzednim numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
bieżące sprawy, jakie obecnie prowadzone są przez Miasto.
Przetarg na roboty budowlane
związane z remontem budynku
OSP w Dynowie Przedmieściu
W dniu 4 lutego br. roku Gmina
Miejska Dynów ogłosiła przetarg
nieograniczony na roboty budowlane
związane z remontem budynku OSP
w Dynowie Przedmieściu i mające na
celu wyłonienie Wykonawcy w/w robót. Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie
budynku OSP w Dynowie Przedmieściu w zakres którego wchodzą:
Rozbudowa budynku (garaże),
przebudowa, nadbudowa budynku
OSP w Dynowie Przedmieście obejmująca roboty rozbiórkowe, budowlane,
branży sanitarnej i branży elektrycznej.
Remont sali ćwiczeń obejmujący
remont dachu i wykonanie instalacji
odgromowej, remont tynków wewnętrznych i wykończenie ścian oraz
wykonanie instalacji wewnętrznych.
Budowa kuchni z zapleczem.
Ponadto prowadzone będą prace
związane z wykonaniem wjazdów do
garaży. Znaczna część prac wykonana
zostanie w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieściu
i wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie
(ul. Szkolna)”, współfinansowanego
w 85 % ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
W dniu 21 lutego br. w siedzibie
Urzędu Miejskiego odbyło się otwarcie
złożonych przez oferentów 15 ofert.
Podpisanie umowy z Wykonawcą
nastąpi w miesiącu marcu br., jeśli
do siedziby Urzędu nie wpłyną żadne
odwołania od decyzji Komisji Przetargowej.
Planowany termin zakończenia
robót budowlanych związanych z remontem budynku OSP w Dynowie

Przedmieściu to sierpień 2011 r.
Opracowanie dokumentacji
technicznej na budowę i przebudowę rozdzielczej sieci wodociągów
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie Miasta
Dynowa – etap I”. Zakres rzeczowy
niniejszej dokumentacji obejmował będzie zaprojektowanie około
8 km rozdzielczej sieci wodociągowej
przebiegającej w rejonie ulic Grunwaldzkiej, 1 Maja, Rynek, Kazimierza
Wielkiego, Handlowa, Kościuszki,
Mickiewicza, Szkolnej, Kolejowej
oraz zaprojektowanie 150 przyłączy
mieszkalnych (domowych). Zakres
rzeczowy zawarty w przygotowywanej dokumentacji będzie kontynuacją
prac związanych z remontem, budową
i przebudową sieci wodociągowej prowadzonych w ramach projektu pn.:
„Budowa stacji uzdatniania wody wraz
z ujęciami wody, remontem, budową
i przebudową sieci wodociągowych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi
dla Miasta Dynowa”, który jest obecnie realizowany przez Miasto.
Planowany termin opracowania
dokumentacji – maj 2011 roku
Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji to kwota rzędu 65 000,00
PLN brutto.
Remont budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury i Pogotowia Ratunkowego w Dynowie
Ponadto chciałbym poinformować
Państwa, że nadal trwają prace związane
z remontem budynku, w którym
swoją siedzibę mają Miejski Ośrodek Kultury i Pogotowie Ratunkowe
w Dynowie. W ubiegłym roku, jak
już wspominałem we wcześniejszym
numerze „Dynowinki” wymieniony
został dach oraz stolarka okienna,
której wymiana zakończyła się w tym
roku. Natomiast od początku roku
zostały przeprowadzone roboty wewnętrzne, związane z malowaniem
ścian w pomieszczeniach budynku

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dynowie
W dniu 11 marca br. powołany został
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dynowie, w odpowiedzi na ogłoszony dnia 11 stycznia 2011 r. konkurs
na niniejsze stanowisko. W wyniku
ogłoszonego konkursu do siedziby
Urzędu Miejskiego wpłynęło 5 ofert,
z których tylko dwie spełniały wymagania formalne, jakie zawarte zostały
w ogłoszeniu o konkursie. Było to
przede wszystkim posiadanie przez
kandydatów kwalifikacji zawodowych
do wykonywania pracy tj. wykształcenia wyższego co najmniej pierwszego
stopnia (licencjat) oraz trzyletniego
stażu pracy, a także udokumentowanego doświadczenia w zakresie prowadzenia lub organizowania działalności
kulturalnej, nieposzlakowanej opinii
oraz braku prawomocnego skazania
sądowego za przestępstwo popełnione
umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe. Oprócz wymogów niezbędnych (formalnych) konkursu zawarte
zostały wymagania dodatkowe, wśród
których znalazły się informacje dotyczące posiadania znajomości zasad
zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących
zasad ekonomiczno – finansowych,
wykazanie się cechami osobowymi,
jak obowiązkowość, dyspozycyjność,
komunikatywność, odporność na
stres. Mile widziane było również
posiadanie przez kandydatów umiejętności organizacji pracy, kierowania
zasobami ludzkimi oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Po
dokonaniu oceny złożonych ofert
i przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych, Dyrektorem Miejskiego
Ośrodka Kultury w Dynowie została
Pani Aneta Pepaś.
Pani Aneta Pepaś posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe oraz predyspozycje pozwalające na rzetelne wykonywanie
obowiązków na w/w stanowisku.
Do kompetencji nowego Dyrektora
należeć będzie przede wszystkim
zarządzanie samodzielną instytucją
kultury, której przedmiotem działania
jest organizowanie różnorodnych form
edukacji kulturalnej i wychowania
przez sztukę, stwarzanie warunków
dla amatorskiego oraz profesjonalnego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji zespołów,
prowadzenie impresariatu artystycznego, wspomaganie merytoryczne
i finansowe amatorskich zespołów, kół
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zainteresowań działających na terenie
Miasta Dynów, organizacja spektakli,
koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, organizacja
działalności rozrywkowo – rekreacyjnej, działalność reklamowa, promocyjna Miasta oraz administrowanie
i zarządzanie ośrodkiem turystycznym
„Błękitny San”.
W związku z objęciem niniejszego stanowiska życzę Pani Dyrektor
sukcesów zawodowych, satysfakcji
z pracy związanej z rozwojem życia
kulturalnego naszego miasta oraz
realizacji założonych celów.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących
działaniach i inwestycjach, jakie
prowadzone są przez Gminę Miejską
Dynów.
			
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak
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Z okazji przypadającego w miesiącu marcu Dnia Kobiet
chcielibyśmy złożyć wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia.
Zdrowia, szczęścia,
satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym
oraz wszelkiej pomyślności

Roman Mryczko
Przewodniczący Rady Miasta

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYNOWIE
Podczas tegorocznych ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie odbyły się zajęcia dla dzieci.
Uczestnicy zajęć plastycznych to głównie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej z klas I – VI.
Stosując różne techniki mali artyści wykonali prace
z bibuły, modeliny, malowali farbami, kredkami.

Zajęcia plastyczne kształtują sprawność manualną, rozwijają także wiarę we własne siły dlatego należy pobudzać
dzieci do twórczego myślenia i działania. Optymizmem
napawa, że z roku na rok chętnych do uczestnictwa w zajęciach przybywa.
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U babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadziem można porozmawiać o dawnych czasach, które znane
są nam tylko z kart książek historycznych. Dla Dziadków
zawsze jesteśmy najważniejsi. Szanuje się ich za cierpliwość,
wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne doświadczenie
życiowe.
W dniu 02.02.2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Po przywitaniu zaproszonych gości, uczniowie
wszystkich klas zaprezentowali swój program artystyczny.
Oprócz wierszy i piosenek zgromadzeni goście mogli obejrzeć
interpretację muzyczno – słowną utworu pt. „Cztery córy”
oraz posuwistego kujawiaka. Jednak największym uznaniem
cieszyła się humorystyczna inscenizacja pt. „Dziadkowie i
wnukowie”. W rolę dziadków wcielili się uczniowie klasy V
– Karolina Mocha i Daniel Wandas. Mimo młodego wieku
świetnie poradzili sobie na teatralnej scenie, co doceniła
gorącymi brawami zgromadzona publiczność. Na twarzach
gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły Babciom i
Dziadkom drobne upominki wręczone przez wnuków. Nie
zabrakło też wspólnej zabawy podczas konkursów przygotowanych przez wnuków. Dziadkowie rywalizowali w przybijaniu gwoździ, obieraniu ziemniaków i wiązaniu kokard.
Babcie zaś musiały wykazać się w wycinaniu serwetek,
zwijaniu włóczki i wiązaniu krawatów. Po części oficjalnej
goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców. Następnie na scenie pojawiła się kapela
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Dynowianie, która zachęcała wszystkich do tańca.
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętności. Wspaniała atmosfera,
która towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia
więzi rodzinnej, miłego spędzania czasu, bliższego poznania
się.
Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu.
		
Renata Pyś
Katarzyna Dziopak
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„cuimhnichibh air na daoine bho’n d’thainig sibh”

„Pamiętaj o ludziach, od których pochodzisz”,
to szkockie przysłowie w języku gaelic przyświecało nam 30 listopada 2010 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie, gdzie obchodziliśmy Dzień szkocki. Miał
on za zadanie przybliżyć uczniom kulturę jednego z krajów anglojęzycznych.
A dlaczego w tym dniu? Ponieważ patronem Szkocji jest Święty Andrzej.
W klimaty szkockie wprowadzili nas bohaterowie pisarza Artura Conan
Dolye - Sherlock Holmes i dr Watson.
Na wstępie uczniowie przekazali ogólne informacje o położeniu Szkocji,
faunie i florze, symbolach: hymnie, fladze, herbie oraz o patronie. Przybliżyli
również stolicę - Edynburg oraz najciekawsze miasta Szkocji i jej sławnych
mieszkańców. Bo któż nie zna Seana Connery, najsłynniejszego Szkota, który
tak wspaniale wygląda w kilcie? My również podziwialiśmy spódniczki w kratę.
Musicie bowiem wiedzieć, że w tym dniu obowiązkowym strojem, zarówno dla
dziewczynek jak i dla chłopców, była spódniczka w kratę. Najprzystojniejszym
i najlepiej ubranym Szkotem wśród uczniów został Patryk Marszałek z klasy
trzeciej. A później uśmialiśmy się do łez, słuchając żartów o Szkotach, bo przecież
kto nie zna opowieści o tym, jak oszczędny jest Szkot. Podziwialiśmy również
potwora z Loch Ness w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy
zaśpiewali dla nas i zatańczyli. O stronę muzyczną naszego przedstawienia
zadbały inne sławy Szkocji: Rod Stewart, Anna Lenox, Shirley Manson, Amy
Macdonald oraz zespoły Texas i Wet Wet Wet. Oprócz uczty dla naszych uszu
mieliśmy możliwość uczty dla podniebienia. Była to degustacja Aran-coirce ciasteczek owsianych, przysmaku szkockiego, upieczonego przez jedna z uczen-
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nic: Joannę Tuzyk. Zapoznaliśmy się również z najbardziej
znanymi potrawami Szkocji i przepisami na nie. Był również
akcent polski, Artur Boruc i Maciej Żurawski grają obecnie
klubie Celtic w Glasgow, a wnuczka Jana III Sobieskiego
była żoną szkockiego księcia.
Wielkie zainteresowanie wzbudził zwykły sznurek bieliźniany rozwieszony przez środek sceny , na którym kilka razy
podczas przedstawienia dziewczyny – Szkotki rozwieszały
pranie, bo jak wszyscy wiedzą, pogoda w Szkocji zmienną

Bo moja miłość równie jest głęboka
Jak morze, równie jak ono bez końca;
Im więcej ci jej udzielam, tym więcej
Czuję jej w sercu.
William Shakespeare (Szekspir)
Początki Święta Zakochanych
sięgają średniowiecza, a wywodzą

Nr 3/186

jest, o czym mówi szkockie przysłowie” If you don’t like the
weather, wait a minute!”.
Całości dopełniała dekoracja w barwach Szkocji: niebieskim i białym, flagi i rysunki Szkotów wykonane przez
najmłodszych uczniów.
Podsumowaniem całego przedsięwzięcia był konkurs
wiedzy o Szkocji, w którym wzięło udział 15 uczniów,
a pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Kłosowska uczennica
klasy IV.

się z Anglii. Na zachodzie Europy
św. Walenty patronuje zakochanym
co najmniej od XV wieku. W Polsce
zaś Święto Zakochanych obchodzone
jest dopiero od kilku lat. Czy dobrze
się stało, że zakochani maja swoje
święto? 14 - lutego Święto Zakochanych. Tego dnia życzymy sobie wiele

szczęścia i miłości oraz obdarowujemy
drobnymi upominkami, serduszkami,
misiami, kartkami okolicznościowymi,
czerwonymi różami.
Również uczniowie naszej szkoły
postanowili uczcić ten dzień. Z tej
okazji w naszej szkole zostały zorganizowane szkolne walentynki. Cała impreza poprzedzona została zbiórką
walentynek wykonanych i napisanych
przez uczniów dla innych oraz konkursem na najciekawsze serduszko
walentynkowe z wierszykiem w języku
angielskim. Następnie klasa V przygotowała program artystyczny, który
przybliżył nam historię życia Świętego
Walentego, pogłębił naszą znajomość
najsłynniejszych zakochanych par oraz
tradycji związanych z tym świętem.
Później zaprosili nas na współczesną

Nr 3/186

wersję sztuki „Romeo i Julia”. Historię miłości najsłynniejszej w historii
literatury, zakochanej pary. W czasie
przedstawienia aktorzy używali komórek, czasem posługiwali się nawet slangiem. Wersja komediowa, pełna dowcipu, lekkiego żartu ze współczesnych
reklam i naszej szarej rzeczywistości.
Julia – Kamila Bułdak, czekająca na
wyrazy miłości od Romea, domagająca się zainteresowania i zachwytu.
Romeo – Daniel Wandas, dowcipny,
typowy współczesny młodzieniec zafascynowany zdobyczami naszej techniki
i promocjami, który sztuczne róże na
walentynki pierze co roku w proszku
zakupionym w Biedronce Na uwagę
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zasłużyli również dwaj najlepsi przyjaciele Romea, w tych rolach: Kamil
Bujdasz i Domink Pudysz., którzy nie
ustawali w troskliwym doradzaniu
koledze w jego problemach miłosnych.
Po krótkiej przerwie, potrzebnej na
zmianę stroju uczniowie zaprosili nas
na „ Spotkanie tajemniczej Walentynki
z tajemniczym Walentym” czyli podpatrzoną w telewizji „randkę w ciemno”.
Wszyscy biorący udział w spotkaniu
zachwycili i rozśmieszyli nas swoim
pomysłowym przebraniem oraz dowcipnymi wypowiedziami. Przebrania
były znakomite i trudno było rozpoznać w kandydatkach i kandydatach
uczniów naszej szkoły.
Ogłoszone zostały wyniki konkursu na najładniejsze, najstaranniejsze
i najciekawsze serduszko walentynkowe w języku angielskim. Trud i pomysłowość wykonawców została nagrodzone walentykowymi prezencikami.
A potem odbyły się konkursy: klasy
rywalizowały w podawaniu sobie serduszka chwytając go jedynie pod brodą
, dziewczyny malowały serduszka na
policzkach swoich kolegów. Najmłodsi
podawali sobie wielkie serce w rytm
muzyki oraz kolorowali okazjonalne
obrazki. Były też konkursy poetyckie
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oraz zabawa: Kupid says. Konkursów
było wiele wszystkie śmieszne i ekscytujące, podczas których wszyscy głośno
dopingowali biorących udział. Było
zabawnie, śmiesznie i wesoło.
A jak można było zauważyć po
zawartości skrzynki walentynkowej,
poczta walentynkowa cieszyła się
wielkim powodzeniem. Natomiast
sala gimnastyczna wyglądała bardzo
uroczyście, romantycznie i nastrojowo.
Ozdobiona różnej wielkości serduszkami i amorkami oraz pracami z konkursu na najładniejsze walentynkowe
serduszko. Walentynki 2011 się zakończyły i już czekamy na następne.
Walentynki! Jedni je wielbią,
drudzy ich nie lubią. Dlaczego walentynki budzą tyle skrajnych emocji
w ludziach? A prawda jest taka, że
dobrze się stało, iż zakochani są wśród
nas i mają swoje święto.
Miłość w swej prostej
i nieśmiałej mowie,
powie najwięcej,
kiedy najmniej powie.
— William Shakespeare (Szekspir)
Tekst: Krystyna Wandas
Zdjęcia: Wojciech Piech
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Dzień Babci
i Dziadka.
Mimo, że styczeń jest zimowym
miesiącem, pełnym chłodnych dni,
są takie dwa w roku, kiedy każdemu
robi się cieplej na sercu, bo przecież
jest to święto naszych kochanych babć
i dziadków. W Zespole Szkół w Warze
zapraszanie naszych Dziadków na
uroczystość z okazji ich święta jest
tradycją na stałe wpisaną w repertuar
imprez szkolnych.
Święto Babci i Dziadka to dzień
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla dziadków. To
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń,
łez, radości.

