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TERAZ MY

Na początku grudnia rozpoczęliśmy przeprowadzkę. W grudniu, również powstał
nowy plan zajęć. Nowością w nim jako stałe punkty są: gimnastyka relaksacyjna
(środa); gra w kalambury i scrabble (piątek); zajęcia z naszym lekarzem psychiatrą
Jerzym Szpytem (środa) oraz wyjścia na basen (poniedziałek).Wigilię obchodziliśmy 21 grudnia w naszym domu.
2. W tym miesiącu braliśmy udział w ważnym projekcie – tworzenie informatora
o Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób chorych i ich rodzin.
3. Na początku stycznia wrócił do nas po pobycie w szpitalu nasz domownik
Ryszard S.
4. W tym miesiącu staraliśmy się ponownie przystosować do naszego „nowego
starego” miejsca.
5. Z początkiem roku dołączyli do nas nowi uczestnicy: Jakub C., Robert M.
i Barbara W.
6. Kolejną zmianą, której w styczniu poświęciliśmy dużo czasu było wejście w życie
rozporządzenia regulującego funkcjonowanie Środowiskowych Domów
Samopomocy.
7. 3 lutego udało nam się odwiedzić Centrum Nauki Kopernik. Poza tym obejrzeliśmy w kinie nagrodzony oscarami film „Jak zostać królem”.
8. W tym miesiącu główne miejsce w pracowni plastycznej zajął filc, z którego
powstały sercowe ozdoby na dzień św. Walentego. Po zakończeniu wykonywania ozdóbek walentynkowych prawie bezpośrednio przystąpiliśmy do tworzenia
kartek wielkanocnych, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionych z nami osób,
instytucji i ŚDS-ów. Stało się to już naszą tradycją, bo robimy to z okazji świąt
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy każdego roku.
9. W lutym do szpitala trafili nasi Domownicy Krysia i Szymon.
10. 8 marca to oczywiście Dzień Kobiet. Wszystkie panie zostały z tej okazji obdarowanie przez męską część naszej społeczności symbolicznym kwiatkiem.
11. W marcu byliśmy na trzech filmach: „Poznasz przystojnego bruneta”; „Czarny
czwartek. Janek Wiśniewski padł” oraz „Jan Paweł II. Szukałem was” - wszystkie
bardzo interesujące.
12. W dniu 14 kwietnia nasze uroczyste śniadanie wielkanocne (dokładnie to przedświąteczne) swoją obecnością zaszczycili znakomici goście, a wśród nich dwaj
burmistrzowie i przedstawicielki OPS z panią dyrektor Marzenną Szaniawską na
czele. Kto miał chęć mógł wziąć udział we mszy św. odprawianej w sąsiadującej
z nami kaplicy. Po nabożeństwie ksiądz, który pozostał z nami przez jakiś czas,
poświęcił przyrządzone przez nas potrawy. Wszystkim bardzo smakowały nasze
sałatki i faszerowane jaja. Złożyliśmy sobie życzenia świąteczne, a krótkie, okazjonalne z nimi związane mowy wygłosili: pani Dyrektor OPS, przewodniczący
Rady Gminy, a w imieniu całego Słonecznego Domu – nasza pani kierownik –
Iwona Hajduk - Horecka. Te wielkanocne i bożonarodzeniowe spotkania stały się
naszą „domową” tradycją, tak jak wspomniane wcześniej własnoręcznie wykonane karty świąteczne.
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Alternatywa znowu podwójna…, tym razem to przejście
przez zimę i Święta Bożego Narodzenia do Wiosny i Świąt
Wielkanocnych. Oczywiście, podwójny układ – zima, wiosna
spowodował dyskusję o wyższości Świąt Bożego Narodzenia
nad Świętami Wielkiej Nocy i jak to zwykle w życiu bywa
zdania były podzielone.
A dlaczego znowu podwójna? Hm, długo by o tym mówić
i pisać, ale w jakiejś części odpowiedź na „dlaczego” można
znaleźć w pełnym uszczypliwego, aczkolwiek ciepłego humoru, tekście pana Grzegorza M., pt. Z Prawniczej na Prawniczą i z powrotem. Dla tych, którzy śledzą losy bohaterów
Opowieści Wigilijnej ciekawe i zaskakujące zakończenie…!
Polecam również polemikę pana K. Saje z czytelniczką Tosią. I wiersze, piękne i coraz dojrzalsze pana Szymona W. Dla
poszukujących ciekawostek o krajach – bardzo dobry tekst
o Kurdystanie pióra pana J. Cieślaka. To tylko niektóre pozycje z Alternatywy, które jak zwykle polecam.
Wszystkim Czytelnikom życzę pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary nadziei i miłości oraz ciepłej i zielonej
Wiosny.
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SŁONECZNY DOM „PRZYCZÓŁEK BEZPIECZEŃSTWA”

Z PRAWNICZEJ NA PRAWNICZĄ
I Z POWROTEM
W dniu 30.08.2010. rozpoczął się okres wygnania nas z powodu remontu...