Dzień Babci i Dziadka – Wara, 01.02.2011 r.
Dostojnych Gości zebranych na
szkolnym korytarzu przywitał ks. proboszcz E. Szpila. Przywołując postać
patrona szkoły Jana Pawła II, mówił
o sensie życia, cierpieniu, które wiąże
się ze starością. Złożył także Babciom
i Dziadkom najlepsze życzenia z okazji
ich święta.
Następnie głos zabrał dyrektor
szkoły pan Aleksander Fil, który docenił wartość dziadków w wychowaniu
młodego pokolenia. Przekazał gościom
życzenia zdrowia, radości i wdzięczności od wnuków.
Kolejnym punktem uroczystości
był występ uczniów klas młodszych,
którzy wystawili Jasełka „Betlejemska
nocka”. Dziadkowie mogli również
podziwiać występ swoich najstarszych
wnuków, którzy swoje popisy aktorskie
pokazali w innym przedstawieniu
jasełkowym „Dobrą nowinę niesiemy,
bracia słuchajcie”.
W czasie uroczystości mogliśmy
usłyszeć wiele słów sławiących Babcie:
- „Przy Tobie niknie głód i pragnienie,

gubi się strach. Twoje zasoby są olbrzymie, złożyły się na nie przeżyte lata i to
co otrzymałaś sama jako dziedzictwo.
„Niech będzie przy Tobie zawsze
Wiara, Nadzieja i Miłość”.
Z kolei w innym tekście uczeń
zebranym Dziadkom rzekł:
„(…) Mój dziadek ma swoje zdanie
budzi we mnie zaufanie.
To naprawdę trzeba przyznać
Dziadzio fajny jest mężczyzna.
Kiedy dzień dziadka zawita.
Z wiązanką kwiatów go witam.
Bądź zdrowy dziadku kochany
I bądź zawsze razem z nami.”
Uczniowie bardzo się starali, aby
przedstawienie było udane. Szanowni
Goście nagrodzili ich trud ogromnymi
brawami.
Wielką przyjemność sprawiły babciom i dziadkom drobne upominki
w postaci laurek, wręczone przez
wnuków. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli dziadkowie spędzili w szkole naprawdę ,,słodkie’’
spotkanie. Wspólny poczęstunek był
okazją do rozmów, wspomnień, bliższego poznania się i kolędowania.
Jeszcze raz wszystkim Babciom
i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności w życiu.
Opr B. Niemiec
Zdjęcia: M. Bobola

X Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek
Już od 10 lat uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy

X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
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biorą udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Nozdrzcu.
W tym roku odbył się on 1 lutego
na sali widowiskowej Domu Strażaka
w Nozdrzcu.
Wykonawcy byli podzieleni na dwie
kategorie wiekowe. Oceniające jury
w składzie:
p. Blama Barbara,
ks. Kocaj Roman,
p. Lubecki Krzysztof,
p. Sawczak Agnieszka,
p. Sobkowicz Monika,
brało pod uwagę zarówno aspekt muzyczny, jak i artystyczny wykonywanych kolęd.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
I kategoria (szkoły podstawowe):
ex aequo:
I miejsca:
Aleksandra Skotnicka - Nozdrzec
i Julia Kudła - Wesoła
II miejsca:
Gabriela Cichocka - Siedliska,
Karol Dziuban - Izdebki Nr 2
III miejsca:
Marianna Uryć – Wara,
Patrycja Pietryka- Izdebki Nr 4
II Kategoria (gimnazja):
I miejsce:
Aleksandra Knap - Nozdrzec
II miejsce:
Kinga Kita - Wesoła
III miejsce:
Barbara Mac - Wesoła
Wszyscy wykonawcy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz słodycze,
a najlepsi otrzymali nagrody książkowe oraz płyty ufundowane przez
organizatora.
Gratulujemy wszystkim laureatom oraz pozostałym uczestnikom!!
Eugeniusz Kwolek
Dyrektor GOK w Nozdrzcu
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„Pomyszkuj
w bibliotece”
W czwartek, 3 marca w Domu
Strażaka w Warze odbyło się spotkanie
zorganizowane w ramach konkursu
„Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień
z Internetem 2011”.
Na spotkanie zorganizowane przez
bibliotekę przybyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Warze, Strażacy
z miejscowej jednostki OSP, mieszkańcy wsi oraz uczennice szkół średnich.
Gościem specjalnym spotkania była Sekretarz Urzędu Gminy w Nozdrzcu Pani
Maria Potoczna. Spotkanie rozpoczęło
się w bibliotece od wpisania się na listę
uczestników. Następnie przeszliśmy do
Internetowego Centrum Edukacyjno
– Oświatowego, gdzie przy pomocy wolontariuszy dokonaliśmy zgłoszenia za
pomocą internetowego licznika akcji.
Dla uczestników przygotowane były
tradycyjne pączki oraz kawa i herbata.
Przy słodkiej przekąsce zapoznaliśmy
się ze scenariuszem spotkania. Następnie uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera i wspólnie
przeglądali zasoby popularnego serwisu YouTube.pl

„Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011”.
Spotkanie odbyło się według scenariusza: Koncert życzeń – integracyjne
spotkanie polegające na wyszukaniu
i wspólnym wysłuchaniu ulubionych piosenek w serwisie YouTube.
Uczestnicy spotkania mogli podzielić
się wspomnieniami lub anegdotami związanymi z daną piosenką.
„Tydzień z Internetem 2011” to polska
edycja europejskiej kampanii Get Online Week 2011 organizowanej przez
sieć Telecentre-Europe pod patronatem
honorowym Neelie Kroes – Komisarza
Unii Europejskiej ds. agendy cyfrowej.
W Polsce „Tydzień z Internetem 2011”
był skierowany przede wszystkim do
osób powyżej 50. roku życia, bowiem
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z najnowszych badań wynika, że ponad
10 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia nie korzysta z Internetu! Koordynatorem polskiej edycji Get
Online Week jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
		

Marta Bobola

Szkoła w Warze
laureatem konkursu
SKO
Od dwóch lat w Zespole Szkół
w Warze bardzo prężnie działa Szkolna Kasa Oszczędności. Skupia ona
uczniów od klas najmłodszych, aż po
III gimnazjum. W ramach działalności
SKO organizowane są liczne konkursy,
które cieszą się popularnością wśród
społeczności szkolnej.
W tym roku szkolnym wzięliśmy
udział w konkursie pod nazwą „Kiermasz - Świąteczny Sezam” w ramach
akcji „SKO jest OK”. w tym celu
podjęliśmy liczne działania, którymi było oszczędzanie, pozyskiwanie
środków pozabudżetowych szkoły.
Wśród nich znalazły się takie akcje jak:
Kiermasz Ozdób Świątecznych, Kiermasz Taniej Książki, Rodzinny Stroik
Świąteczny, Niesiemy Dobrą Nowinę
mieszkańcom Wary, Kolędnicy Misyjni.
Zwieńczeniem kiermaszu była prezentacja multimedialna przygotowana
przez opiekunów SKO: p. Elżbietę Skubisz, p. Agnieszkę Woś, p. Annę Kot.
Zdaniem komisji konkursowej PKO BP
w Lublinie przygotowany przez naszą
szkołę kiermasz został uznany za jeden
z najciekawszych i najbardziej oryginalnych. Zajęliśmy II miejsce w regionie lubelsko – podkarpackim. Miejsce
to jest dla nas szczególnie ważne, że
oprócz naszej szkoły w konkursie udział
wzięło ok. 200 szkół z całej Polski.
Oceniani byliśmy w następujących
kategoriach:
• kreatywność przygotowanych
wydarzeń,
• różnorodność zrealizowanych
działań,
• wielkość zebranych środków
pieniężnych.
Ponadto brano pod uwagę estetykę, pomysłowość wykonania, wartość
informacyjną i dokumentacyjną
działalność szkoły i SKO.
Mimo, że była to ciężka praca
zarówno dla członków SKO jak i opiekunów, to jesteśmy dumni, że znalazła ona uznanie w Polsce, że ktoś ją
docenił i nagrodził.
Opiekunowie SKO ZS w Warze

Dzień Kobiet
w Gminie Nozdrzec...
Wędrując po Gminie Nozdrzec
zawitałem tym razem do Wary, gdzie
miejscowe gospodynie zorganizowały
uroczysty Dzień Kobiet.
O Dniu Kobiet napisano i powiedziano już tak dużo, że można by już
na samym początku stwierdzić, że mój
tekst będzie kolejnym powielaniem
tych samych słów czy opisów. Zwykle
to relacjonujący jakąś imprezę przedstawia w kilku zdaniach przebieg
danego spotkania, dodaje kilka opinii,
ewentualnie powołuje się na historię
i przywołuje, co może zdarzyć się
w przyszłości.
Ten artykuł taki nie będzie. Z racji,
że dotyczy kobiet, ja jako mężczyzna
będę tylko narratorem całego wydarzenia. Tym razem oddam głos paniom,
gospodyniom, matkom, córkom, babciom, a sam będę słuchał i opisywał.
5 marca udałem się do Wary,
gdzie Koło Gospodyń zorganizowało
spotkanie gminnych kobiecych stowarzyszeń i kół gospodyń, które miało na
celu uczczenie zbliżającego się Dnia
Kobiet.
Jak przystało na mieszkanki Gminy Nozdrzec, spodziewałem się, że impreza będzie szykowna i dobrze przygotowana. Oczywiście nie zawiodłem się,
ale o tym napiszę za chwilę...
Jest godzina 16.30, sobota, podjeżdżam pod Dom Strażaka w Warze
i udaję się na główną salę OSP, gdzie
panowie, tak to warte podkreślenia
- panowie, przygotowują jej wystrój,
podłączają odpowiednie nagłośnienia,
ogólnie krzątają się po to, aby wszystko było przygotowane bez zarzutów.
Ja tymczasem zmierzam w kierunku
kuchni...
Takich zapachów dawno nie miałem okazji „zasmakować”. Gospodynie,
mieszkanki Wary przygotowują ostatnie potrawy, parzą kawę, kroją ciasto...
Siadam przy stole i zaczynam z nimi
rozmawiać...
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O kobietach, 8 Marca
i parytecie
z gospodyniami
z Wary
rozmawia
Michał Zięzio.

DYNOWINKA

dzanych dla kobiet „udogodnieniach”,
które mają zrównać pozycję w świecie
kobiet i mężczyzn np. w postaci parytetów na listach wyborczych. Czy
popierają Panie takie pomysły?
G.: „Odpowiedź w tych sprawach nie
jest jednoznaczna. Z jednej strony to
dobrze, że kobiety mają coraz więcej
praw, z drugiej zaś należy chyba
patrzeć na kompetencje, bo przecież
czasami może warto wystawić na liście

Dzień kobiet.
Michał Zięzio: „Drogie Panie, jak to
jest dzisiaj z kobietami na wsi, jak się
Wam żyje?”.
Gospodynie: „Na pewno lepiej niż
przed laty. Dzisiaj jest więcej udogodnień, praca jest lżejsza, a my same
jesteśmy postrzegane jak partnerki,
a nie tyko żony, matki czy kucharki”.
Jedna z Pań dopowiada: „Traktowane
jesteśmy z większym szacunkiem,
zwłaszcza przez mężczyzn. Dzisiaj
kobiety mają dużo do powiedzenia,
mogą realizować swoje marzenia, więcej z nas może podjąć nie tylko pracę
w domu, ale przede wszystkim wykonywać zawody przez nas wyuczone”.
M.Z.: „Czyli kiedyś było z tym gorzej?”
G: „To nie jest tak, że było gorzej. Jeszcze 20, 30 lat temu istniał inny pogląd
na bycie kobietą. To mężczyzna miał
zarabiać na dom, był głową rodziny.
Kobieta żyła codziennością, często
trudną i można by powiedzieć była nie
zawsze doceniana”.
M.Z.: „A jak wyglądał kiedyś Dzień
Kobiet?”.
G.: Czasami sobie myślimy, że to był to
naprawdę dzień mężczyzny. Bo święto
było w nazwie – nasze, kobiece, a świętowali mężczyźni. Na szczęście same
potrafiłyśmy sobie z tym poradzić.
Organizowałyśmy spotkania z okazji
8 marca. Wspólnie piekłyśmy ciasta,
przygotowywałyśmy napitki i świętowało się...”
M.Z.: „Często słyszy się o wprowa-

wyborczej na najwyższych miejscach
kobiety, czasami mężczyzn, a ich liczby sztucznie nie ograniczać. Niemniej
jednak kobiety potrzebne są w życiu
publicznym. Dobrze jest mieć reprezentantki nie tylko w parlamencie, ale i w
wielu ważnych instytucjach, ponieważ
kobieta nie tylko będzie łagodzić konflikty, ale i jest dobrym organizatorem,
potrafi negocjować. Jesteśmy o wiele
mocniejsze i o wiele mądrzejsze życiowo. Dzisiaj kobiety wiedzą, czego chcą
i mają konkretne sposoby na osiąganie
swoich celów
M.Z.: „Czego można dziś Paniom życzyć?”
G.: Zdrowia..., tak zdrowia i tego, abyśmy się mogły często spotykać w takim
wspaniałym gronie jak dziś.
W rozmowie udział wzięły: Panie
Kazimiera Czapla, Krystyna Skubisz,
Janina Zańko, Elżbieta Baran, Janina
Skotnicka, Teresa Bobola, Danuta
Skotnicka, Janina Borek i Krystyna
Skubisz, którym serdecznie dziękuje
za zaproszenie i rozmowę.

Wróćmy jednak do
spotkania...
O godzinie 17 rozpoczęła się główna
część spotkania. W imprezie uczestniczyły przedstawicielki kół gospodyń
z Siedlisk i z Wary, Stowarzyszenia
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Gospodyń Wiejskich z Hłudna i Izdebek oraz goście zaproszeni - przyjaciele
KGW.
Głównym punktem spotkania było
wspólne śpiewanie. Była więc impreza
karaoke oraz występy przy akompaniamencie wspaniałej Pani Gieni z KGW
w Hłudnie, która grała na akordeonie.
Już wielokrotnie w swoich tekstach
opisywałem tą bardzo uzdolnioną gospodynię, która podczas każdej imprezy gminnej daje popisy muzyczne.
Były również konkursy dla śpiewających pań oraz występy kabaretowe
przygotowane dla gospodyń przez
panów. Pod koniec imprezy do śpiewających na sali przystąpili jeszcze
z akompaniamentem pan Jan Gierula
i jego synowie, którzy grali na harmonii, saksofonie i klarnecie. Były też
i tańce wesołe, skoczne, pełne werwy
i optymizmu – takie, jakie gospodynie
na sali.
Karaoke prowadził Pan Jacek Pempuś z Brzozowskiego Portalu Internetowego, który odważnym Paniom wręczał
nagrody książkowe ufundowane przez
Pana Marka Owsianego – radnego
Powiatu, za co organizatorzy składają
serdeczne podziękowania.
W imieniu Organizatorów – Koła
Gospodyń Wiejskich z Wary dziękuję
sponsorom imprezy, bez których tego
typu przedsięwzięcie nie doszło by do
skutku.
Sponsorami byli:
Pan Piotr Tomański – Poseł na
Sejm RP,
• Antoni Gromala – wójt Gminy
Nozdrzec,
• Maciej Lewicki oraz
• Pani Dorota Jamrozy

•

Podziękowania składam także
grupie teatralnej „Byle się napić”
w składzie Łukasz Gaweł, Jerzy Bobola
i Paweł Bobola - za wspaniały występ
kabaretowy. oraz niezawodnej, jak
zawsze - Marcie Boboli.
Po raz kolejny gospodynie z Gminy
Nozdrzec pokazały, że poprzez zabawę, wspólny śpiew, rozmowę można
zdziałać wspaniałe rzeczy. Zgromadzeni na sali wymienili poglądy,
doświadczenia, kobiety opowiadały
o swoich problemach, ale i dzieliły się
radościami, a przecież właśnie to jest
najważniejsze.
Ja ze swojej strony życzę wszystkim
Paniom, by zawsze czuły się zadowolone z siebie, z tego, co robią i nigdy nie
przestawały w dążeniach w osiągnięcie
marzeń i celów życiowych.
		

Michał Zięzio
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Z ostatniej chwili...
Finał WOŚP w Warze.
Brzozowski Portal Internetowy był
patronem medialnym kolejnego już
Wielkiego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Warze. Wolontariusze zebrali łącznie:

28.001 zł !
Jak to na feriach
w Warze było …
Gminna Biblioteka Publiczna
w Warze w trakcie ferii organizowała
szereg imprez dla dzieci pod hasłem:

Dzieci wzięły udział w zajęciach
plastycznych, dyskotece, rozgrywkach
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w gry planszowe i głośnym czytaniu
bajek. Dodatkową atrakcją spotkań
było karaoke dla dzieci zorganizowane wspólnie z Brzozowską Telewizją
Internetową oraz wyjazd do kina na
projekcję filmu „Żółwik Sammy”.
		

Danuta Kusińska

Ciekawie na feriach
było również
w Siedliskach...
W tegorocznej bogatej ofercie Biblioteki Publicznej w Siedliskach znalazły się takie propozycje jak: czytanie
bajek, rozgrywki w gry planszowe,
zajęcia plastyczne (wykonanie laurki
dla Babci i Dziadka).
Ogromnym zainteresowanie cieszyła się gra w „państwa, miasta”
Certyfikowane kwalifikacje nową
szansą” - zaproszenie na szkolenia
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle zaprasza
mieszkańców gminy do udziału w pro-

Ferie w Warze.

jekcie „Certyfikowane kwalifikacje
nową szansą”.
Szczegóły na: www.nozdrzec.pl

UWAGA KONKURS!!!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie
wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy
tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi
na pytanie:

„Jaki kwiat był
symbolem Dnia Kobiet
w czasach PRL-u?”
Na odpowiedzi czekam do 10 kwietnia
2011 roku pod adresem e-mailowym:
spacerkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej
odpowiedzi czeka bardzo atrakcyjna
nagroda książkowa.
		