... „To, co wydarzyło się w ostatnim czasie to była
bez wątpienia nauka pokory. Cały czas się jej uczę.
Właśnie to powinno nas pocieszać, że przykre, bolesne, a nieraz i upokarzające doświadczenia życiowe
powodują, że stajemy się mądrzejsi i zaczynamy
rozumieć własną małość.”

tekst: Grzergorz M.

tekst: Jakub Cieślak

Niestety, kompletnie nie powiodła mi się
próba powrotu do normalnego życia. Kiedy w czerwcu roku 2009 żegnałem się ze
Słonecznym Domem, spodziewałem się
wielu trudności, a przy tym kontynuacji
leczenia psychiatrycznego. I faktycznie tak
było, lecz wierzyłem, że z trudnościami
jakoś sobie poradzę, a leczenie sprowadzi
się do przyjmowania leków i wizyt u lekarza. Niestety, okazało się po raz kolejny,
że jestem ogromnie wrażliwy na stres,
co w efekcie doprowadziło do kolejnych
pobytów w szpitalu. Gdy doda się do tego
ryzykowne eksperymenty polegające na
stopniowym zmniejszaniu dawek leków
przy sprzeciwie lekarza – nietrudno dojść
do wniosku, że ciężki kryzys psychiczny
był nieunikniony.
Mam do siebie spore pretensje, bo nie
dość, że mam poczucie, że porwałem się
z motyką na słońce, to jeszcze sam stawiałem sobie kłody pod nogi eksperymentując z neuroleptykami. Nie wiem, czy
interesuje Was, Drodzy Czytelnicy, co się
ze mną działo przez półtora roku rozłąki
ze Słonecznym Domem, więc przedstawię
to możliwie krótko.
W sierpniu 2009 byłem z siostrą na
prywatnej podróży do Szwecji i Danii.
Dzielnie przetrwałem trudności, choć
zestresowałem się okrutnie.
Od początku października miałem zacząć
studia geograficzne na UW. Niestety
zostałem przeniesiony z zaocznych na
dzienne i bałem się, że nie zniosę nawału
zajęć i ciągłego bycia wśród tłumu młodych ludzi, a poza tym już wtedy czułem
się dużo gorzej psychicznie.
Pod koniec października byłem bliski
rozpoczęcia pracy w Ekonie, ale wtedy
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moja doktor psychiatra namówiła mnie,
bym poszedł do szpitala. Widziała, że
zaczęły się objawy psychozy. Trafiłem na
Sobieskiego na oddział F6 i zostałem tam
do połowy grudnia. Niestety, wyszedłem
stamtąd niedoleczony.
Od połowy stycznia do końca kwietnia
2010 r. pracowałem w sortowni w Ekonie. Zrezygnowałem, gdy w mojej głowie
nasiliły się urojenia prześladowcze dotyczące niektórych pracowników. Miałem
też w tamtym czasie ciężkie chwile w życiu osobistym i mocno przeżyłem tragedię
w Smoleńsku, zresztą nie tylko ja w mojej
rodzinie. To spowodowało, że czułem się
coraz gorzej, a przy tym siedziałem
w domu. W końcu, 13 czerwca, zostałem
karetką przewieziony do szpitala. Początkowo w ogóle nie było ze mną kontaktu,
żyłem w świecie własnych głosów i urojeń. Był tam zresztą na oddziale pacjent,
zachowujący się jak kryminalista, który
ciągle mi groził i chodził za mną.
Ja się mu „stawiałem” i w efekcie on mnie
zaczął okładać pięściami. Ostatecznie obaj
trafiliśmy w pasy. To mnie jakby otrzeźwiło. Od 1 lipca byłem na otwartym
oddziale F10, gdzie m.in. redagowałem
tamtejszą gazetkę. Niestety, miałem też
urojenia zakochania i to one pchnęły
mnie do wypisania się na własne żądanie
w dniu 12 sierpnia. Pojechałem na kilkanaście dni do Zakopanego, żeby odetchnąć. 14 września poszedłem na wizytę
do mojej psychiatry, która stwierdziła, że
powinienem iść do szpitala. Posłuchałem
jej i jeszcze tego samego dnia trafiłem na
oddział F6 w Instytucie na Sobieskiego.
Spędziłem tam ponad
2 miesiące, a w październiku przez wiele

dni miałem bezwzględny zakaz wyjść
z powodu wypowiadanej głośno chęci
zadania sobie śmierci.
Od 17 listopada jestem w domu. Wyszedłem ze szpitala z tylko częściowym
wycofaniem objawów choroby, ale cieszę
się, że mogę już przebywać w przyjaznym
środowisku, wśród rodziny, a także kolegów i przyjaciół ze Słonecznego Domu.
Przekonałem się, że Środowiskowy Dom
Samopomocy to miejsce, w którym osoby
mające problemy psychiczne znajdują
bezpieczne schronienie. Dla mnie jest to
chyba miejsce optymalne, ponieważ okazało się, że stabilność zdrowia psychicznego, jaką udało mi się tu we wcześniejszych
latach wypracować, w mniej sprzyjających
warunkach szybko uległa zburzeniu. Nie
ma chyba innego miejsca, w którym osoby takie jak ja mogą nawiązywać tak wiele
kontaktów towarzyskich z miłymi ludźmi,
które oferowałoby tyle ciekawych i rozwijających zajęć, a także rozrywek i atrakcji,
za które normalnie dużo się płaci.
To, co wydarzyło się w ostatnim czasie to
była bez wątpienia nauka pokory. Cały
czas się jej uczę. Właśnie to powinno nas
pocieszać, że przykre, bolesne, a nieraz
i upokarzające doświadczenia życiowe
powodują, że stajemy się mądrzejsi
i zaczynamy rozumieć własną małość.