Całość opracował
Michał Zięzio

Ferie w Siedliskach.

POWIATOWY
KONKURS

„Słodko spożywamy matematykę
i dzieje się nam jak Lotofagom;
bo skosztowawszy jej,
nie chcemy już od niej odstąpić
i owłada nami jak kwiat lotosu.”
Arystoteles

MATEMATYCZNO - LOGICZNY „POTYCZKI LOGICZNE”
W dniu 03 marca 2011r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem:
„Potyczki Logiczne”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie
i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości
rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring
uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami
szkolnymi o podobnym typie kształcenia.
Patronat nad konkursem sprawował Starosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Jodłowski. Wzięło w nim udział 25 uczniów
z 5 szkół ponadgminazjalnych Powiatu Rzeszowskiego (Zespół
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Liceum
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Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespół Szkół
w Tyczynie, Zespół Szkół Techniczno– Weterynaryjnych im.
Bohaterów Westerplatte w Trzcianie), których przygotowało
8 nauczycieli.

Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. W jego
trakcie sprawdzono następujące umiejętności: zastosowanie wiadomości z matematyki, analizy i wnioskowania do
rozwiązywania problemów i zadań logicznych na poziomie
matematyki popularnej.
Na finał konkursu który odbył się tego samego dnia
przybył przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Starszy Inspektor w Wydziale Społeczno –
Oświatowym p. Marcin Tupaj. Zanim ogłoszono wyniki
miała miejsce krótka prezentacja artystyczna w wykonaniu
członków Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT”
i Grupy Sportowo – Tanecznej „APLAUZ”. W oczekiwaniu
na ogłoszenie wyników uczestnicy konkursu mieli mozliwość
obejrzenia prezentacji o ZSzZ w Dynowie. Pokaz przedstawiła doradca zawodowy p. Anna Fara.
Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac
ustaliła następujące wyniki.
I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie, opiekun p. Barbara Selwa.
II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
opiekunowie: p. Barbara Gierlach, p. Renata Mazur,
p. Barbara Ślemp.
III miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun
p. Zbigniew Tesznar.
IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Tyczynie, opiekunowie: p. Kinga Sozańska i p. Agnieszka Najdecka
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oraz drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, opiekun p. Bogusława Chrostek.
Nagrody laureatom wręczyli: Starszy Inspektor w Wydziale Społeczno - Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie p. Marcin Tupaj oraz Dyrektor szkoły
p. Halina Cygan.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz przepiękne nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Rzeszowie a szkoła i opiekunowie podziękowania.
Powiatowy Konkurs Matematyczno – Logiczny pod nazwą „Potyczki Logiczne” mógł odbyć się dzięki ogromnemu
wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na
czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem
Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika
Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama
Kozaka.

			

Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie
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„JESTEŚMY
RAZEM”
„…życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać…”
Stanisław Sojka

Doceniając sens słów tej mądrej piosenki Stanisława Sojki,
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego
w Dynowie i członkowie Szkolnej Artystyczno-Teatralnej Grupy
ANTRAKT, wraz z opiekunami zorganizowali w dniu 8 marca
2011 roku w auli szkolnej koncert charytatywny, by wesprzeć
rodziny uczniów, członków Antraktu, które dotknięte zostały
dwoma niewyobrażalnymi tragediami.
Pomoc ludziom będącym w tak trudnej sytuacji jest obowiązkiem każdego, dlatego cieszy fakt, że tak bardzo włączyła
się w tę inicjatywę cała młodzież szkolna, która przeprowadziła
szeroką akcję informacyjną w środowisku. W zorganizowaniu
imprezy pomogły także osoby anonimowe, artyści dynowscy i
pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Koncert przygotowany został spontanicznie z potrzeby serca.
Wystąpili koledzy, koleżanki, nauczyciele… Mimo że nie zrobili
tego dla zaszczytów, wymieńmy choćby szkolnych muzyków z
zespołu IDEA, dawnego członka Antraktu Arkadiusza Banasia
z Joanną Martowicz, Wiolettą Potoczną i zespół Bocca Della
Verita.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania
i wzięli udział w naszym spotkaniu. To dzięki nim mogliśmy
poczuć i uwierzyć, że naprawdę, jak głosiła nazwa imprezy „Jesteśmy razem”. To wspólne dzieło budzenia w nas dobra
zaowocowało niezwykłą więzią, ważniejszą może nawet od
spraw materialnych.
Szkoda, że impreza nie została zauważona przez władze
naszego miasta.
Wszystkim, którzy mieliby takie możliwości i chcieliby jeszcze okazać jakąś pomoc rodzinom dotkniętym dwoma strasznymi tragediami, pożarami, podajemy numery kont i telefonów:
1) Bank Spółdzielczy w Dynowie, O/Dubiecko
Nr konta: 88 9093 1020 2002 0211 1650 0002
z dopiskiem Anna Smolińska
/Tel. Kontaktowy - Anna Smolińska Tel.: 696 412 368/
2) Bank Spółdzielczy w Dynowie, O/Dubiecko
Nr konta: 03 9093 1020 2002 0208 4563 0002
z dopiskiem Marzena Kmiecik c. Andrzeja
/Tel. Kontaktowy – Jacek Kmiecik Tel.: 889 564 735/
AJM
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Ps. Dziękujemy członkom i opiekunom Szkolnego Koła
CARITAS, którzy solidaryzując się z naszą inicjatywą przeprowadzili w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Dynowie
zbiórkę dla potrzebujących i w dniu 10.03.2011r. przekazali jej efekty. Ponadto dziękujemy wszystkich ludziom
o wielkim sercu, księżom, nauczycielom, uczniom, osobom
anonimowym, którzy sami spontanicznie włączyli się w to
wspólne dzieło pomocy.

WSPOMNIENIA O RODZINIE
TRZECIESKICH – CZ. V

Kinga z Trzecieskich Moysowa Wspomnienia z mojego dzieciństwa
Dynów 10 II 1955
Po rezurekcji pędziliśmy wprost do
domu na pierwsze wielkanocne śniadanie. Jedyny to raz w roku, w Wielką
Niedzielę do rannej kawy podanej na
najładniejszej porcelanie, podawał
lokaj szynkę i inne wędliny, baby,
przekładaniec. Byliśmy głodni po paru
dniach ostrego postu, a szynka zrobiona wprost świetnie przez Wojciecha
Kłysza, znikała w ogromnych ilościach.
Nazajutrz, w Poniedziałek Wielkanocny, „Śmigus” był obchodzony
w tym czasie wręcz z pasją. Przechodzi ludzkie pojęcie co się w tym dniu
u nas działo. Mój Ojciec, człowiek
w tych czasach jeszcze młody, pełen
życia i humoru, przepadał za „Śmigusem”. Dosyć powiedzieć, że jeszcze
w Wielką Sobotę fornale beczkami
wozili wodę do dużych kadzi koło domu
i rezerwuaru betonowego w stajni.
Po powrocie z sumy rozpoczynało się
tzw. „lanie się”. Mój Ojciec biegał jak
młody chłopak z konewkami wody, oblewał strumieniami dziewczęta z garderoby, pomagali mu w tym wszyscy
młodzi mężczyźni z folwarku: oblewali
dziewczęta wiadrami wody, dziew-

częta im oddawały tym samym.
Całe obejście było zlane woda,
a czasem to i w domu stały kałuże. Ile było przy tym śmiechu,
żartów, ile szczerej wesołości! Pamiętam nasza długoletnią nianię, Wikcię
Frukanówną, która raz założyła się
z moim Ojcem, że się nie da oblać w „
Poniedziałek Oblewany”. Poprosiła na
ten dzień Tekluńcię o urlop i poszła na
cały dzień na wieś do domu. Wróciła
o 10 tej wieczór i musiała wejść do”
garderoby” przez duża sień w starym
lamusie. Były tam schody na strych, na
szczycie których czatował na nią mój
Ojciec i chlusnął na nią cała konewką
wody, wołając: „Widzisz, że cię oblałem”. Na Igiozie to nawet dziewczęta
kąpano w stawie, o ile był ciepły dzień.
Gdy ktoś kiedyś będzie czytał te moje
wspomnienia, niech nie myśli, że ja
tu coś przesadzam, a może wymyślam
rozmaite obrazki z tego ówczesnego
życia. Niech sobie nie wyobraża stosunku służby do moich rodziców opartego
jedynie na strachu przed „państwem”.
U nas taka scena jak oblanie służącej przez „jaśnie pana” było całkiem
możliwe i nie przesadzone. „Lanie się”
przerywał zawsze przyjazd księdza
Sękowskiego z Bachórza, wielkiego
przyjaciela moich Rodziców, który nas
witał swym przemiłym uśmiechem
ze słowami: „Chrystus Zmartwychwstał”.
Po Wielkiej Nocy rozpoczynała się
już zwykle wiosna, często zmienna
i kapryśna, czasem ciepła tak, że już
pod koniec Kwietnia wypędzano bydło
pierwszy raz na pastwisko. Był to
osobliwy i miły dzień. Wspomniałam
już, że hodowano u nas około 80 sztuk
bydła, z którego dużo było swojego
chowu i znało zwyczaje. W dzień prze-