fot. Artur Szklarz
W dniu 30.08.2010 r. rozpoczął się okres
wygnania nas z powodu remontu budynku, w którym znajduje się Środowiskowy
Dom Samopomocy do domku jednorodzinnego obok, w którym znajduje się
inna instytucja. Dane nam było gnieździć się w jednym dość dużym pokoju
oraz kuchni, (wspomnę tylko że w ŚDS
zapisanych było wtedy ok. 28 dusz) do
godzinny 14. Terapeuci zajmowali „klitkę” na górze, której nigdy nie widziałem,
ale tylko słyszałem o niej, ponieważ nie
byłem w tym tajemniczym i magicznym
miejscu, bo był zakaz wstępu z powodu
dość stromych i krętych schodów. Zajęcia,
które tam się odbywały były uproszczone,
skrócone a niektóre odwołane z powodu, jak już wspomniałem, dość małego
metrażu na jedną jednostkę z zaburzeniami Psyche. Wypadało by napisać
o zajęciach, które tam były – więc np:
kalambury, które mnie osobiście nudziły
i były prowadzone przez panią terapeutkę
dość monotonnie i drobnomieszczańsko

a la angielska flegma (tak to jest paszkwil
w kierunku Ewy). Spotkania z „Psycho-Kasią” spadły niemal do zera, a spowodowane to było brakiem pokoju do rozmów
z psycholożką. Czasami oglądaliśmy filmy
jedne fajne drugie nie, jak to filmy. Komputery były dwa, (bo się tyle zmieściło)
przyniesione z ŚDS-u. Na początku nie
było internetu a jak już był, to dość kulawo chodził. Dobrze, że był na jednym
z nich Need For Speer, to się trochę
zrelaksowałem. Od czasu do czasu można
było sobie coś powycinać, albo pomalować na zajęciach „plastusiowatych”.
Na dwór, na fajkę pokoju, albo żeby
sobie posiedzieć i napić się herbaty też
za bardzo nie było jak, bo robiło się już
zimno. Czy były zajęcia z muzykoterapii
już nie pamiętam, bo nie wiem jak inni,
ale ja wpadłem w małą katatonię. No,
ale terapeuci po początkowym szoku
wzięli się do roboty i zabierali nas np. na
Zamek Królewski, do muzeum starych
fajnych gruchotów na czterech kółkach

(23.09.2010 r.), byliśmy też na wycieczce
w Kazimierzu nad Wisłą (16.09.2010
r.). Został w wielkich bólach napisany
i oddany do dopieszczenia przez pana
terapeutę „Arturosa” kolejny numer Alternatywy. Niestety stała się rzecz tragiczna
15.09.2010 r. odeszła od nas terapeutka
od zajęć plastycznych Ela K. i w tym dniu
odbyła się wielka stypa pożegnalna, oczywiście odeszła do innej pracy a zjawiła
się nowa dusza od plastyki zwana Kasią
(nazwiska nie znam nie mylić z psycho-Kasią). Były też treningi kulinarne, ale co
tu opisywać – kanapki jak kanapki (mała
kuchnia nie można się było rozpędzić).
Jeszcze terapeutka Ewa stękała coś, żebym
o grillu napisał bo był, ale nie chce mi się,
muszę napić się kawy. Dodam jeszcze to,
że 13.12.2010 r. powróciliśmy do odnowionego budynku ŚDS-u i wtedy trochę
katatonia mi przeszła. No i to by było na
tyle, czas iść zrobić sobie kawusieeeeę.
Huraaaa.
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CENTRUM NAUKI KOPERNIK
3 lutego byliśmy w Centrum Nauki Kopernik...
tekst i zdjęcia: Mirek I.

3 lutego byliśmy w Centrum Nauki
Kopernik. Centrum znajduje się nad
samą Wisłą. Jest to królestwo eksperymentów. Jest tam wiele interesujących
eksponatów. Każdego z nich można
dotknąć i samemu wykonywać na
nim eksperymenty, obserwować ich
przebieg i rezultaty. Bez problemu
można było zrozumieć skomplikowane zjawiska. Są tam różne działy, np.
Człowiek i środowisko. Pokazane jest
tam jak człowiek wpływa na środowisko i środowisko na człowieka.
W dziale korzenie cywilizacji jest
pokazana historia rozwoju naszej cywilizacji. Wystawa jest skierowana do
dzieci i starszych. Każdy znajdzie coś
dla siebie. Podobał mi się rower. Gdy
się na nim jedzie widać nasz szkielet
i robot w holu, który mówi różnymi
językami. Robot w holu, który mówił
różnymi językami zrobił na mnie
wrażenie. Wycieczka była udana.
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fot. Mirek I.
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BOŻE NARODZENIE W POLSCE –
SYMBOLIKA, TRADYCJE, ZWYCZAJE
Święta Bożego Narodzenia – zwane kiedyś, w zależności od regionu – Godami,
Godnymi, Koładką, Świętymi Wieczerzami lub Godnymi Świętami – to w tradycji
chrześcijańskiej święta najważniejsze, obchodzone na całym świecie. Ponieważ
data narodzin Chrystusa nie jest dokładnie znana, II – Sobór Watykański postanowił, że będą one trwały od 24 grudnia do 6 stycznia tj. do Święta Trzech
Króli.
tekst: Krzysztof Saje