znaczony na to, po obiedzie szliśmy
wszyscy do stajni krowiej. Na czele mój
Ojciec z palmą poświeconą w Palmową
Niedzielę i talerzem ze święconą woda.
Za nim Mama i my dzieci, panna Ernestyna, a w stajni asystowała cała służba stajenna. Pamiętam doskonale jak
bydło na widok palmy, która mój Ojciec
kropił je wodą świecona, podnosiło taki
ryk, że stajnia się trzęsła. Może się to
też komuś wydać mało prawdopodobne,
ale doprawdy, że ta radość krów, które
z roku na rok pamiętały ten zwyczaj,
była nieomal wzruszającą.
Ojciec z Benedykiem przechodzili
całą stajnie kropiąc krowy, potem
dziewczęta odwiązywały je z łańcuchów i wtedy dopiero rozpoczynało się
istne widowisko. Krowy - szczególnie
młode - wybiegały ze stajni jak szalone
z podniesionymi ogonami i zaczynały
na dworze podskakiwać, bóść się ze
sobą dla „zabawy”, a my dzieci braliśmy całym sercem udział w tej krowiej
radości, w której czuło się radość przyrody z powrotu wiosny.
Nadchodził Maj pachnący czeremchą i bzami, sad nasz pokrywał się
śniegiem jabłoniowych kwiatów, a po
krzakach „darły się" wprost słowiki.
Chodziliśmy zawsze wieczorem
do kościoła na majowe nabożeństwo.
Ten sam śliczny obraz Matki Boskiej
Dynowskiej patrzył na nas z ołtarza,
ten sam pająk kryształowy, którego
szkiełka wydawały mi się tęczowymi
brylantami i ten sam witraż ze sceną
Zwiastowania w pogodne wieczory
prześwietlony słońcem. Ta sama tez litania Loretańska, której nuta jest nieodłączna od dźwięków polskiej wiosny.
W tych czasach jednak podczas majowego nabożeństwa nie było wystawienia Najświętszego Sakramentu tak jak
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dziś i po litanii śpiewano Suplikację.
Po nabożeństwie wracaliśmy do domu
często przy dźwiękach dętej orkiestry,
która co parę dni grała pieśni maryjne
na balkonie kościoła. Szło się potem
z Mamą do wieczornego udoju, podczas
którego dojące dziewczęta śpiewały te
same pieśni jak „ Matko Niebieskiego
Pana”, „Cześć Maryji” i inne tak żywo
przypominające majowe wieczory.
Po kolacji, cała służba i my wszyscy
zbieraliśmy się w kancelarji Ojca na
nabożeństwo majowe, o czym już raz
wyżej wspominałam.
Dynów 11 Lutego 1955Ubieranie
ołtarzyka majowego należało do nas,
dziewczynek. Bardzo lubiłyśmy ten
„obowiązek” i całe naręcza wiosennych
kwiatów rozmieszczałyśmy we flakonach na tym ołtarzyku.
Nadchodziły coraz to cieplejsze dni
i zwykle z początkiem Maja, mama
pozwalała nam chodzić boso. Była to
radosna chwila, bo oznaczała już na
pewno wiosnę i lato, wiec cieszyły się
dzieciska ogromnie. Pamiętam, że jednego dnia Mama weszła do dziecinnego
pokoju z rozkazem: Zdejmijcie trzewiki
i biegnijcie do ogrodu”, po tych słowach
zaczęliśmy biegać naokoło stołu jak
czwórka warjatów, a potem pędem do
ogrodu. Na wiosnę i w lecie, byliśmy,
poza godzinami lekcji, stale na dworze,
bo Mama bardzo wierzyła w dobroczynny wpływ słońca i powietrza na
organizm ludzki.
Krzaki „ na Huśtawce” i „ za pokojami” to była nasza domena. Tam przez
parę lat, co roku, ja sobie budowałam
szałas z gałęzi świerkowych, które
zostawały po odkryciu róż. Szałasy te
były tak solidne, że nawet silne wiatry i deszcze letnie ich nie niszczyły;
spędzałam tam nieraz całe godziny na
zabawie, czytałam, a czasem i spać mi
się w nich zdarzało w ciągu dnia.
W Czerwcu nasz ogród pokrywał
się masa róż, goździków i innych letnich już kwiatów, dni coraz dłuższe,
a więc i obowiązkowe spacery w pole
odbywały się po podwieczorku. Ciemną stroną tych spacerów było to, że
zawsze towarzyszył nam pies, Mamy
legawiec „Brawo”, który uganiał po
polach, znikał w zbożach, czy kartoflach i trzeba go było w niebogłosy
wołać, by się gdzieś za zwierzyną nie
zawieruszył i nie przepadł, coby dla
Mamy było wielka przykrością. Można
sobie było tych krzyków i emocji na
spacerze łatwo oszczędzić zamykając
psa na te dwie godziny, ale wówczas
ludzie zatruwali sobie często takim
głupstwami życie.
Mój Ojciec całe dnie w lecie spędzał w polu. Na lekkim wózku tzw.
„tarantasie” jeździł z Marcinem przed
południem i całe popołudnie, tak,
że kazał sobie nawet podwieczorek
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w pole przynosić. Z ludźmi pracującymi
często żartował, stałym robotnicom
kupował prezenty w postaci chustek,
materiałów na suknie i dużo nawet
na to pieniędzy wydawał. Nazywał te
prezenty „bengalami”, prawdopodobnie
dlatego, że za Jego młodości istniały
chłopskie chustki na głowę z wełny
zwanej „bengalską.”
W Czerwcu wypadała Oktawa Bożego Ciała, w której wszyscy braliśmy,
naturalnie, udział. Tak się jakoś w tych
latach składało, że na samo Boże Ciało
był wielki upał; podczas uroczystej
procesji po miasteczku żar się lał na
odkryte głowy mężczyzn, a wtedy
jeszcze nie znano obecnego zwyczaju
chodzenia całego lata z goła głową
i „przepalenie” głowy rzekomo groziło
poważnym niebezpieczeństwem.
Do 10 roku życia, Józia i ja rzucałyśmy z innymi dziewczynkami z parafii
kwiaty pod nogi księdza niosącego
Monstrancję. Nasza dobra Tekluńcia
zawsze nam na te okazje przygotowywała nowe, białe sukienki, niebieskie
wstążki do włosów i starała się w swojej wprost macierzyńskiej czułości o to
byśmy jak najładniej wyglądały. Temu
znowu sprzeciwiała się Mama, bo się
bała rozbudzać w nas próżność i zamiłowanie do strojów.
Na parę dni przed Bożym Ciałem
musiałyśmy uwić dwanaście maleńkich wianuszków z macierzanki,
rozchodnika i innych ziół, a Tata pisał
na czterech kartkach papieru 4 Ewangelie czytane podczas procesji. Zwijał
je w ruloniki i wraz z wianuszkami
zawieszano je na monstrancji.
Po Oktawie Ojciec zawieszał wianki
w kancelarji, a ruloniki z Ewangeliami
sam zakopywał w czterech rogach swego majątku: na „Krzywdzie”, na „Wielkiej Cegielni”, koło stawu w Harcie,
nad Sanem i tzw. „Radzieckiem”, tam,
gdzie dziś jest stacja kolejki. Stary to
podobno, ale dziś młodym już zupełnie
nieznany zwyczaj.
W tych czasach całe nasze życie,
sprawy nawet czysto materialne, były
głęboko przepojone chrystianizmem,
co może się dziś komuś wydawać
sentymentalizmem i łączeniem religii
z rozmaitymi zwyczajami niewiele
z nią mającymi wspólnego. Można się
na to w rozmaity sposób zapatrywać,
ja tu tylko opowiadam jak pamiętam
i jak było.
Miało to nasze dynowskie życie podczas lata i swoje ciemne strony, które
się nam dziś wydają nie takie znów
tragiczne, bośmy gorsze rzeczy przeżyli, ale wówczas to była istna zmora.
Za mego dzieciństwa były o wiele
gwałtowniejsze burze, ulewy, tzw. fale,
słoty trwające po kilka tygodni. Do tego
trzeba dodać, że Mama jakiś wprost organiczny wstręt do deszczu i lek przed
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burzą, grzmotami, gradem. Gdy po
upalnym dniu nadciągała burza, mama
brała do ręki mały dzwoneczek loretański (z Loreto we Włoszech), na patelnie
wianki z Bożego Ciała położone na
żarzące się węgle i paląc je dzwoniła
przed domem. Niech nikt nie nazywa
tego śmiesznym zabobonem, bo to
była forma modlitwy i ukazanie Bogu
ufności, że oszczędzi szkody materialnej. Gradu nie pamiętam w Dynowie
nigdy, ale ulewy robiły duże szkody,
kładły zboża, a wylewy Sanu to była
istna zmora, a zdarzały się przeciętne
co dwa lata, o wiele częściej niż obecnie. Bywały też lata pogodne i suche;
w naszym ogrodzie była masa truskawek, porzeczek, agrestu, malin, ale
cóż z tego! Nam, małym dzieciom nie
wolno było tam wchodzić, a szczególnie
„pod karą śmierci”, nie wolno było jeść
surowego groszku, czy porzeczek. Nic
wtedy nie wiedziano o witaminach,
nie jedzono surówek, a każdą jarzynę
musiało się ugotować.
Naturalnie, że często zakradaliśmy
się na te „zakazane owoce”, obżeraliśmy się nimi i nic nam to nie szkodziło.
Jeżeli któreś z nas zachorowało czasami, to chyba dlatego, ze dawano nam za
dużo jedzenia, na kolację zawsze mięso,
plus kwaśne mleko z kaszą, a bardzo
często jeszcze półmisek wspaniałych
raków, które chłopi z Laskówki worami
przynosili.
W naszej okolicy było wówczas
o wiele więcej lasów, a w tych lasach
wiele zrębów szpilkowych pokrytych
poziomkami. Zjadało się ich wtedy
na raz bez końca. Pewnego dnia nasz
lokaj, Jakób Zygar, nakrył do podwieczorku nie na ganku pod słupami, ale
pod dużą lipą na gazonie. Postawił
na stole duży półmisek poziomek
i odszedł. Nim przyszliśmy do stołu,
krowa „Pisanka”, faworytka mamy,
która jedna miła przywilej pasienia się
w ogrodzie, podeszła do stołu i bez ceremonii cały półmisek poziomek zjadła.
Gdyśmy przyszli pod lipę, kończyła już
tę ucztę i mlaskała pyskiem, z którego
wysypywały się pachnące poziomki.
Ogromna to była radość dla dzieci.
W czerwcu, na Świętego Antoniego,
wypadał odpust w Dynowie. Po uroczystej sumie i procesji, Tata szedł zawsze
na odpustowy obiad do ks. Proboszcza
Sałustowicza, a jego matka, bardzo
lubiana i szanowana, przysyłała z tego
obiadu tort i lody. Do reguły też należało, że Tata po takim obiedzie zawsze
twierdził, że się przejadł i cierpi na
żołądek.
Mówiąc o odpuście przypomniałam
sobie osobę ks. Sałustowicza. Był on
proboszczem w Dynowie od r 1890
do1919, a więc przez nieomal 30 lat.
Był to przyjaciel naszego Ojca i głównie
dzięki niemu to probostwo otrzymał.
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W tych czasach tzw. „prezenta”, czyli
prawo objęcia probostwa przez księdza
zależało nie tylko od biskupa ale i kolatora parafii i „prezenta” musiała być
przez niego podpisana Kolatorem był
z reguły właściciel majątku ziemskiego
w danej parafii.
Ksiądz Sałustowicz położył duże zasługi dla kościoła w Dynowie. Objął go
w stanie zaniedbanym i w ciągu swego
pobytu w Dynowie postarał się o nową,
kamienna posadzkę, piękne barokowe
stalle przed głównym ołtarzem, nowy
chór, ołtarze Matki Boskiej i Serca
Jezusowego, dach z blachy cynkowej.
Był to ksiądz wielkiej dobroci serca,
w towarzystwie ogromnie miły. Słabością jego było może to, że czuł się dobrze
jedynie w wytwornym towarzystwie, to
też bywał bardzo dużo po wszystkich
szlacheckich dworach w okolicy, a więc
w Bachórzu u Zdzisławów Skrzyńskich,
w Bachórcu u Ignacego Krasickiego,
w Dąbrówce u Starzeńskich, w Ruskiej
wsi u pani Weissenwolf. Lubiano go, bo
był doskonale wychowany, wszystkim
szczerze życzliwy i dobrze grał w tzw.
wówczas „whista”.
Przy ołtarzu była to piękna postać
o twarzy rzymskiego patrycjusza, piękne, swobodne ruchy i doskonały słuch
i glos. Rzadko można spotkać księdza
odprawiającego równie pięknie Msze
Św. i inne nabożeństwa. Z moim Ojcem
byli na „ty” i kochali się jak bracia ale
też i sprzeczali bardzo często, głównie
na temat, że w kościele nie jest dosyć
czysto, że kościelny, stary Michał Wolański jest brudas niedołęga, a i dlatego, że ks. Sałustowicz nie zgadzał się ze
spartańskimi metodami, jakie matka
stosowała w naszym wychowaniu.
Ks. Sałustowicz chrzcił nas wszystkich, a Józi, Antkowi i mnie dawał
ślub, choć w tym okresie już nie był
proboszczem w Dynowie, ale prywatnym kapelanem Książąt Sapiehów
w Krasiczynie, gdzie umarł w 1932
r. i jest pochowany na cmentarzu
starym w Dynowie, w grobowcu „ Pod
aniołem”.
Nasz Ojciec w tym czasie dużo grywał na organach, tak że Muś Chamiec
zawsze mówił, ze to tylko w Dynowie
proboszcz jest na „ty” ze swoim organistą. Tata był - jak już wspomniałam - bardzo muzykalny, nie znosił
fałszywego śpiewu i czasem wracał
z Kościoła poirytowany: „ Ja zaczynam
Godzinki w As dur, baby pod amboną
zjeżdżają na G, ja za nimi jadę na G,
one znowu w dół o pół tonu na „Fis”.
Wreszcie wstałem od tych organów, bo
mnie zielona pasja wzięła. Śpiewajcie
sobie same jak nie umiecie w jednej
tonacji śpiewać”.
Ale wracam do opisu pór roku i ich
wpływu na życie dynowskiego dworu.
Lato postępowało, żniwa się zbliżały
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i rozpoczynano je zwykle w pierwszej
połowie Lipca. W pierwszy dzień żniwa
Tata był cały dzień w polu, żęło się
wtedy żyto i pszenice ręcznie, myśmy
z Mamą wychodzili do żniwa po południu. Rodziców moich i nas, żnące
dziewczęta opasywały powrósłami ze
zboża i dostawały za to osobno wynagrodzenie w srebrnych „koronach”.
Jest to stary i w całej Polsce wówczas
rozpowszechniony zwyczaj, dziś już tez
nieomal nieznany.
Czasem Tata jechał z Marcinem
do miasteczka, przywoził od naszych
starych dostawczyń, żydówek Sury
Pinokier i Kajki Domt chustki, materie na „katanki”, często zatykał je na
lasce na rogu pola i oznajmiał, że kto
pierwszy do tego miejsca dojdzie, dostanie prezent zatknięty na lasce. Można
sobie wyobrazić jak się żeńcy spieszyli.
Prześlicznym zakończeniem żniw było
Święto Wniebowzięcia Matki Boskiej,
czyli Matki Boskiej Zielnej.
Między rokiem 1902 -1908 tak się
składało zawsze, że była w tym dniu
pogoda. Ranek, ogród pełen astrów,
lewkonii, trochę jeszcze pączków różanych i gwoździków, a powietrze przesycone ich zapachem. Na tzw. „boisku”,
czyli w stodole za starą studnia, ruch!
Kolo młockarni kieratowej na długich
ławach trzy „wieńce”, podobne raczej
do małych kopuł splecionych kłosami.
Było ich zwykle cztery z każdego gatunku zboża po jednemu. Do każdego
„wieńca” przeznaczone były cztery
dziewczęta i jeden chłopak. Wybierano
do tego te, które najpilniej chodziły do
żniwa i najlepiej pracowały. Każda
z nich uważała, że jest to zaszczyt gdy
ją, mój Ojciec i polowi, przeznaczyli do
wieńca. Ponadto każda z nich dostawała od Ojca cały krakowski strój.
Przepadałam za tym porankiem
w dniu Matki Boskiej Zielnej. Rano
przynosiłyśmy obie z Józią całe snopy
astrów, dalii, floksów do ubrania wieńców dziewczęta wpinały je w wieńce
i przetykały gałązkami szparagów,
a do nich należały i inne ozdoby, np.
jabłka, które wtykało się na cienkich
patyczkach, złocone orzeszki laskowe;
były też na tych wieńcach pierniki jarmarczne barwnie lukrowane i kolorowe
kule szklane, jak na choince.
Przed sumą dziewczęta ubierały
się w ciemnej komorze, gdzie stała
młocarnia.
Pamiętam, że jednego roku miały
śliczne gorsety z seledynowego aksamitu, czerwone, szerokie spódnice
i białe batystowe fartuszki, a na szyi
po kilka sznurów prawdziwych korali,
które u nas kobiety często nosiły. Korale te były z tyłu na karku związane
ogromną kokarda z szerokiej, jedwabnej wstążki.
Karbownik Sikora w ”wyglancowa-
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nych” butach i świątecznym kapeluszu
dozorował całego tego obrzędu. Cała
olbrzymia, mroczna stodoła pachniała
świeżo zwiezionym zbożem ułożonym
aż pod strop dachu.
W końcu przychodził Tata z całym
pudłem pięknych wstążek z naturalnego (nie sztucznego) jedwabiu w rozmaitych kolorach, które sam zawieszał
na wieńcach, tak, że były nimi całkiem
pokryte. Zajeżdżało trzy drabiniaste
wozy zaprzężone w czwórki koni ubranych w zieleń i kolrowe pęki kwiatów.
Dziewczęta i chłopcy umieszczali wieńce na wozach, sami tez na nich siadali
i trzaskając z długich batów ostrym
kłusem jechali do kościoła, gdzie wieńce ustawiano na balaskach.
Suma na Zielną była taka sama
jak obecnie, tak samo pachniały zioła
i kwiaty, tylko głowy dziewczęce różniły się od dzisiejszych, „ondulowanych”
fryzur. Dziewczęta zawsze chodziły do
kościoła z gołą głowa, warkocze upinały
wtyle w „kółko”, a z lewej strony kółko
to przybierano kwiatami i to szlachetnymi; najlepiej lubiano gwoździki,
lewkonie, pączki róż. Gdy kilkanaście
dziewcząt stało razem w kościele, ślicznie to wyglądało.
W procesji, przy dźwięku pieśni:
„Ciebie na wieki wychwalać będziemy”,
wieńce niesiono wysoko ponad tłumem
ludzi przed baldachimem.
Po nabożeństwie wozy z wieńcami
zjeżdżały przed ganek starego domu,
okrążywszy przedtem dwa razy gazon, przy czym jadący na nich fornale
z prawdziwym „mistrzostwem” trzaskali z batów, a dziewczęta zawodziły
zupełnie lokalną piosenkę:” Idzie burza z Bachórza, nasza pani jak róża,
a pan jak lelija po ganku się uwija”.
Wieńce ustawiano na stołach na
ganku, ze wsi przybiegała cała hurma
chłopców, a Mama rozdawała między
nich pierniki i cukierki, a Tata pomiędzy dziewczęta, które były „do wieńca”
wstążki, które na nich wisiały. Były
one naprawdę ładne, szerokie, z tafty
lub jedwabnej „mory”, w ładnych kolorach. Dziewczęta wiązały nimi korale
w duży, kolorowy motyl na karku.
Ładniejsze to było niż obecne miejskie
sukienki i od ondulacji podobnych do
baranich głów.
Czasami w sam dzień Wniebowzięcia, lub w najbliższa niedzielę odbywały się u nas dożynki, które tu nazywano
„ wieńczowiny”.
Na równym placyku przed kuźnią
i spichlerzem w ten dzień po południu
zasiadała wiejska kapela z basami,
skrzypcami i klarnetem, na stołach
ustawiano beczki z piwem, kosze bułek
i kiełbasy. Schodziło się mnóstwo ludzi
ze wsi, a oprócz tego cała nasza służba
i ci, co stale do nas chodzili na robotę.
Cała nasza rodzina brała udział w tej
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zabawie, Tata śpiewał przyśpiewki
i krakowiaki, przed muzyką tańczył
zapamiętale, głównie z dziewczętami
„od wieńca”, rozdawał papierosy miedzy chłopów, wesół i ożywiony bawił
się szczerze i serdecznie. Nigdy na
tej zabawie nie widziałam pijanego
człowieka, nigdy nie słyszałam ordynarnych piosenek czy dowcipów.
„Wieńczowiny” trwaly do 9 tej wieczór,
bo Rodzice nie pozwalali na przedłużanie jej przez noc.
Pod koniec lata zaczynała się
młocka maszyną poruszaną kieratem,
w którym chodziło 4 pary koni z oczami zawiązanymi workiem, aby się
im od chodzenia w kółko, głowa nie
zakręciła. Kierat stał za główna szopą,
a monotonny huk i jakby jęk młocarni
zapowiadał zbliżanie się jesieni: dnie
ciche, pogoda znacznie bardziej słotna
niż w lecie, mgły ranne odsłaniające
przed południem głęboki błękit nieba
nad głowami.
W latach 1902-1908 pamiętam
w Sierpniu parę razy manewry austriackiej armii. Tak bliski nam
Przemyśl był w tych czasach najpotężniejsza forteca w Europie otoczony
tzw. „fortami” i mieszczący cały korpus
wojska, które nadawało ton i „koloryt” całemu miastu. Wyżsi oficerowie
austriaccy byli to przeważnie Niemcy
i bynajmniej nie odznaczali się wojowniczością. Byli to przeważnie dobrze
wychowani, grzeczni panowie, których
głównym zainteresowaniem było siedzenie w cukierniach i kawiarniach,
jedzenie, często hulanki po nocnych lokalach. Wiedza wojskowa stała u nich
„pod psem”. Ojciec mój nazywał ich „
Rindsgolarze” od słowa Rindsgolasch
(czyli gulasz wolowy), ich ulubiona
potrawa.
Nosili ładne, bardzo barwne
mundury, np. ułani mieli błękitne
bluzy, czerwone spodnie, wysokie
czaka z końskim ogonem z boku
i wysokie, często lakierowane buty.
Podczas manewrów było u nas często
bardzo dużo oficerów „na kwaterze”.
Mama tego bardzo nie lubiła, ale nas
dzieci to bawiło, a szczególnie lubiliśmy, gdy wieczorami, na gazonie, pod
starą lipą, grała muzyka wojskowa
złożona z samych Czechów. Podobno
austriacka kapela wojskowa uchodziła
za najlepszą w Europie.
Cały dwór był pełen wojska, dziewczeta biegały jak nieprzytomne, na
krzewach ogrodowych wietrzyły się
różne części garderoby żolnierskiej.
Pamietam jak Mama tego nie znosiła
i patykiem strącała ułańskie spodnie
z krzewów, a nawet i z róż. Czasem jeździliśmy przypatrywać się ćwiczeniom
i „bitwom” na wzgórzach okalających
Dynów. Wojna Światowa, która w 1914
r. wybuchła, dowiodła jak małą war-
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tością była ta armia dowodzona przez
lalkowatych, eleganckich „Rindsgolarzów”.
Wrzesień, który dzieciom chodzącym do szkoły przynosi rozpoczęcie
roku szkolnego, dla nas nie wprowadzał właściwie zmian. Uczyliśmy się
przez cały rok, nawet w lecie ranki
zajęte były lekcjami, a egzaminy zdawaliśmy w szkole dynowskiej z końcem
roku szkolnego. Pierwsze naprawdę
wolne od nauki wakacje miałam dopiero po zdaniu pierwszego egzaminu
w liceum im. Królowej Jadwigi we
Lwowie w 1909 r.
We wrześniu chodziliśmy często na
Igiozę, gdzie był śliczny sad założony
na sztucznych, opadających ku południowi, tarasach. Znakomite tam były
owoce, a w sadzie pasieka obsługiwana
przez Osypankę, pszczelarza z Norzca.
Czasem zbiór miodu był doskonały;
z wirówki lała się złocista struga
i odnoszono pełne konewki do domu.
Dodaję, że miodobranie odbywało się
w Lipcu, a nie Wrześniu.
W Październiku kopano kartofle;
często było jeszcze bardzo ciepło,
a ścierniska i kartofliska były pokryte
białą zasłoną pajęczyny, „babiego lata”.
Pies „Brawo”, który uganiał po kartofliskach, wracał na rozpaczliwe wołania
Mamy, z mordą oplecioną pajęczyną.
Kartofle kopano na dniówkę, ludziom się nie śpieszyło, można było
palić ogniska z badyli piec kartofle,
które były zawsze albo niedopieczone,
albo spalone na popiół. Nam chodziło
o bieganie poprzez gryzący, pachnący
jesienią dym, a nie o jedzenie pieczonych kartofli.
Z początkiem naszego stulecia było
w okolicy Dynowa o wiele więcej lasów
niż obecnie. W jesieni pokrywały się
one barwnym płaszczem liści żółtych,
brązowych i czerwonych, a lasy jodłowe
odbijały od nich ciemną, prawie czarną
zielenią Na naszych polach chodziły
siewniki i siały oziminy, które niebawem pokrywały pola jaskrawo zielonym kobiercem oplecionym, drgającym
srebrem „babiego lata”
W sadzie zbierano jabłka, w czym,
my dzieci, braliśmy bardzo żywy udział.
To była frajda na całego wyraziwszy
się dzisiejszym żargonem ulicznym.
Stary stróż, sadownik Jędrzej Bielec
trzymał rozkładaną drabinkę, bo sam
był już za stary, aby na nią wejść i co
roku opowiadał tę sama historię, że
za jego młodych lat., czyli około 1850
roku w samo żydowskie święto ”Sądnego dnia”, djabeł porwał z bożnicy
w Dynowie jednego Żyda i niósł go
powietrzem do piekła. Zrozpaczony
Żyd, nie wiedząc jak się ratować, udał
się do św. Antoniego, wołając: „święty
Antek, ratuj mnie”. Na to szatan, nie
mogąc znieść tego wroga szatanów,
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puścił Żyda, który wpadł między krzaki
tarniny. Bielec był przekonany o prawdziwości tego wydarzenia.
Jabłka chowano do piwnicy, skąd
Mama przynosiła nam je zawsze rano
w rogu swojej „nieśmiertelnej ”peleryny.
Gdy wspomniałam o żydowskim
świecie Sądnego Dnia, przypomnieli
mi się ówcześni, dynowscy żydzi. Byli
to ludzie tak odrębni od tych, którzy
dziś żyją, ze muszę tu też i o nich
wspomnieć.
W Dynowie, w miasteczku, stanowili oni główny odsetek ludności, było
ich nieomal 2000. Mężczyźni nosili
strój narodowy: długi, czarny, często
atłasowy chałat, na głowie „birydek”
w kształcie biskupiej piuski, czarny,
a na nim czarny, filcowy kapelusz.
Koło uszu zwisały w korkociąg skręcone z włosów „pejsy” i długa broda.
W szabas, czyli dzień święta, żydzi
nosili na głowie tzw. „sztramete”. Była
to okrągła czapka o futrzanym obramowaniu i aksamitnej główce. Bogaci
mieli czasami „sztramete” obramowane
sobolami.
Kobiety, mężatki, miały krotko
obcięte włosy, a nich peruki ozdobione
„bindą”, czyli opaską z aksamitu, często haftowaną prawdziwymi perłami.
Żydzi w tych czasach trzymali cały
handel małego miasteczka w swoich rękach, a to co okoliczne majątki i bogaci
chłopi produkowali, więc zboże, mleko,
bydło, sprzedawało się tylko żydom.
Jedynie świniami nie handlowali, bo
im na to nie pozwalała ich mojżeszowa
religia.
Pamiętam dobrze charakterystyczną postać takiego kupca zbożowego.
Nazywał się Weinberger, nosił atłasowy chałat, białe pończochy, czarne
pantofle i wspaniałą, futrzaną sztramete. Miał długą siwą brodę i czekając
na mego Ojca przed kancelarją palił
fajki na metrowej długości cybuchu.
Z reguły, gdy w jesieni kupował zboże, zachwycał się pszenicą węgierską,
która nazywał” sliczote” i dawał bardzo
niską cenę za naszą.
Żydzi źle mówili po polsku, plątali
germanizmy, a miedzy sobą mówili
żargonem zbliżonym do niemieckiego,
z mieszaniną polskich i hebrajskich
wyrazów. Mój Ojciec znał Żydów na
wylot, droczył się z nimi, że żyd mówi
np.: ”Proszę, aby jaśnie pan powiedział
to „karbownikiemu”, albo „Benedykiemu”, tak jak się mówi „ panu Trzecieskiemu”. Ojciec znał też piosenki
żydowskie i doskonale grał narodowy
taniec żydowski „Majnfes”, tańczony
na weselach żydowskich.
Żydzi, pomimo, że od wieków żyli
w Polsce, wśród ludności polskiej, byli
najzupełniej obcym elementem; różni
religią, językiem, pojęciami etycznymi,
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obyczajami i wyglądem zewnętrznym.
Mieli też zupełnie różną od polskiej
kulturę i usposobienie. Bardzo typową
postacią był stary Mendel, rzeźnik, który dostarczał nam zawsze cielęcinę.Nosił lepki od brudu chałat, birydek pod
kapeluszem i miał niebieskie, załzawione oczy, oraz nieokreślonego koloru
brodę i pejsy. Nosił on mięso jeszcze do
naszej prababki, pani Izabeli Trzecieskiej, żony Józefa, która nazywał „Pani
Jeneralka”, bo wyszła, po wczesnej
śmierci pierwszego męża za czeskiego generała, Szlechtę. Gdy w 1925 r,
przyjechałam z moim wówczas 3 letnim
Stefankiem do Dynowa, 90 letni wówczas Mendel, zobaczywszy go powiedział: „ Ny...! To już piąte pokolenie”.
Żydzi bali się też panicznie psów, które
ich zawsze jakoś dziwnie atakowały.
Gdy żyd podchodził do ganku to wpierw
kłaniał się kapeluszem, uważając jednak, by nie zsunąć sobie z głowy „birydka” i nie stanąć z gołą głową przed
„gojem”, czyli chrześcijaninem. Prosił
więc zaraz, aby odpędzić psa, bo: “ja się
boje „za psa”, lub” przed pies”. ( germanizm: vos dem Hund),wówczas mój
Ojciec mawiał żartobliwie: „ To dobrze,
bo już się pies nie potrzebuje bać”.
Wszystkie święta swego, mojżeszowego wyznania święcili ogromnie
rygorystycznie; za nic w świecie nie
byłby żaden żyd w to święto handlowal
ani też wyjechał z domu. Wilia szabasu,
w piątek wieczorem, całe miasteczko

było „iluminowane” świeczkami, które
świeciły się w każdym, żydowskim
domu i to po tyle świeczek, ile było
członków rodziny. Z końcem Września było uroczyste święto „kuczek”
i „ Trąbek” oraz tzw. „Sądny Dzień”,
najuroczystsze święto w roku. Chłopi
zawsze mówili, że „trzeba wszystko
kupić i pozałatwiać nim żydów złapią
na twardo „Święta”, bo wtedy życie
handlowe w miasteczku zamierało.
Wspomniałam już, że handel w tych
czasach był niemal wyłącznie w ich
rękach; w Dynowie mieli oni kilkadziesiąt sklepów tak zaopatrzonych, ze
można było kupić literalnie wszystko,
czego się w codziennym życiu potrzebowało. W korzennych sklepach były
bakalie, pomarańcze i inne przysmaki,
obecnie dostępne tylko w Delikatesach,
sklepy bławatne miały stosy ślicznych
materiałów, były też naczynia, żelazne
towary, narzędzia gospodarskie.
Przed otwarciem kolejki Przeworsk
- Dynów żydzi sprowadzali te towary
konnymi wozami z Przemyśla lub
Rzeszowa i jakoś zawsze umieli się o to
postarać, aby niczego nie brakowało.
W roku 1904 zdarzyło się kilka
faktów, które silnie się wbiły w moją,
ośmioletnią wówczas głowę. Jeden
z nich to nieszczęście całego miasteczka. Pamiętam tę Wielka Środę
w r.1904. Po południu kucharz Wojciech zabierał się za pieczenie święconego, a w kościele śpiewano nastrojową
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Ciemną Jutrznie, gdy wybuchł na
Podwalu pożar. Wicher dął właśnie
stamtąd i pożar zaczął się z szybkością
rozszerzać po rynku, który był wtedy
zabudowany domami drewnianymi;
miały one charakterystyczne dla polskich miasteczek arkady, zwane „podcieniami”, wspartymi na drewnianych
słupach. Wiatr niósł płonące szczapy,
słomę, gonty w naszym kierunku.
Ojciec mój jedną ze swoich sikawek
i wszystkie konie posłał do miasta,
a drugą kazał paru ludziom zlewać
gontowy dach starego domu.
Mama, nas czworo, panna Ernestyna modliliśmy się w dziecinnym pokoju, a przez okno z trwogą patrzyliśmy
poprzez gałęzie starego dębu na morze
ognia szalejące nad miasteczkiem.
Widzę też dotąd postać kucharza,
Wojciecha, zlewającego sikawką dach
nad naszymi głowami. W ciągu paru
godzin spaliło się wówczas w Dynowie
110 domów tj, cały rynek i główna ulica
w kierunku cerkwi. Święta Wielkanocne były smutne w tym roku, nad całym
Dynowem unosił się swąd spalenizny,
ocalałe domy były pełne pogorzelców,
przeważnie żydów. Ponieważ jednak
większość domów było ubezpieczonych,
więc wkrótce potem miasteczko się
odbudowało, ale zatrąciło staroświecki charakter i styl, jaki miało przed
pożarem.
…cdn

Redakcja „Dynowinki”
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
Podziękowania dla Pana Andrzeja Stankiewicza
W tym roku po raz kolejny otrzymałem z rąk Pana Andrzeja kalendarz „Tamten Dynów na starych kartach pocztowych i fotograficznych.” Była to bardzo przyjemna i niezapomniana chwila dla mnie i dla mojego taty.
Fotki znów przybliżyły nam wspomnienia Dynowa z okresu międzywojennego i 50-tych lat.
Jesteśmy związani z tymi miejscami poprzez moją
prababcię i dziadzia mieszkających przy ulicy Zamkowej.
W tym ogrodzie nad Sanem spędziliśmy piękne chwile
podczas letnich kanikuł.
Przeżycia te mocno utkwiły nam w pamięci. Rynek
z pomnikiem Władysława Jagiełły, przystanek PKS, tu
zaczynały się i kończyły moje wakacje.
Przychodziliśmy z kolegami na przystanek , żeby
zobaczyć kto przyjechał wysłużonym „ogórkiem” lub
przyglądać się jarmarkom.
Wydanie tego kalendarza jest wspaniałym pomysłem.
Wielkie podziękowania dla Pana Andrzeja . Przedsięwzięcie to promuje miasto, mieszkańców i region.
Wdzięczni jesteśmy również za redagowanie gazety
„Dynowinka”. Czasopismo to przybliża nam historię
i dzień dzisiejszy Dynowa , losy i życie mieszkańców.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Henryk Cichocki
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OSP Harta - podsumowanie działalności

W dniu 19.02.2011 Ochotnicza
Straż Pożarna Harta zorganizowała
Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze. Wśród zaproszonych gości byli
m.in. poseł na sejm RP Stanisław Ożóg,
Komendant Miejski PSP w Rzeszowie
bryg. W. Wilk, Naczelnik wydziału logistyki KW PSP w Rzeszowie mł. bryg.
St. Perlak, Prezes ZOP ZOSP RP Jan
Kucaj, Prezes ZOG ZOSP RP Edmund
Trawka, radni powiatu rzeszowskiego
Jan Sieńko i Aleksander Stochmal,
przewodnicząc Rady Gminy Dynów
T. Paździorny , radni gminy Marian
Zawora, Piotr śliwa, Łukasz Potoczny,
dyrektorzy szkół Krzysztof Kędzierski,
Bogdan Sieńko, sołtys wsi Harta Adam
Dziura, przedstawiciele Towarzystwa
Kultury i Rozwoju wsi Harta na czele
z panią Beatą Pończocha, oraz sponsorzy i osoby wspierające.
Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło uroczyste ślubowanie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
dziewczyn i chłopców w sumie 20 osób.
Zgodnie z planem prezes OSP Harta
Artur Szczutek przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki. Mówił
m.in. o współpracy z Węgierskim
miastem i Straży Pożarnej Ujfeherto,
stowarzyszeniu z terenu miejscowości i wspólnego organizowania I Dni
Harty, szerokim echem w powiecie
odbiła się zorganizowana przez Klub
HDK „Nadzieja” działający przy OSP
Harta zbiórka krwi pod hasłem „Ratuj
życie- Żyj bezpiecznie” tutaj głównym
organizatorem był prezes HDK Jacek
Stochmal. Podkreślił też udział KDP
w zawodach, kursach i szkoleniach
oraz wyjazdach do usuwania skutków
powodzi w okolice Gorczyc i Sandomierza . Corocznie organizowana jest
zbiórka darów i żywności w ramach
Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę. W planach jednostka
ma w dobrym użyciu uzupełnienie wyposażeń i umundurowanie, podnoszenie wyszkolenia i kwalifikacji, udział
członków MPD w obozach, udział
w zawodach sportowo - pożarniczych,
remonty pomieszczeń. Do ważniejszych

zadań należy utrzymanie istniejącej od
86 lat Orkiestry Dętej przy OS. Kapelmistrzem orkiestry jest Edward Laska.
W podstawowym składzie orkiestry występuje 25 członków, a około
15 osób początkujących.
W 2010 oku orkiestra
wyjechała na 3 dniową
wizytę połączoną z koncertami do węgierskiego miasta Ujfeherto.
Bardzo ważnym celem, jaki został przedstawiony w planach,
jest zorganizowanie
uroczystości 100-lecia
powstania jednostki,
która przypada na 2012
rok. Podziękowanie za
współpracę i pomoc
finansową padły pod
adresem wspierających
firm i osób: Hydro-Met,
Agropol , Dachpol, Piekarnia w Bachórzu,
Ślusarstwo artystyczne
Domin, Brukarczyk,
Ferma Królików Mięsnych, J.D. Sieńko,
Wykończenie Wnętrz
i Łazienek J. Stochmal, Firma oponiarska Domin, H. Radoń,
Usługi transportowe
P. Hadam.. Kolejnym
etapem zebrania były
wybory nowych władz.
Walne zebranie zdecydowało na wniosek
przewodniczącego zebrania o powiększenie
składu zarządu 7 do
9 członków. Wybory
odbyły się w sposób
jawny i zarząd przedstawia się następująco
Prezes A, Szczutek,
Naczelnik V-ce prezes
G. Szczutek, Sekretarz
M. Pilch, V-ce prezes
J. Stochmal, Z-pca Na-

czelnika J. Kocaj, Skarbnik P. Potoczny, Gospodarz T. Gudyka Członek
zarządu F. Skrabalak, członek zarządu
J. Wilk. Skład komisji rewizyjnej:
przewodniczący S. Kolano, sekretarz
K. Pilch, członek E. Wróbel. Po licznych przemówieniach zaproszonych
gości i podziękowaniach skierowanych
pod adresem jednostki za działalność
i współpracę zebranie dobiegło końca
a rozpoczęło się spotkanie okolicznościowe przygotowane przez druhny
z OSP.
Prezes OSP Artur Szczutek
Foto. Jacek Stochmal
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WILEŃSKIE KAZIUKI
Między śniadaniem a obiadem. Budząc się po nocnej podróży, po rannej
kawie.
Między Wilią a Niemnem. Budzi się do życia Starówka, Miasto. Kowno - była
stolica Litwy.
Szukamy wrażeń, dobrych ujęć.
Wyłapujemy kolory, kształty. Szczegóły i ogóły. Wyłapujemy słowa, zdania
przewodnika. Prostujemy kości.
Naszą marszrutę rozpoczynamy
od trzynastowiecznego zamku. Miał
chronić, osłaniać przed Krzyżakami.
Czynił to, ale nie zawsze do końca
skutecznie. Poddawał się, bezradnie
rozkładał mury, wpuszczając wroga.
Pierwszy murowany zamek na Litwie
poległ. Drugi walczył z wrogami, z człowiekiem i naturą. Blisko płynąca Wilia
pokonała go, przyczyniła się do jego
zniszczenia.
Dom Perkuna. Kowno.
Kowno. Na ulicy.
Podziwiając odnawiane kościoły,
zakamarki, wędrujemy na rynek.
Tam wita nas „biały łabędź”. Takim mianem określa się
najwyższy ratusz na Litwie. Otoczony doborowym, gotyckorenesansowo- klasycystycznym towarzystwem kamienic
i kościołów współtworzy malowniczy rynek kowieński.
Podziwiamy jeszcze Kamienicę Perkuna, „płonący gotyk”.
Jeden z najznakomitszych zabytków architektury świeckiej
na Litwie. Być może bożek Perkun sprawił, że jego historia
była tak zagmatwana. Perkun wspierany przez ustroje.
Cóż!. Chciałoby się więcej. Chciałoby się dłużej. Zwiedzamy
jeszcze archikatedrę, największy kościół gotycki w tym kraju
i spacerując pięknymi uliczkami żegnamy się z Kownem.
Kraina jezior. Na palecie barw dominuje biel i czerń.
Jakże inaczej jest latem.
W krajobraz, czerwienią wyraźnie wpisuje się zamek
w Trokach, położony na wyspie Jeziora Galve. Jest okazja
Wileńska katedra.
zobaczyć, zdobyć go od innej strony. Nieliczni docierają na
dziedziniec po lodzie. Wybudowany przez księcia Witolda,
w kenesach, a najbardziej charakterystyczne i widowiskowe
zniszczony, by po rekonstrukcji w XX wieku stać się sztansą ich kolorowe domki z trzema oknami od drogi. Jedno dla
darowym zabytkiem Litwy.
Boga, drugie dla Witolda, a trzecie dla domowników.
Po posiłku karaimsko litewskim: kibiny, kołduny, solanki, bierzemy d… w troki i udajemy się do Wilna, Miasta - Perły. Gdy stolica po pierwszym dniu świętowania
odpoczywała, kładła się spać, nabierała sił na dalsze dni,
wyruszyliśmy na spacer. Iluminowane zabytki doprowadziły

Troki. Karaimskie domki.
Troki oprócz zamku słyną z mniejszości etnicznej i religijnej.
Karaimowie zostali tu sprowadzeni przez księcia Witolda, by obsługiwać zamek. Pochodzenia tureckiego. Odłam
judaizmu. Swą wiarę opierają tylko na Starym Testamencie, nie uznają tłumaczeń, wyjaśnień i tradycji. Modlą się

Kaziuki. Korowód 4-6.03.2011 r.
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Kaziuki. Jarmark 4-6.03.2011.