Niektóre zwyczaje bożonarodzeniowe,
takie np. jak choinka, śpiewanie kolęd,
odwiedziny Świętego Mikołaja to dziś
zwyczaje ponadnarodowe i niekoniecznie
katolickie. Praktykowane są pod różnymi
szerokościami geograficznymi, w różnych
częściach naszego globu. Z całych świąt
dniem najbardziej podniosłym jest Wigilia. (z łaciny – straż, czuwanie)
Genezy Wigilii należy upatrywać w Starym Testamencie.
W Wigilię, gdy cały dom jest wysprzątany i lśni czystością, wraz z pojawieniem
się na niebie pierwszej gwiazdki, zwanej
Betlejemską – rodzina, bo jest to dzień
przeznaczony dla rodziny przystępuje do
posiłku wigilijnego zwanego kiedyś postnikiem, bo wszystkie podawane potrawy
obowiązkowo muszą być postne Przedtem
jednak tradycyjnie łamano się opłatkiem, a zwyczaj ten – o czym nie wszyscy
pewnie wiedzą – jest zwyczajem typowo
polskim, nie znanym i nie kultywowanym
w innych krajach. Dzielenie się nim symbolizuje miłość, braterstwo i powszechne
pojednanie, nawiązując do ostatniej
wieczerzy podczas której, Jezus dzielił się
chlebem ze swoimi uczniami.
Pięknie pisze o tym Cyprian Kamil
Norwid.
Jest moim kraju zwyczaj, że w Dzień
Wigilijny
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzkie gniazda wspólnie łamią chleb
biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym
chlebie
Ilość potraw wigilijnych podawanych na
stół w tym dniu zależna od zamożności
domu i regionu w jakim się odbywała.
U magnatów i w bogatych dworach
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fot. Artur Szklarz
szlacheckich było ich dwanaście, przy
czym ryby przyrządzone w różnej postaci
liczone były jak jedna potrawa. U mniej
zamożnej szlachty i w chłopskich chatach
ich liczba oscylowała pomiędzy siedmioma, a dziewięcioma.
Liczby 7, 9, 12 miały swoją symbolikę.
Siedem dni tygodnia, dziewięć anielskich chórów i dwunastu apostołów.
Pilnowano też, aby przy stole zasiadać
według wieku, dlatego, żeby właśnie w tej
kolejności odchodzić ze świata. Na stole
nie mogło zabraknąć potraw z makiem,
które zapewnić miały dostatek tak liczny
jak ziarna makowe. Nieodzowne też były
orzechy – symbol urodzaju i miłości.
Wierzono również, że na czas tej jedynej
w roku nocy, zwierzęta otrzymują duszę
i dar mowy ludzkimi głosami, po to, aby
mogły wyrazić swą radość z przyjścia
Chrystusa na świat. Do paszy przeznaczonej dla zwierząt wsypywano pokruszony

opłatek.
Do najbardziej tradycyjnych ludowych
potraw obecnych na stole w tym dniu
należały: barszcz z czerwonych buraków,
zupa grzybowa, kasza jaglana z suszonymi śliwkami, kluski pszenne z makiem,
kisiel z owsa lub żurawin, kutia, piernik,
śledzie, karp przyrządzony często na różny
sposób, pierogi z grzybami, strucla z
makiem, kompot z suszonych śliwek lub
innego suszu owocowego, bigos – oczywiście postny, oraz jabłka i orzechy.
Do tradycji wigilijnych należało także by
przy stole zasiadała parzysta ilość osób,
bowiem jeśli ich liczba była nieparzysta,
wróżyć to miało rychłą śmierć jednej
z nich. Dlatego, aby temu zapobiec często
dopraszano do biesiadowania kogoś
przypadkowego – ubogich, bezdomnych,
samotnych, lub zbłąkanych – na pamiątkę tego, że Jezus zwykł jadać z ubogimi.
Nieparzysta liczba podawanych na stół

potraw według ludowych wierzeń miała
zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.
Wierzono też, że kto w ten wieczór kichnie będzie zdrów przez cały rok. Pocierano zęby czosnkiem, bo to miało chronić
przed ich bólem – tak samo zresztą jak
jedzenie orzechów. Zjedzone jabłka
zapobiegały bólowi gardła. W wigilię –
wierzono w to nie tylko w Polsce – woda
w źródłach i potokach zmieniać się miała
w miód i wino, nawet w złoto. Jednak
skorzystać z tego cudu mogły tylko osoby
niewinne i szczęśliwe. Do dziś w niektórych regionach kraju ludzie zwyczajowo
obmywają ciało w źródlanej wodzie
zaczerpniętej w wigilię o północy. Według
ludowych wierzeń zabieg ten ma chronić
przed chorobami. W dawniejszych czasach chałupy chłopskie przyozdabiano na
czas świąt ustawionymi w czterech kątach
izby snopami zboża, u powały zaś wieszając przycięte wierzchołki lub gałęzie drzew
iglastych, zwane podłażniczkami. Miało
to zapewnić domostwu i ludziom w nim
zamieszkującym wszelką pomyślność.
dobrobyt i długie życie. Owe podłażniczki miały w różnych regionach Polski
swoje własne nazwy np. w Podkarpackim
– jutka, w Małopolsce – sad, na Warmii
i Mazurach była to jeglijka, a w Lubelskim wiecha. Być może to one stanowiły
pierwowzór dzisiejszej choinki, której
Kościół katolicki nadał symbolikę drzewa
dobra i zła. Jednak pierwsza wzmianka
o tym datowana jest na VII wiek. Brytyjski zakonnik Bonifacy (później wyświęcony) nawracając ludy germańskie, podczas
bożonarodzeniowej mszy ściął pogański
dąb – obiekt kultu tych plemion, a ten
upadając połamał sąsiednie drzewa, prócz
jednej, małej sosenki i ona stała się na
tych ziemiach symbolem drzewka małego
Jezusa. Tyle na ten temat mówi legenda.
Sam zwyczaj stawiania i strojenia choinki
takiej jaką znamy przywędrował do nas
dość późno, bo w 1830 roku z Niemiec.
Ubieranie drzewka było kontynuacją
biblijnej symboliki. Łańcuchy oplatające
choinkę symbolizować miały grzechy
pętające ludzkość, a także węża kusiciela, światełka były odpowiednikiem
jasności pańskiej, a jabłka to zakazany
owoc utożsamiający grzech pierworodny.
Początkowo choinki ubierane były bardzo
ubogo – w domowej roboty zabawki i wypieki, malowane wydmuszki jajek, owoce,
cukierki i watę udającą śnieg. Dzisiejsze
choinki to prawdziwe strojnisie, a do
ich ubierania wykształcił się cały przemysł. Powstały wymyślne w kształtach,
bajecznie kolorowe bombki, połyskliwe,
różnobarwne lamety, świeczki zastąpiono
lampkami elektrycznymi, a prawdziwą,
żywą choinkę bardziej praktyczną, wielorazowego użytku choinką sztuczną.
Wieszanie nad drzwiami domu jemioły

miało mu zapewnić pokój, miłość i szczęście. Zwyczaj całowania się pod jemiołą
– przejęty z Anglii – obdarzał mężczyznę
płodnością, bo roślina ta uznawana była
za afrodyzjak o magicznej mocy.
Wigilijna tradycja zobowiązywała do
skosztowania każdej potrawy obecnej na
stole, bo tego czego się nie spróbowało
mogło zabraknąć w przyszłym roku.
Pochmurne w tym dniu niebo wróżyło
zamążpójście pannom starszym i bogatym, jasne – młodym i biednym.
Ze świętami nierozerwalnie połączone jest
śpiewanie kolęd – pieśni opowiadających
o narodzinach Chrystusa i stworzonych
na jego cześć. W samej Polsce liczba
zarejestrowanych kolęd wynosi około
pół tysiąca. Nie wszystkie są powszechnie znane, a tym bardziej śpiewane.
Do najbardziej popularnych, obecnych
we wszystkich domach należą: „Cicha
noc” „Gdy się Chrystus rodzi” „Lulajże
Jezuniu” „Przybieżeli do Betlejem” „Oj
maluśki, maluśki” – która jest kolędą
góralską. Jednak najstarsza polska kolęda
to „Zdrów bądź królu anielski”
Pochodzi ona z 1424 roku. Kolędy
śpiewamy w domu, przy choince, jak też
w kościele podczas mszy w tym czasie
odprawianych. Najważniejszą z nich jest
Pasterka – msza odbywająca się w wigilię
o północy. W kościele katolickim znana
jest już od IV wieku, a do Polski trafiła
prawdopodobnie wraz z jej chrztem.
Tradycja ta rozwinęła się bardzo w czasach
św. Franciszka. On też jako pierwszy
wystawił bożonarodzeniową szopkę tj.
figuralny obraz ilustrujący narodziny
Chrystusa. Dało to początek wszystkim
następnym szopkom, które obecnie są
bardzo wymyślne, często ruchome,
a niektóre wręcz monumentalnych rozmiarów. Budowanie ich stało się teraz niemal artystyczną profesją, a one same dziełem sztuki. Są też szopki żywe, w których
rolę martwych figur pełnią żywi ludzie.
Zwyczaj dawania dzieciom prezentów to
tradycja powszechnie przyjęta na całym
świecie. Prezentami obdarowuje Święty
Mikołaj – znany również jako Gwiazdor,
Santa – Claus, czy Dziadek Mróz. Święty
Mikołaj to postać autentyczna. Urodził
się około 270 roku, w mieście Patra,
w bogatej kupieckiej rodzinie. Poświęcił się służbie bożej i doszedł w niej
do godności biskupiej, którą pełnił
w mieście Mira.Był człowiekiem o wielkim sercu. Dyskretnie i anonimowo pomagał ludziom biednym, upośledzonym,
samotnym, bezdomnym, ułomnym
i wszystkim w jakikolwiek sposób skrzywdzonym przez los. Litował się nawet
nad więźniami i skazanymi, zabiegając
u władz o polepszenie ich doli. Wśród
potrzebujących rozdał cały swój pokaźny
majątek. Szczególną miłością