Wileńska palma.

nas do Ostrej Bramy.
W ciszy i skupieniu podziwialiśmy
miasto, rozmyślaliśmy. Tu byłem z
Wami! Tu chciałbym być z Tobą!. Tu
jestem. Tu będę. Z Wami? Z Tobą? W
knajpce, przy kalnapilisie zakończyliśmy nocne wędrowanie. Czekał nas

kolejny dzień.
Wokół katedry, ulicami zatłoczonego Wilna wędrował
kolorowy korowód, prowadzony przez św. Kazimierza
Śpiewom, tańcom, kolorowym postaciom nie było końca.
Świętowano Kaziuki, dzień patrona Litwy. Tłum ludzi próbował znaleźć cos dla siebie, na ciągnącym się kilometrami
ludowym jarmarku. Kramy kusiły barwą, zapachem, smakiem i fakturą. Wileńskie palmy, słynne chleby, rękodzieło,
wyroby z bursztynu, napitki. To wszystko wędrowało do
toreb i plecaków. Takich tłumów dawno nie widziałem.
Zanim jednak Kaziuki zawładnęły nami na dobre,

Michał Bajor

w Filharmonii Podkarpackiej

„Michał Bajor – piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty” – to najnowszy dwupłytowy album Michała
Bajora. To już szesnasty krążek w dorobku Artysty!
20 marca 2011 r. Michał Bajor wystąpił wraz ze swoimi
rewelacyjnymi muzykami w Filharmonii Podkarpackiej,
śpiewając głównie piosenki z tej właśnie płyty. Nawet najbardziej zagorzali fani Marka Grechuty musieli przyznać,
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oddaliśmy hołd spoczywającym na Rossie. Kute krzyże,
kamieniarka. Piękno ujęte w kamień i metal towarzyszyło
nam podczas modlitwy i zadumy.
Swoje troski, pragnienia powierzyliśmy później Ostrobramskiej. Podczas architektonicznej kontemplacji szukaliśmy tez wstawiennictwa u świętych: Teresy, Kazimierza,
Ducha, Jerzego, Anny i wielu innych.
Wilno odsłaniało nam swe piękne oblicze. Znaleźliśmy
czas na posiłek i zakupy. Jednak wędrówki uliczkami przeważyły w tym dniu.
Szkoda było wyjeżdżać, ale cóż. Mnóstwo wrażeń, setki
zdjęć, napitki w plecaku oraz bursztynowy aniołek wraz ze
mną opuściły Litwę.
Ostatnią noc spędziliśmy już w Polsce, pośród jezior.
To podczas ostatkowej imprezy nieśmiały autor tych słów
odezwał się w końcu do znajomej, poznanej 15 lat temu.
Jaki ten świat mały? A jaki piękny!
		
Tekst i zdjęcia
Piotr Pyrcz

Wilno 4-6.03.2011 r.

Kościół św. Anny.

że „Niepewność”, „Tango Anawa”, „Będziesz moją panią”
czy „Dni, których nie znamy” w wykonaniu Michała Bajora
brzmiały wspaniale! Artysta zachwycił również swoją interpretacją piosenek z tekstami Jonasza Kofty: „Samba przed
rozstaniem”, „Walc szczęście”, „Jej portret” czy „Kwiat jednej
nocy”. Dodatkowego „smaczku” dodawały anegdoty związane
z wykonywanymi utworami, zasłyszane od żon Marka Grechuty i Jonasza Kofty w trakcie pracy nad krążkiem.
Nie brakło też „starych” hitów Michała Bajora (jak
„Chciałbym” czy „Nie chcę więcej”) i premierowych utworów
z przygotowywanej właśnie płyty ze słynnymi francuskimi
piosenkami (z polskimi tekstami Wojciecha Młynarskiego).
Wielki Artysta, z godną naśladowania kulturą sceniczną,
piękny koncert…. Niech żałują Ci, którzy tego nie przeżyli!
Renata Jurasińska
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A na wiosnę dla wszystkich Czytelników „Dynowinki” tekst jednej
z piosenek, które zabrzmiały na koncercie… Ze szczególnym podkreśleniem
fragmentu „… By każda wiosna

niosła same dobre dni…”

Chciałbym
muz. Piotr Rubik, sł. Roman Kołakowski, wyk. Michał Bajor
Chciałbym mieć
Taką sieć
By w nią wpleść
Życia treść
By nią kraść księżycowe światło
Albo róż
Rannych zórz
Taką sieć
Chciałbym mieć
By w nią wpaść i nie wypaść łatwo.
Chciałbym trwać
Żeby znać
Zapach łąk
Czułość rąk
W ustach mieć
kosmyk twoich włosów
Dłonie spleść
Oczy wznieść
Zapaść hen
W piękny sen

Pośród traw i rozkwitłych wrzosów
Być w siódmym niebie
Czuwać kiedy licho śpi
Nucić dla ciebie
Pisać pieśni jak K.I.
Chcę dać ci
Jasne sny
Ranne mgły
Wonne bzy
Nocne ćmy ptaki i zwierzęta
Letni sad
Świat bez wad
Stary płot
Ptasi lot
Wszystko co pamięć zapamięta
W pustych drzwiach
Staje Bach
Strząsa szron
Daje ton
Gra nam pieśń na sopelkach lodu
Pragnąłbym
Znaleźć rym
Śpiewać z nim
Słońca hymn
Sławić cud porannego chłodu
Wzrok mieć spokojny
Liczyć tylko dobre dni
Wyrzec się wojny
Śpiewać pieśni jak K.I.
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Chciałbym mieć
Taką sieć
Schwytać w nią
Nudę złą
Blaskiem ją rozpromienić w jasność
Potem nieść
Dobrą wieść
Zmienić lęk
W piękny dźwięk
Taką sieć
chciałbym mieć na własność
Mógłbym też
Jeśli chcesz
W strofach skryć
Życia nić
Wtedy już zawsze będziesz ze mną
Może świat
Za sto lat
Będzie trwał
Tak bym chciał
Złowić go w moją sieć tajemną
By każda wiosna
Niosła same dobre dni
Ty nam błogosław
Wiecznym piórem swym K.I.
(wyjaśniam, jak uczynił to również
Artysta w czasie koncertu, że K.I. to
Konstanty Ildefons Gałczyński)

Renata Arendt-Dziurdzikowska, ze strony: http://zwierciadlo.pl
Rób to, co ja chcę

przecież odwiedzę ją za kilka dni, ale
nie pomogło. Czułem się paskudnie,
jak zwykle, gdy do niej dzwonię”.

Każdy z nas doświadczył w swoim życiu katastrofalnych skutków
obcowania z wrednymi ludźmi.
Co oni tak naprawdę robią, że po
kontakcie z nimi czujemy się pokonani emocjonalnie; wytrąceni
z równowagi, zawstydzeni, przygnębieni i winni. Co dzieje się we
wrednych umysłach? I dlaczego
im ulegamy?
„Zaprosiłam ją na lunch i po pięciu minutach pożałowałam tego. Na
wstępie usłyszałam, że ubieram się
nawet nieźle, ale fryzurę mam okropną, powinnam koniecznie ściąć włosy.
Rozejrzała się po sali: kelnerka miała
»kaczy kuper«, gość przy oknie po prawej »coś obrzydliwego w oczach, spójrz
tylko…«, »blondynie« przy sąsiednim
stoliku nie darowała niebieskiego
makijażu i krągłych kształtów. Uwagi
na temat nieszczęsnej dziewczyny, jej
piersi, partnera, potraw i wszystkich
obecnych w restauracji stawały się

coraz bardziej grubiańskie. Co jakiś
czas wybuchała niekontrolowanym
śmiechem. Po godzinie tego miłego
spotkania czułam się tak osłabiona,
że najchętniej położyłabym się do
łóżka”.
„Zadzwoniłem, żeby powiedzieć
mamie, że w tym roku nie będę na
jej urodzinach, bo zaplanowałem
wyjazd integracyjny ze swoim zespołem. W słuchawce zaległa cisza, a po
chwili usłyszałem znajomy zbolały
głos: »Jak myślisz, ilu jeszcze urodzin
dożyję?«. Zacząłem się tłumaczyć, że

„Powiedzieliśmy z mężem naszej
30-letniej córce, że czas, żeby wyprowadziła się z domu i zaczęła żyć na
własny rachunek. Wybuchła gniewem:
»Proszę bardzo, zostanę prostytutką
i wtedy będziecie szczęśliwi!«. Zamilkliśmy”.
To tylko trzy z dziesiątków historii, których wysłuchałam w ostatnich
latach na temat trudności w relacjach z ludźmi. A przecież są jeszcze
opowieści o toksycznych mężach,
żonach, partnerach, przyjaciółkach,
szefach, podwładnych, współpracownikach, braciach, siostrach, sąsiadach,
księżach. Znawcy psychologicznej
strony tematu twierdzą, że każdy
z nas doświadczył w swoim życiu
katastrofalnych skutków obcowania
z toksycznymi ludźmi. I nie mówimy
tu o patologii, gdy relacja z drugim
człowiekiem zmienia życie w piekło
i zagraża naszemu istnieniu, mówimy

Nr 3/186

o normalnym życiu.
Przez długi czas możemy nie mieć
świadomości, co toksyczni ludzie tak
naprawdę robią, ale po spotkaniu
z nimi czujemy się pokonani emocjonalnie: wytrąceni z równowagi,
zawstydzeni, przygnębieni i winni.
W kontakcie z nimi myślimy: Znów
przegrałam. Zawsze się poddaję. Nie
powiedziałam tego, co naprawdę czuję.
Dlaczego nigdy nie przedstawiam swojego punktu widzenia? Dlaczego nie
potrafię się obronić? Toksyczni ludzie
wyzwalają w nas to, co najgorsze.
Czarujący i zagrażający
To mogą być niewinne zdania:
„Ach, dostałaś podwyżkę? Pracujesz
w dobrej firmie, skoro daje podwyżki
dla zachęty”. „Straciłaś na wadze?
Świetnie, ale nie powinnaś chudnąć
tak gwałtownie, bo się rozchorujesz”. „Weź jeszcze jedną bułeczkę,
do twarzy ci z nimi. Hej, rozchmurz się, nie znasz się na żartach?”.
Lillian Glass w książce „Toksyczni
ludzie” pisze, że ktoś, kto mówi niemiłe rzeczy lub sprawia ci przykrość,
po czym oświadcza, że to „tylko żart”,
zdradza tym samym, jak nieprzyjazne
uczucia żywi wobec ciebie. Podobnie
dwuznaczne komplementy mówią:
„Nie lubię cię. Zazdroszczę ci. Nie
mogę na ciebie patrzeć. Za kogo ty się
uważasz? Ktoś musi ci pokazać twoje
miejsce”.
Glass na podstawie kilkudziesięciu
lat pracy terapeutycznej twierdzi,
że „niewyobrażalnie olbrzymie” jest
znaczenie słów, które wypowiadamy.
Cytuje biblijną Księgę Przysłów:
„Życie i śmierć są w mocy języka”.
Toksycznych ludzi definiuje jako
tych, którzy nas ranią, dręczą, ciskają
w naszą stronę słownym śmieciem,
nie wspierają nas, nie zachęcają do
rozwoju: „Ktoś, kogo nie cieszą twoje sukcesy, kto nie życzy ci dobrze,
w istocie udaremnia twoje dążenie do
szczęśliwego, twórczego życia”.
Toksyczni ludzie nie znoszą tych,
którzy dobrze wyglądają i odnoszą
sukcesy. Ale nie znoszą też tych, którym powodzi się źle. Atakują, robią
złośliwe uwagi, podświadomie pragną
innych zniszczyć. Czasem wyrażają
radość z powodu czyjegoś sukcesu,
jednak wyraz ich twarzy i gesty przeczą słowom.
Jay Carter we „Wstrętnych mężczyznach” i „Wstrętnych kobietach”
pisze, że najbardziej niebezpieczni są
ci, którzy próbują nas kontrolować
i manipulują nami; obniżają naszą
samoocenę insynuacjami, subtelnymi
oskarżeniami, poniżaniem lub tzw.
szczerością, czyli „powiem ci, co z tobą
nie tak”.
Wredny jest oczywiście tyran, co
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widać na pierwszy rzut oka, ponieważ jest grubiański, uparty („ma
być tak, jak ja chcę albo wcale!”),
wybuchowy, gwałtowny. Jednak
równie wredny może być mężczyzna
kulturalny, przystojny, towarzyski,
czarujący i błyskotliwy. Toksyczni
ludzie mogą być geniuszami intelektu, mogą być utalentowani artystycznie i podziwiani, a jednak gdy
z nimi przebywamy, czujemy się
zdezorientowani i bezsilni. Najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego,
że stanowią dla innych zagrożenie.
Twój wstrętny facet może nawet
wyglądać na czułego i wspierającego,
pisze Carter. Dopóki nie przekonasz
się, że twoje uczucia i potrzeby nic
dla niego nie znaczą. Są ważne o tyle,
o ile można nimi manipulować. Lojalność, oddanie, współczucie i miłość
postrzega jako słabości, które można
wykorzystać.
Zgadnij, co mi zrobiłeś?
Co oni robią? Są bezlitośni w dążeniu do własnego celu naszym kosztem.
Życie traktują jak walkę i nienawidzą
przegrywać. Stare powiedzenie: nieważne, czy przegrasz, czy wygrasz,
liczy się, jak grasz, przekształcili
w: nieważne, jak grasz, bylebyś wygrał.
Wiele kobiet mówi o takim doświadczeniu, które przywołuje Carter we „Wstrętnych mężczyznach”.
Gdy kobieta robi to, co on chce, jest
względny spokój. Ale któregoś razu
wyraża swoje zdanie. „To, co nastąpiło
później, było najgorszym, najbardziej
poniżającym strumieniem wyzwisk,
jaki kiedykolwiek usłyszałam, i miało
na celu zabicie mojej duszy” – opowiada jedna z bohaterek książki. Inna:
„Traktował mnie jak księżniczkę i jak
więźniarkę. Pozwoliłam mu mieć absolutny wpływ na to, jak się czuję”.
„Jeśli nie będziesz zachowywać się
tak, jak chcę, będziesz cierpieć” – o tej
niebezpiecznej w skutkach groźbie pisze Susan Forward w książce „Szantaż
emocjonalny”. Jeśli nie podporządkujesz się jego woli, jesteś samolubną,
nieczułą egoistką, a nawet wredną
suką, dziwką, złą matką. Przypomina
to tresowanie psa. To dlatego przeciwstawienie się szantażowi emocjonalnemu jest tak trudne: trzeba uznać, że
być może jestem suką, ale dłużej nie
zgadzam się na takie traktowanie.
W ten sposób odzyskuję swoją siłę – to
ja i tylko ja decyduję, co jest dla mnie
dobre, a co złe.
Najbardziej niebezpiecznymi manipulatorami mogą być nasi najbliżsi.
Mogą grozić, że utrudnią nam życie,
jeśli nie zrobimy tego, czego chcą.
Będą zaniedbywać siebie, obowiązki, zrobią sobie krzywdę, popadną
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w depresję. Chcą więcej niezależnie
od tego, ile im dajemy. Wpadamy
w poczucie winy i ulegamy.
Toksyczni ludzie – kochankowie,
szefowie, rodzice – mogą obiecywać
nam miłość, prezenty, pieniądze, karierę, ale tylko wtedy, gdy będziemy
zachowywać się zgodnie z ich wolą.
Niekończąca się seria testów i żądań,
mnóstwo obietnic, ale trzeba spełnić
warunki, warunki, warunki, ciągle
nowe i bardziej wyrafinowane.
Są jeszcze cierpiętnicy. „Zgadnij,
co mi zrobiłeś?” – tę grę opanowali
do perfekcji. Przygnębieni, milczący,
często ze łzami w oczach wycofują się,
kiedy nie realizujemy ich oczekiwań.
Cierpiętnicy mogą z pozoru wydawać
się słabi, ale tak naprawdę to odmiana
tyranów.
Wredni stosują negatywne porównania: „spójrz na nią, ona to potrafi!”.
Nie jesteśmy tak dobrzy jak inni,
niepokoi nas to i czujemy się winni.
Często postępują w ten sposób ci,
którzy zarządzają ludźmi w pracy.
Negatywne porównania wywołują
fatalną atmosferę, zazdrość i rywalizację. Możemy nagle zauważyć, że
staramy się osiągać nierealistyczne
normy wyznaczane przez szefa, który
podjudza pracowników przeciwko
sobie nawzajem.
Wredni ludzie manipulują nami
tak, że koncentrujemy się na ich
potrzebach, natomiast opuszczamy
siebie; ulegamy chwilowej iluzji
bezpieczeństwa, jakie uzyskaliśmy,
poddając się.
Przychodzi lęk do głowy
Trudno w to uwierzyć, ale ci silni,
kontrolujący, manipulujący ludzie są
zalęknieni i głodni bliskości, bezradni, obawiają się, że ich zranimy albo
opuścimy. W swoich głowach słyszą
przewijającą się taśmę: „To się nie
uda. Nigdy nie dostanę tego, czego
chcę. Nie wierzę, że innych obchodzi,
czego pragnę. Nie mam tego, co jest mi
niezbędne, bym mogła realizować moje
potrzeby. Nie wiem, czy potrafię znieść
sytuację, w której stracę coś, czego
pragnę. Nikt nie dba o mnie tak, jak
ja dbam o innych. Zawsze tracę tych,
na których mi zależy”. Pełni niechęci,
a nawet pogardy w stosunku do siebie,
czują się zagrożeni. Postawą: „jestem
lepszy od ciebie”, maskują przekonanie: „jestem od ciebie gorszy”.
Dlaczego więc im ulegamy? Ponieważ nadmiernie pożądamy aprobaty.
Boimy się złości. Pragniemy mieć
spokój za wszelką cenę. Przejmujemy
przesadną odpowiedzialność za życie
innych. Nie czujemy się dobrze ze sobą,
nie wierzymy, że zasługujemy na miłość. Ustępujemy, bo przecież on miał
takie straszne życie; lepiej ustąpić,
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niż zranić jego uczucia. Jednak cena
za uległość jest bardzo wysoka. Ciągłe
przebywanie w towarzystwie toksycznej osoby może być przyczyną licznych
chorób psychosomatycznych – piszą
wszyscy autorzy książek o wrednych
ludziach. Mogą męczyć nas chroniczne bóle głowy, nudności, bóle krzyża,
możemy odczuwać suchość w gardle,
skarżyć się na wysypki, ataki astmy,
alergiczny kaszel, ospałość, utratę
energii, depresję. Możemy cierpieć na
bóle żołądka, zaburzenia łaknienia,
choroby serca, a nawet wyhodować
raka z powodu tłumionego sprzeciwu
czy gniewu. Ulegając, nagradzamy
i wzmacniamy wrednych ludzi.
Wredność jest niebezpieczna, bo
zaraźliwa. Jeśli jesteśmy szantażowani w pracy, często po przyjściu do
domu odgrywamy się na dzieciach.
Jeśli mamy złe relacje z rodzicami,
negatywne emocje przelewamy na
partnera. Sami stajemy się toksyczni,
odreagowując swoje frustracje na kimś
słabszym czy bardziej wrażliwym.
Lillian Glass zwraca uwagę, że
w każdej chwili sami jesteśmy narażeni na wredność. Uratować może
nas jedynie… uczciwość wobec siebie,
która oznacza, że w żadnych okolicznościach nie będziemy zgadzać się na
towarzystwo innych tylko dlatego, że
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mogą być dla nas użyteczni. Ludzie
potrafią odebrać subtelne sygnały
ukryte w naszych gestach i tonie głosu, wiedzą, czy ich lubimy, czy nie;
czy mamy na względzie ich dobro, czy
– wręcz przeciwnie – chcemy ich wykorzystać do własnych celów. „Ludzie
nie są kamieniami w rzece, po których
przechodzi się, po czym je odtrąca” –
przypomina Glass. I radzi: „Wiąż się
tylko z osobami, które wzbogacają cię,
które cenisz, szanujesz i podziwiasz”.
Polecamy książki: Lillian Glass
„Toksyczni ludzie”, Rebis; Susan Forward „Szantaż emocjonalny”, GWP;
Jay Carter „Wstrętni mężczyźni”
i „Wstrętne kobiety”, Helion; John
Hoover „Trudni ludzie”, Helion; Susan
Forward „Toksyczni rodzice”, Santorski & Co; Patricia Evans „Toksyczne
słowa”, Czarna Owca; Roy H. Lubit
„Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować”, One Press.
Wszystkie kultury chronią się
przed wrednymi
Indonezyjczycy przybijają nad
drzwiami swoich domów drewnianą
maskę demona o ostrych zębach
i wyłupiastych oczach, aby chronić się
przed złym spojrzeniem. Chińczycy
ustawiają przed domami kamienne rzeźby podobnych do lwa psów,
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aby odpędzały nieproszonych gości,
a Japończycy – słupy, by chronić się
przed nieprzyjaznymi duchami i złymi
myślami wrogów.
Hindus stawia na dłoni zapaloną
świeczkę i trzykrotnie wodzi nią wokół
twarzy, trzy razy spluwając. A także
kroi rzepę i wyrzuca ją, symbolicznie
usuwając toksyczną osobę ze swego
życia.
We Włoszech ochronę przed złym
okiem stanowi noszony na szyi naszyjnik z baranich rogów.
W kulturach afrykańskich szklany
paciorek wyglądem przypominający
oko jest amuletem mającym usunąć
złą energię emitowaną przez toksyczną osobę.
Niektórzy mieszkańcy Europy
Wschodniej noszą przy sobie woreczki
z solą i pieprzem; sól dla wypalenia
oczu każdemu, kto krzywo na nich
patrzy, pieprz zaś dla wykichnięcia
złych myśli skierowanych przeciwko
nim. Podobnemu celowi służą czerwone części garderoby.
Aby zdjąć urok rzucony przez złe
oko toksycznej osoby, w Singapurze
i Malezji znachor stosuje rozmaite
zioła i intonuje specjalne zaśpiewy.
(za: Lillian Glass „Toksyczni ludzie”, Rebis 2009)

WIOSENNA ODNOWA
Wiosenna odnowa skóry
Nadeszła wiosna. Dni stają się
dłuższe i przyroda znów tętni życiem.
Ciepłe ubrania powędrowały do szafy
i coraz śmielej odsłaniamy ciało. Jednak po zimie nasza skóra ma często
mało atrakcyjny wygląd. Jest blada,
zmęczona, przesuszona, mniej elastyczna. Trzeba ją zatem poddać odnowie.
Zimą skóra bywa narażona na
działanie wielu szkodliwych czynników, zarówno wewnętrznych, jak
i zewnętrznych. Ta pora roku to
okres diety ubogiej w mikroelementy
i witaminy, co nie jest obojętne dla
naszego organizmu, w tym także
skóry. Niekorzystny wpływ wywiera
na nią również niska temperatura
powietrza. Kiedy spada ona poniżej
10°C, obkurczają się pory i gruczoły
łojowe wydzielają mniejszą ilość łoju.
Zmniejsza się wówczas tzw. płaszcz
lipidowy skóry, stanowiący jej naturalną barierę ochronną przed czynnikami
zewnętrznymi. Niekorzystny wpływ
na skórę w okresie zimy wywierają
gwałtowne zmiany temperatury, np.
kiedy wychodzimy z ciepłych pomieszczeń na dwór i odwrotnie. Nieobojętne
jest dla niej również suche powietrze

w ogrzewanych bądź klimatyzowanych
pomieszczeniach.
Natłuszczanie
Pomocne w przywróceniu ładnego
wyglądu skóry mogą stać się odpowiednio dobrane preparaty kosmetyczne,
których zadaniem jest nie tylko jej
regeneracja po zimie, ale także przygotowanie na okres nadchodzącego lata.
Z tego powodu „wiosenne” preparaty
kosmetyczne powinny zawierać specjalnie wyselekcjonowane surowce,
dzięki którym nie tylko podwyższa się
stopień nawilżenia skóry, ale poprawie
ulega także jej kondycja. Ważnymi
składnikami receptur preparatów kosmetycznych są układy odbudowujące
fizjologiczny płaszcz lipidowy skóry
i przywracające jej funkcję naturalnej bariery ochronnej. Wiosną warto
poszukać kosmetyków zawierających
w składzie recepturalnym oleje obfitujące w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy NNKT, czyli niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe. Do
szczególnie cennych układów zalicza
się tłuszcze zawierające duże ilości
kwasu Y-linolenowego (GLA), takie jak
olej z nasion wiesiołka, ogórecznika czy
czarnej porzeczki. Zawarte w nich nie-

zbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe
wyrównują zakłóconą równowagę kwasowo-wodno-lipidową skóry, nadając
jej kwaśne pH (~5,5). Zapewniają jej
one także prawidłowe nawilżenie,
przywracają funkcje ochronne, działają
przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.
Ważnym surowcem wiosennych preparatów kosmetycznych może stać
się także olej arganowy, określany
czasami mianem eliksiru młodości,
charakteryzujący się silnym działaniem regenerującym skóry. Warto
pośród składników recepturalnych
poszukiwać oleju z rokitnika, który
nie tylko uelastycznia skórę ale także
nadaje jej ładny koloryt. W przypadku
wszystkich rodzajów skóry, szczególnie
zaś suchej, chętnie wykorzystywane są
oleje tłuste, bogate w witaminy, np.
bardzo dobrze przyswajany przez nią
olej awokado, z pestek moreli, orzechów laskowych, migdałów. W związku z rosnącym zainteresowaniem
produktami opartymi na surowcach
naturalnych, producenci kosmetyków
poszerzają także ofertę o nowe tłuszcze,
pozyskiwane z odnawialnych źródeł
roślinnych. Coraz częściej można w niej
znaleźć układy, określane mianem
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tłuszczów przyszłości, pozyskiwane
z nasion marakui, lotosu, liczi, arbuza
i innych.
Nawilżanie
Oprócz surowców tłuszczowych
preparaty stosowane wiosną powinny
zawierać składniki o działaniu silnie
nawilżającym, do których należą
alkohole wielowodorotlenowe, określane często mianem polioli. Najważniejszymi i najczęściej stosowanymi
ich przedstawicielami są sorbitol,
gliceryna, glikol propylenowy. Dwa
ostatnie surowce, ze względu na małe
cząsteczki, mają zdolność przenikania
przez barierę warstwy rogowej. Dzięki
temu mogą one działać zarówno na
powierzchni skóry, jak i w głębszych
jej warstwach. Ich właściwości higroskopijne, jak i zdolność penetracji
sprawiają, że zwiększają one w sposób
widoczny nawilżenie naskórka, co wywiera istotny wpływ na przebieg wielu
zachodzących tam procesów.
Do poszukiwanych składników
preparatów kosmetycznych należą olej
makadamia, masło karite, bardziej
znane jako masło shea, czy też masło
kakaowe. Tłuszcze te szybko wchłaniają się, działają regenerująco, odżywczo.
Wygładzają skórę, a także w widoczny
sposób poprawiają jej wygląd.
Surowcem o efektywnym działaniu
nawilżającym jest także piroglutaminian sodowy (PCA). Związek ten stanowi jeden z istotniejszych składników
naturalnego czynnika nawilżającego
skóry, tzw. NMF-u (Natural Moisturizing Factor), warunkującego jej
prawidłowe nawilżenie. Ze względu na
silne właściwości higroskopijne i dobrą
zdolność penetracyjną, PCA oraz inne
pochodne kwasu piroglutaminowego
zajmują ważną pozycję wśród surowców kosmetycznych o bezpośrednim
działaniu nawilżającym.
Szczególnie przyjaznym dla skóry
składnikiem kosmetyków jest gliceryna. Natarta nią skóra nabiera szczególnej miękkości, ponieważ związek
ten przyciągając wilgoć z powietrza,
stosunkowo trwale nawilża naskórek,
czyniąc go elastycznym. Po aplikacji
związek ten pozostaje bowiem w skórze nawet do 24 godzin.
Podobne działanie do PCA wykazują także sole kwasu mlekowego, kwas
hialuronowy czy też mocznik. Stanowią one ważną grupę naturalnych
środków nawilżających, przy czym ich
zdolność absorbowania wody znacznie
przewyższa właściwości wymienionych
wcześniej alkoholi. Istotną rolę pośród
surowców tego segmentu odgrywają
także ekstrakty roślinne, takie jak
aloes, oczar wirginijski, ogórek, rumianek. Na wiosnę skóra, oprócz środków
natłuszczających i nawilżających po-
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trzebuje także substancji aktywnych,
takich jak witaminy, prowitaminy,
mikroelementy, aminokwasy, białka
czy też fitohormony.
Eliksiry młodości
Cennymi surowcami „wiosennych”
preparatów pielęgnacyjnych są witaminy A, E, C, D-pantenol. Z punktu
widzenia kosmetycznego interesujące
jest nie tylko ich działanie biologiczne,
ale także fizjologiczne. Odpowiednio dobrane działają regenerująco,
wspomagają procesy keratynizacji
naskórka, ograniczają powstawanie
szkodliwych systemów, między innymi
wolnych rodników, a w razie potrzeby
neutralizują ich działanie. Ważnym
składnikiem tej grupy jest witamina A,
znana również jako retinol. Surowiec
ten jest absorbowany z preparatów
kosmetycznych przez skórę, przy czym
absorbcja ta jest niezależna od form
podania, jednakowa dla preparatów
tłuszczowych czy emulsji. Związek ten
odgrywa istotną rolę w metabolizmie
skóry, stąd czasami określany jest
mianem jej normalizatora. Reguluje
on proces keratynizacji naskórka, stymulując produkcję nowych komórek,
wspomaga jego regenerację. Witamina
A wywiera również znaczący wpływ na
równowagę wodno-tłuszczową skóry,
dzięki czemu ogranicza jej szorstkość
i złuszczanie. Stosowanie kosmetyków zawierających w składzie retinol
wpływa stymulująco na komórki skóry
właściwej, poprawia elastyczność,
zapobiega procesom jej wiotczenia. Po
miesiącu stosowania kremu zawierającego 0,1% stabilnej formy witaminy
A obserwuje się wyraźny wzrost kolagenu w skórze, co powoduje poprawę
jej elastyczności nawet o dwadzieścia
procent. Kremy z retinolem przeznaczone są do cery zmęczonej, szarej,
suchej. Doskonałymi preparatami
w okresie wiosennym są także tzw.
kosmetyki dotleniające. Często wykorzystywanym składnikiem tego typu
wyrobów jest koenzym Q10, znany
także jako eliksir młodości. Związek
ten obecny w każdej komórce naszego
organizmu jest nieodzownym nośnikiem energii. Wpływa on na metabolizm komórkowy, uaktywnia procesy
komórkowe, przywraca skórze ładny
koloryt. Prowadzone badania wykazały, że surowce te efektywnie chronią
keratynocyty i fibroblasty, przed działaniem wolnych rodników, opóźniając
tym samym procesy starzenia skóry.
Cenne surowce kosmetyków pielęgnacyjnych stanowią algi, które są nośnikami wielu składników biologicznie
aktywnych. Ze względu na obfitość
witamin z grupy B (B1, B2, B5, B6,
B12), wywierających istotny wpływ
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na metabolizm tłuszczów i białek,
wykazują one zdolność efektywnej
odnowy naskórka. Zawarte w algach
witaminy E i C oraz ß-karoten neutralizują szkodliwe czynniki zewnętrzne,
wzmacniają ściany naczyń, aktywizują procesy zachodzące w skórze,
poprawiają jej koloryt. Efekt ten
ulega wzmocnieniu dzięki obecności
polifenoli posiadających właściwości
antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
Algi są także cennym źródłem składników mineralnych, takich jak potas,
magnez, wapń, fosfor, cynk, wapń,
jod, żelazo, miedź, mangan. Wiele
z nich stanowi materiał budulcowy
skóry i włosów. Na szczególną uwagę
zasługuje tu cynk – pierwiastek odpowiedzialny za wzmocnienie naturalnej
odporności organizmu i opóźniający
proces starzenia się komórek. Mikroelementy zawarte w glonach stanowią
także istotny element przemian metabolicznych naszego organizmu. Takie
pierwiastki jak wapń, potas, magnez
odgrywają ważną rolę w gospodarce
wodno-elektrolitowej, utrzymując
równowagę kwasowo-zasadową oraz
ciśnienie osmotyczne wewnątrz komórek. Dzięki specyficznej budowie
składniki mineralne alg są dobrze
przyswajane, łatwo przenikają przez
barierę warstwy rogowej naskórka,
zapewniając prawidłowe funkcjonowanie skóry i włosów. Do wiosennych
receptur preparatów kosmetycznych
chętnie także wprowadza się ekstrakty roślinne zawierające w składzie
flawonoidy i fitohormony. Opóźniają
one procesy starzenia skóry, stymulują
regenerację i rewitalizację naskórka,
poprawiają ukrwienie komórek skóry,
podnoszą poziom jej nawilżenia, zwiększają napięcie i elastyczność, działają
przeciwzmarszczkowo. Po ich zastosowaniu skóra ulega wygładzeniu, staje
się odpowiednio napięta, poprawia się
jej koloryt. Fitohormony można znaleźć
w koniczynie, soi, chmielu, zielonej
herbacie, pestkach winogron, miłorzębie japońskim, żeń-szeniu, dzikim
mircie, arnice, lukrecji. Ze względu na
działanie przeciwzapalne wykorzystuje
się je również często w preparatach
przeznaczonych dla cery podrażnionej,
zaczerwienionej, nadmiernie wrażliwej. Są one istotnymi surowcami
preparatów przeznaczonych dla osób
o skórze ze skłonnością do uczuleń,
dla których wiosna, której towarzyszy
gwałtowny rozkwit roślinności, może
stać się przyczyną wielu odczynów
alergicznych. No i oczywiście nie zapominajmy o ochronie przeciwsłonecznej.
Pomimo że do lata jeszcze daleko,
kupując preparaty pielęgnacyjne do
stosowania na dzień, warto zwrócić
uwagę na to, czy zwierają one filtry
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UV. Optymalnie dobrane składniki
wzmacniają system immunologiczny
skóry i stymulują procesy odnowy
naskórka. Należy jednak pamiętać, że
nawet najlepsze preparaty pielęgnacyjne nie są w stanie w ciągu krótkiego
czasu zatuszować niekorzystnych
zmian, jakie pojawiły się w skórze po
zimie. Bardzo ważne jest systematyczne, kompleksowe podejście do jej
pielęgnacji. Nasze działanie możemy
wspomóc, stosując niskotłuszczową
dietę, bogatą w warzywa i owoce. Ważny jest również aktywny wypoczynek
na świeżym powietrzu, który przyspiesza eliminację toksyn z organizmu
i wpływa korzystnie na wygląd naszej
skóry. I dopiero tak skomasowane
działania powodują, że każdy z nas
może na wiosnę poczuć się wyjątkowo
atrakcyjny.
(ze strony:http://www.doz.pl/czytelnia/