i sympatią darzył dzieci Zmarł w 350
roku, a jego relikwie znajdują się w Bari.
To na pamiątkę jego dobroci powstał
zwyczaj obdarowywania się prezentami.
Dzieciom kojarzy się on z postacią siwobrodego, dobrodusznego i wesołego starca, który w towarzystwie elfów, saniami
zaprzężonymi w dziewięć reniferów objeżdża świat z worem pełnym prezentów.
Ubrany w czerwony kubrak, wślizguje się
do ludzkich domostw poprzez komin, by
w dziecięcych bucikach, skarpetach, pod
choinką lub pod poduszką zostawiać
podarunki przeznaczone dla dzieci, przez
które jest uwielbiany i zawsze z utęsknieniem oczekiwany. Dziś jednak tylko
bardzo małe dzieci wierzą jeszcze w jego
istnienie, a do domów dostaje się on po
prostu drzwiami, a nie kominem i jest to
przebrany za Świętego tato, dziadek bądź
wuj, lub wynajęty do tego Święty Mikołaj
na zamówienie.
Choć legenda przemieszała się tu z faktami, sam zwyczaj jest bardzo miły i być
może symbolizuje obdarowanie małego
Jezusa przez trzech króli.
Od wigilii do święta tych trzech koronowanych mędrców wędrowali – głównie po
wsiach – kolędnicy. Towarzyszyły im różne przedziwne postacie – takie jak turoń,
koza, niedźwiedź, żuraw, bocian, koń,
kogut, a także nieodzownie anioł, diabeł
i śmierć. Przebierańcy chodzili od do
domu, składając gospodarzom życzenia
wszelkiej pomyślności i śpiewając kolędy.
Wynagradzani byli za to drobnymi datkami w naturze bądź w gotówce. Ominięcie
przez nich jakiegoś domostwa uważane
było za zły omen. W tym samym czasie
odgrywane były tz. Jasełki, czyli przedstawienia teatralne nawiązujące do narodzin
Chrystusa. Aktorami w tych spektaklach
były przeważnie dzieci, choć nie tylko.
Przyjął się u nas również zwyczaj odwiedzania domów parafian przez duszpasterzy danej parafii. Wizyta taka miała na
celu wspólną modlitwę, rozmowę z kapłanem i poświęcenie przez niego mieszkania
lub domostwa. Zwyczaj ten nazwano
„chodzeniem po kolędzie”.
Tradycyjnych polskich i tych zapożyczonych przez nas od innych nacji obyczajów
świątecznych jest na pewno o wiele więcej, ale myślę, że te najważniejsze udało
mi się wychwycić i opisać.
Na koniec chcę jednak zdementować powszechnie przyjętą za prawdziwą pogłoskę, jakoby to zwierzęta w ten wigilijny
wieczór miały mówić ludzkimi głosami.
Jak jest naprawdę można się przekonać
czytając moje, zamieszczone w tym
numerze „ Alternatywy” opowiadanie pt.
„Opowieść wigilijna”
Źródło: Internet
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W KOLORACH TĘCZY
Witam serdecznie.
Dziękuję za przesyłanie mi Alternatywy. Jest to jedno z ciekawszych pism jakie kiedykolwiek czytałam. Przesyłam moją odpowiedź na polemikę/list Pana Krzysztofa Saje
z moim tekstem Po drugiej stronie lustra. Jeśli stwierdzą Państwo, że jest wystarczająco
ciekawa i będą Państwo chcieli ją opublikować na Łamach Alternatywy, to proszę jak
zwykle uczynić to podpisując tekst pseudonimem Tosia. Jestem wdzięczna za to, że Pan
Krzysztof zechciał podjąć polemikę z moim tekstem, lecz nie ze wszystkimi jego tezami
się zgadzam. Tekst, który przesyłam prezentuje nieco inne spojrzenie na świat. Pozdrawiam wszystkich domowników Słonecznego Domu – jesteście bardzo fajnymi ludźmi,
o rozległych zainteresowaniach i życzę Wam z okazji zbliżających się świąt spełnienia
marzeń.