Wiosenne maseczki na
włosy
Słońce świeci coraz bardziej intensywnie i tylko patrzeć, jak pościągamy
czapki z głów. Ale po zimie nasze włosy
nie zawsze nadają się do pokazania
bez czapki. Jak przywrócić im blask
i sprężystość?
Maseczka jajeczna: 2 lub 3 żółtka
(w zależności od długości włosów) wbić
do miseczki, dodać oliwę z oliwek i kilka kropel cytryny. Wszystko wymieszać
na gładką masę, umyć włosy i w wilgotne wmasować maseczkę. Na głowę
nałożyć woreczek foliowy i owinąć ręcznikiem, żeby utrzymać stałą temperaturę. Trzymać przynajmniej kwadrans,
później spłukać i umyć dokładnie całą
głowę, bo maseczka zostawia zapach
jajek. Ale warto: włosy stają się lśniące i przybywa im objętości, lepiej też
wyglądają zniszczone końcówki. Stosować przynajmniej raz w miesiącu.
Maseczka witaminowa: łyżeczka oliwy
z oliwek, trzy kapsułki wit. B2 i B12,
ampułka wit.C. Składniki dokładnie
wymieszać i rozprowadzić na wilgotnych włosach, które następnie owijamy
folią i ręcznikiem. Zmywamy po 20
minutach. Maseczka sprawia, że włosy
są zdrowsze, lepiej odżywione i lśniące.
Maseczka dla włosów farbowanych:
do szklanki chłodnej wody wyciskamy
połowę cytryny i tym płynem dokładnie spłukujemy włosy już po umyciu.
Polanie włosów tak przygotowaną
miksturą spowoduje zakwaszenie włosa i zamknięcie łuski włosowej. Włosy
stają się gładkie i lśniące. Zabieg ten
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poleca się szczególnie osobom o włosach farbowanych, gdyż zapobiega wypłukiwaniu się sztucznego barwnika.
Maseczka do włosów wypadających:
2 łyżeczki nafty kosmetycznej, łyżeczka olejku rycynowego, łyżeczka soku z cytryny, żółtko i utarta
cytryna. Wszystko wymieszać na
papkę, którą należy nałożyć na głowę
przynajmniej na godzinę, przykrywając oczywiście folią i ręcznikiem.
Na wypadające włosy doskonały jest
także sok z czarnej rzepy utartej na
tarce, który na godzinę wcieramy we
włosy po myciu pod ciepły ręcznik,
a później spłukujemy i ponownie myjemy głowę. W taki sam sposób możemy
przygotować sok ze skrzypu lub pokrzywy. jesli nie ma świeżych ziół - trzeba
zastosować wyciąg z suszonych, na
szczęście nie brakuje ich w aptekach.
Może nie uwierzycie, ale kondycję
i blask włosów poprawia także... piwo.
Niestety, nie to stosowane od środka.
Chmielnym napojem należy po prostu
spłukać włosy, a później je umyć, by
zapach piwa na nich nie został. Po
tej maseczce włosy stają się lśniące
i gładkie, a resztę piwa zawsze można
przecież wypić, żeby się nie zmarnowało...

Wiosenne maseczki
z bananów, miodu,
truskawek i moreli
Skóra po zimie zwykle jest szara,
szorstka i pozbawiona blasku w promieniach wiosennego słońca ta szarość
jest szczególnie widoczna - dlatego
mamy dla was kolejną porcję wiosennych maseczek!
Zaczynamy od peeelingu odpowiedniego dla skóry, który usunie
drobiny martwego naskórka i sprawi,
że maseczka wchłonie się szybciej i intensywniej podziała. Dzięki peelingowi
poprawi się też krążenie krwi w skórze, a to z kolei wpłynie korzystnie na
jej wygląd. Teraz czas na maseczkę.
Można oczywiście kupić gotową, odpowiednią dla naszego rodzaju skóry,
ale można również zrobić ją samemu.
Na przykład maseczkę z bananów
z miodem. Banany zawierają witaminę
C, PP, B2 i E, a także beta karoten,
związki potasu i kwas jabłkowy, dzięki
czemu skóra staje się bardziej miękka,
lepiej odżywiona, no i znacznie gładsza… Do jej zrobienia jest potrzebny
jeden banan, jedno żółtko i łyżeczka
miodu. Składniki należy dokładnie
zmiksować i gotową maseczkę nałożyć na twarz na pół godziny. Po tym
czasie zmyć ją letnią wodą i nałożyć
odżywczy krem odpowiedni do cery.
Doskonałą maseczką rozświetlającą
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jest też maseczka truskawkowa: truskawki zawierają ściągające garbniki,
flawonoidy, sole mineralne i całe mnóstwo witamin. Dzięki tym składnikom
maseczka z truskawek wybiela plamy
na skórze łącznie z piegami, wygładza
zmarszczki i działa jak prawdziwa
odżywcza bomba. Do jej zrobienia są
potrzebne 3 truskawki – mogą być
mrożone – i łyżeczka oliwy z oliwek.
Składniki należy zmiksować i powstałą papkę nałożyć na twarz na
kwadrans, a później zmyć ciepłą wodą
lub tonikiem. Uwaga! Truskawki, niestety, mają skłonności do uczulania,
więc lepiej najpierw zorientować się,
czy aby nie jesteśmy na nią uczuleni…
Jeśli podstawowym problemem skóry na wiosnę jest jej kolor – warto sięgnąć po maseczkę z moreli.
Morele zawierają mnóstwo beta
– karotenu, który zapewni skórze
ładny kolor. Potrzebna jest jedna
morela bez pestki i bez skórki oraz
łyżka serka homogenizowanego, oczywiście bez dodatków. Oba składniki
należy wymieszać i nałożyć na twarz
na 20 minut, omijając okolice oczu.
Przy makijażu warto też sięgnąć po
rozświetlające podkłady i pudry. Te
kosmetyki zawierają mikroskopijne
lśniące drobinki, dzięki którym cera
nabiera blasku, a rysy twarzy łagodnieją. W ten sposób, zanim jeszcze da
się zauważyć efekt maseczek, skóra
wygląda świeżo i wiosennie - a przecież
właśnie o to chodzi...
(na podstawie artykułu w portalu
tutej.pl.)

Apetyczne kosmetyki
domowej roboty
Świeże owoce i warzywa, tak chętnie konsumowane w wiosenne dni,
mogą zostać z powodzeniem wykorzystane do przyrządzenia domowych kosmetyków, a ich witaminowy potencjał
odżywi naszą skórę także od zewnątrz.
Pierwsze truskawki, młode ogórki
i marchewki, kiwi, jabłka itd. stwarzają ogromne pole do popisu do przygotowania prawdziwych kosmetycznych
bomb witaminowych dla urody.
Trzeba jedynie pamiętać, aby
owoce i warzywa wykorzystane do
przygotowania domowych kosmetyków
pochodziły z upraw ekologicznych, albo
z własnego ogródka.
Przed aplikacją maseczki dokładnie
umyj twarz, szyję i dekolt, zwiąż włosy
do tyłu lub załóż na nie opaskę kosmetyczną. Domowy seans upiększający
przeprowadź w najbardziej relaksującym momencie w ciągu dnia, najlepiej
wieczorem. Włącz ulubioną muzykę,
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zrelaksuj się i stwórz samodzielnie
odpowiednie dla ciebie kosmetyki.
Poniżej - recepty na domowe kosmetyki w zależności od typu posiadanej
cery. Poszukaj wśród nich odpowiednie
dla ciebie i… do dzieła!
Skóra sucha
Maseczka miodowa
SKŁADNIKI:
* 2 łyżki miodu,
* 2 łyżki oliwy z oliwek,
* 1 jajko.
WYKONANIE:
Wymieszaj miód z oliwą i żółtkiem jajka. Następnie dodaj białko, wymieszaj.
Nałóż na twarz, szyję i dekolt. Maseczka ma działanie głęboko odżywiające
i nawilżające skórę.
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* 2 łyżeczki olejku migdałowego,
* 2 łyżeczki mąki ryżowej
lub ziemniaczanej.
WYKONANIE:
Obierz marchewki i zmiksuj z olejkiem migdałowym i mąką. Tak przygotowaną papkę nałóż
na twarz. Odczekaj 15
minut, zmyj letnią wodą.
Maseczka odżywi, nada
ładnego kolorytu skórze.
Skóra tłusta
Oczyszczająca maseczka winogronowa
SKŁADNIKI:
* 15 owoców winogron.
WYKONANIE:
Miąższ winogron (bez skórki) wyciśnij
do miseczki, rozgnieć widelcem i otrzymaną papkę nałóż na oczyszczoną skórę twarzy. Winogrona mają działanie
oczyszczające, ściągające pory.
Maseczka z drożdży
SKŁADNIKI:
* 25 g świeżych drożdży,
* 2 łyżki ciepłego mleka.

Skóra wrażliwa
Maseczka bananowa
SKŁADNIKI:
* 1 banan,
* świeży sok pomarańczowy.
WYKONANIE:
Pokrój banana na plasterki, nałóż na
twarz, pozostaw na 15 minut. Po tym
czasie zdejmij go z twarzy i przemyj
ją świeżo wyciśniętym sokiem z pomarańczy, a na koniec oczyść skórę
tonikiem.
Kojąca maseczka miodowo-migdałowa
SKŁADNIKI:
* łyżeczka miodu,
* łyżeczka olejku migdałowego.

WYKONANIE:
Rozkrusz drożdże i wymieszaj z odrobiną mleka. Otrzymaną papkę nałóż
na twarz. Zmyj po około 15 minutach.
Maseczka ma działanie oczyszczające,
ściągające, a zarazem kojące.

WYKONANIE:
Wymieszaj miód z olejkiem, nałóż na
twarz, zmyj po 15 minutach. Maseczka
złagodzi podrażnienia, odżywi i ukoi
skórę.

WYKONANIE:
Zmiksuj miąższ gruszki z jogurtem
i nałóż na skórę twarzy (szyi i dekoltu).
Odczekaj 15 minut i zmyj maseczkę
letnią wodą. Maseczka ładnie odżywi
i nawilży, a także ukoi ewentualne
podrażnienia.

Maseczka truskawkowa
SKŁADNIKI:

(ze strony:
http://www.we-dwoje.pl)

Maseczka z młodych marchewek i olejku migdałowego
SKŁADNIKI:

WYKONANIE:
Zmiażdż truskawki na papkę. Ubij pianę z białka, wymieszaj z truskawkową
papką, jogurtem i sokiem z cytryny.
Nałóż na twarz. Pozostaw przez 15
minut i zmyj ciepłą wodą.

Maseczka z gruszki i jogurtu
SKŁADNIKI:
* 1 dojrzała gruszka,
* 5 łyżeczek jogurtu naturalnego.

* 2 młode marchewki,

* 3 truskawki,
* łyżka jogurtu naturalnego,
* białko jajka,
* łyżka soku z cytryny.

Jogurtowy peeling
SKŁADNIKI:
* łyżka mąki kukurydzianej,
* łyżka jogurtu naturalnego.
WYKONANIE:
Wymieszaj mąkę z jogurtem, nałóż
na skórę twarzy, szyi, dekoltu. Masuj
przez parę minut okrężnymi ruchami.
Spłucz letnią wodą.
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JUDPVäÑZ$52%(=
N:GODHOHNWU\ND
OLVW]GRQRVHP
PLäRVWNLURPDQVH
QDQLHMNäDG]LHVLöRGZDĔQLNLOXEZDĔRQ\WRZDU
QDMZLöNV]HPLDVWRF]HVNLFK0RUDZ
QSäDPDQLHNRäHP
RU]HNDZVSUDZDFK
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/LWHU\]SÑOGRGDWNRZRSRQXPHURZDQ\FKRGF]\WDQHNROHMQRXWZR
U]ñUR]ZLñ]DQLHNRþFRZHuQD]ZöRUJDQL]DFMLREFKRG]ñFHMVZRMHĈZLö
WRVW\F]QLD%RJGDQ:LWHN

3R]LRPR
 RSDWUXQHNSRGWU]\PXMñF\]äDPDQñUöNö
  URĈOLQD ZRGQD F]F]RQD Z VWDURĔ\WQ\P
(JLSFLH
 SU]HFLZLHþVWZRFLñJQLöFLD
 NURSNDZJHRPHWULL
 GDZQ\IU\]MHU
 PöĔF]\]QD]DFKRZXMñF\VLöMDNVDPLHF
 GÑä]]LHPLñXV\SDQñRERN
 WHOHZL]\MQDSRZWÑUNDDNFMLSRGF]DVUHOD
FMLVSRUWRZHM
  SDþVWZR Z $PHU\FH ćURGNRZHM JUDQL
F]ñFH]0HNV\NLHP
 NXOLVW\PRGHO=LHPL
 LPLö'DþFDVDW\U\ND
 GUÑĔNDZSDUNX
 Z\ĔHMZKLHUDUFKLLQDXNRZHMRGGRNWRUD
3LRQRZR
 RGQRZLNDQDSö
 ZHäQDNÑ]DQJRUVNLFK
  ,YDQ F]HVNL WHQLVLVWD ĈZLöFñF\ WU\XPI\
ZODWDFKW\FK;;ZLHNX
 HOHPHQWEHF]NLOXESDUNLHWX
 IUDQFXVNLSLVDU]DXWRUSRZLHĈFLe&]HUZR
QHLF]DUQHs
 JU]HV]NLXUZLVD
 XQLHUXFKRPLHQLHSRMD]GXZNRUNX
 VXEVWDQFMDNRQVHUZXMñFDWNDQLQöGUHZQR
 SU]\SUDZDGRSL]]\
 SUñĔNRZDQDWNDQLQDEDZHäQLDQD
 QDMVäDEV]\QDV]DFKRZQLF\
 ĔDELHZNXFKQLIUDQFXVNLHM
:\GDZFD6WRZDU]\V]HQLH3URPRFML
L5R]ZRMX5HJLRQX'\QRZVNLHJR7RZD
U]\VWZR3U]\MDFLÑ'\QRZD

5HGDJXMH]HVSÑ0DFLHM-XUDVLÏVNLUHGDNWRUQDF]HOQ\*UD\QD0DODZVNDVHNUHWDU]UHGDNFML-HU]\%\OLFNL$QQD&KUDSHN
(ZD&]\RZVND(ZD+DGDP5HQDWD-XUDVLÏVND$QQDL-DURVDZ0RORZLH=X]DQQD1RVDO*U]HJRU]6]DMQLN'LDQD:DV\
ORZVND.LORQNROHJLXPUHGDNF\MQH$QWRQL,ZDÏVNL-DQ3URNRS3LRWU3\UF]IRWRUHSRUWHU]\$QQD%DUDQRZVND%LOVND.U\
VW\QD'XD*U]HJRU]+DUGXODN-DQLQD-XUDVLÏVND0LHF]\VDZ.UDVQRSROVNLUHGDNWRU]\VWDOHZVSÑSUDFXMF\]'\QRZLQN
$GUHV5HGDNFML02.L5'\QÑZXO2RJDWHO  6NDGLDPDQLH5HGDNFMD
3U]HGUXNGR]ZRORQ\]SRGDQLHP}UÑGD$UW\NX\SRGSLVDQHRG]ZLHUFLHGODMSRJOG\MHG\QLHLFKDXWRUÑZ
'\QRZLQND]U]HV]RQDZ3ROVNLP6WRZDU]\V]HQLX3UDV\/RNDOQHM]VLHG]LEZ.UDNRZLH