tekst: Tosia
Drogi, choć nie bliski mi, Panie Krzysztofie Saje.
Bardzo cieszę się, z powitania, jakie Pan
przygotował mi na łamach Alternatywy.
Miałam już dawno odpisać, ale jak to
w życiu bywa – obowiązki dnia codziennego + jeszcze kilka projektów, więc termin „troszkę” się przesunął. Teraz może
wytłumaczę zwrot, którym posłużyłam się
zwracając się do Pana:
Drogi – gdyż z tego co Pan pisze można wywnioskować, że jest Pan fajnym,
wartościowym człowiekiem – inteligentnym, oczytanym, znającym słowa takie
jak „egzaltowana” (przy czym wyjaśniam
czytelnikom, że to nie oznacza „wyniosła,
zarozumiała”, a „przesadę w okazywaniu
uczuć i myśli” – wiem, bo sprawdziłam
w Słowniku Wyrazów Obcych) oprócz
tego zakładam, że Pan podobnie jak ja
interesuje się psychologią. Zgadzam się
z Pana teorią, że jestem ufną, wrażliwą,
marzycielką. Z tym, że przesadnie okazuję
uczucia również, a nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że niekiedy
w to, co piszę wkrada się patos – nie jest
to permanentne, ale się zdarza. Zgadzam
się również z Pana słowami, że „odnajdując w szpitalu przyjaciół poczułam grunt
pod nogami i świat oraz otaczającą mnie
rzeczywistość zobaczyłam w zupełnie
nowych kolorach.” Ja od siebie mogę
dodać, że są to kolory tęczy. Chociaż
zdawałoby się, że dużo nas łączy, gdyż
odnoszę wrażenie, że podobnie jak ja jest
Pan wrażliwy na piękno i posiada duszę
artysty (czyli próbuje Pan odnaleźć siebie
oraz sens egzystencji w obrazie i słowie).
Sądzę, że choć Pan lubi przebywać
z ludźmi, bo jak Pan pisze „potrzebuje
Pan akceptacji lub po prostu się wygadać”
(tego potrzebuje każdy człowiek), lecz
moim zdaniem lubi Pan także chwilę
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ciszy, w której można uchwycić moment,
sekundę, jej setną część, choćby po to
by zrobić dobre zdjęcie (gratuluję pana
fotoreportaże są piękne) lub żeby napisać
kilka sensownych zdań. Jednakże jesteśmy
zupełnie inni, jak plus i minus w magnesie – ja życie przyciągam, Pan je odpycha.
Takiego sceptyka jak Pan już dawno lub
może w ogóle nie spotkałam. Stąd też
w moim powitaniu „choć nie bliski”. To
co nas najbardziej różni to kolory
w jakich postrzegamy świat – ja widzę
w kolorach tęczy, Pan w odcieniach
szarości. Przy czym nie chodzi mi o to, by
włożyć na nos różowe okulary i łazić
z nimi jak klaun, ale aby dostrzegać piękno świata, doceniać chociażby to, że żyjemy w czasach pokoju, w wolnym kraju,
gdzie możemy decydować sami o swoim
losie. Nazwałabym to zdrowym optymizmem. Moim zdaniem Pan nie wierzy we
własne siły i możliwości jak również
w możliwości osób, które kiedyś były
w szpitalu. Po przeczytaniu tego, że byłam
w szpitalu od razu zaprasza mnie Pan do
placówki, gdzie znajdę zrozumienie, bo
będą tam ludzie, którzy mieli podobne
epizody. Kierując się Pana logiką, to może
zbudować by wyspę, na którą będą trafiali
ludzie po szpitalu?
Z daleka od społeczeństwa, będą czuli się
komfortowo wzajemnie się wspierając.
Proszę się nie gniewać za te słowa, wiem,
że takie placówki są potrzebne
i pomocne, ale żyć nie w placówce też
jest super. Pan szukał azylu, ja mam swój
azyl - moją małą ojczyznę i innej nie
potrzebuję. Następną kwestią, z którą się
z Panem nie zgadzam jest to, że poprzez
przyjaciół ze szpitala „szukam akceptacji,
zrozumienia i bliskości drugiej osoby, na
którą mogłabym liczyć w każdej sytuacji,
a i sama czuć się potrzebną komuś.” O ile

się nie mylę, to takiej akceptacji poprzez
„nabywanie” przyjaciół, aby czuć się
potrzebnym szukają przeważnie jedynacy, a ja mam rodzeństwo, które zupełnie
wypełniło moją przestrzeń emocjonalną.
Mam też przyjaciół z różnych etapów
życia nie zrzeszonych w mojej rodzinie.
Moja potrzeba bycia komuś potrzebną
jest aż nadto przepełniona, gdyż jak
chyba każdy człowiek pełnię wiele funkcji
w społeczeństwie – córki, siostry, cioci,
koleżanki, przyjaciółki itp. itd. Zupełnie
Pan się mylił pisząc „gdybyś poczuła się
rozczarowana tym co Cię w tej chwili
łączy z Krzysiem i Renatą”. Ale czym
mam być rozczarowana? Zauważyłam, że
bardzo ostrożnie używa Pan słowa „przyjaciel”. Kim Pana zdaniem jest przyjaciel?
Kimś z kim się rozmawia o pierdołach
godzinami przez telefon, chodzi na kawę,
obgaduje każdą sprawę, na kogo zawsze
można liczyć, z kim spotyka się prawie
codziennie, a na końcu trzyma za rękę na
łożu śmierci? Moim zdaniem przyjaźń to
nie roślina zwana Bluszczem. Trzeba dać
prawo przyjacielowi do popełniania błędów (z resztą jak każdemu człowiekowi).
Przyjaciel nie musi być na każde nasze
zawołanie i musimy być przygotowani
na to, że nie zawsze będzie mógł nam
pomóc. Możemy, a nawet powinniśmy
umieć o coś prosić, ale też powinniśmy
innym osobom (nawet przyjacielowi) dać
prawo odmowy, powinniśmy być przygotowani na to, że możemy usłyszeć słowo
„nie”. Trzeba moim zdaniem uważać, aby
nie mieć w stosunku do życia postawy
postulatywnej – wszystko mi się należy,
jeśli mi odmówisz, to nie będziesz moim
przyjacielem. Moim zdaniem przyjaciel to ktoś, kto odbiera na podobnych
falach (mówiąc slangiem), z kim jesteśmy
połączeni jakimiś meandrami życia, a co

moim zdaniem najważniejsze – przyjaciela nie musimy widzieć codziennie, nawet
gdy nie widzimy go przez lata, to gdy
w końcu go spotkamy, to jest tak jak
byśmy widzieli go wczoraj, bo jest między
nami więź, zrozumienie i po prostu się
lubimy. A co do Renaty i Krzysia – darzę
ich wielką sympatią, los złączył nasze
drogi i tak już zostanie na zawsze. Jestem
dumna z tego, że Krzyś wybrał mnie na
świadka na swoim ślubie. Moim zdaniem
jest to najlepszy dowód na to, że łączy
nas więź, którą śmiało można nazwać
przyjaźnią.
Dziwi mnie również dosłowność z jaką
potraktował Pan ostatnie słowa mojego
tekstu. Były one odniesieniem do umieszczonego wcześniej cytatu z Prousta:
„Prawdziwe podróżowanie nie polega na
oglądaniu nowych krajobrazów, lecz na
posiadaniu nowych oczu.” Podróż, którą
odbyłam (może Pana zdaniem nie tak
fascynująca jak np. na Majorkę) sprawiła, że zmienił się mój sposób patrzenia
na świat. Pisze Pan, że moje twierdzenie
powinno być poparte autopsją i że pewnie
– mówiąc dosłownie – „zazdroszczę” tym,
którzy podróżują po świecie i od razu
zakłada Pan, że mam wokół siebie przyjaciół, którzy wciąż gdzieś wyjeżdżają, a ja
„schorowana sierota” tak się przypatruje
i zazdroszczę, bo nigdy nie wychyliłam
nosa poza granice mojego kraju. Znów się
Pan pomylił i muszę podkreślić, że bardzo
pochopnie wyciąga Pan wnioski. Mówiąc
o ludziach, którzy opowiadają o swoich
podróżach, miałam bardziej na myśli podróżnicze programy telewizyjne, niż konkretne osoby. Moi przyjaciele nie należą
do tzw. bananowej młodzieży, czyli takiej,
którą stać na wakacje na Karaibach. Ja też
tam nie byłam. Jednak wyjeżdżałam na
wymiany jak również pracowałam za granicą. Nie wiem, dlaczego dla Pana pobyt
w szpitalu jest tak dużym ograniczeniem,
że z góry Pan zakłada, że nawet za granicę
wyjechać nie można? Pisze Pan, że nieustanne zagłębianie się we własną duszę
może być nudne, a podróże po świecie
mogłyby uwolnić Pana od lęków
i obaw, o których pisałam i które też mnie
nękają. I znów źle mnie Pan zrozumiał.
Nie siedzę godzinami w fotelu rozmyślając o lamusach mojej duszy, coraz bardziej
zanurzając się w bagno odchodów mojego
umysłu. Lęki i obawy, które zaatakowały
moją rzeczywistość były chorobowe i to
wtedy się z nimi spotkałam. Etap ten po
wyjściu ze szpitala był zakończony. Jednak
choroba ta była dla mnie takim prywatnym katharsis. Dzięki niej oswoiłam moje
lęki i obawy, co Pan chce czynić poprzez
podróże. Muszę podkreślić, że zapanowa-

nie nad własnymi lękami jest po prostu
mistrzostwem świata, bo większość ludzi
nawet nie wie, czego tak naprawdę się boi
– nawet nie zna przeciwnika.
I o tej wyższości mojej podróży nad
innymi (bardziej dosłownymi) pisałam.
Poprzez chorobę doznałam swojego
oczyszczenia, a czy gdyby Pan wyjechał na
Majorkę to uważa Pan, że byłoby to dla
Pana takim katharsis? Był Pan w Mielnie
(przeczytałam w reportażu) i co było katharsis? Moim zdaniem, żeby coś takiego
przeżyć trzeba trochę więcej niż parę ładnych widoków. Jednakże jeśli marzy Pan
o wojażach po świecie, życzę Panu, aby
się te marzenia spełniły, ja takich ambicji
nie posiadam (może dlatego, że będąc za
granicą zdałam sobie sprawę z tego jak
wspaniałą mam ojczyznę).
Pragnę jeszcze odwołać się do Pana słów
„w szpitalu bowiem czułem się bezpieczny i byłem zwolniony od podejmowania
jakichkolwiek decyzji i nieomal od myślenia”. Czy szukając miejsca w placówce
nie podąża się tym samym tropem? Moim
zdaniem, nie sztuka szukać po wyjściu ze
szpitala placówki dla siebie, ale brać życie
za bary i odnaleźć się w społeczeństwie.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, że nie neguję potrzeby istnienia placówek. Sądzę,
że wasz Słoneczny Dom jest fajnym miejscem, o czym świadczą ciekawe reportaże
na łamach Alternatywy. Pamiętać należy
o jednym, że gdyby każdy człowiek,
który był w szpitalu po jego opuszczeniu
widział swoją przyszłość w placówce
i tam szukał miejsca, to mielibyśmy
więcej placówek niż bloków mieszkalnych. Szczerze mówiąc, to nie odpisuję
na Pana nazwijmy to „list” tylko dlatego,
że wydał mi się interesujący (a taki był),
lecz również dlatego, że było w nim tyle
sceptycyzmu, że aż mnie to przeraziło. Jak
można żyć tak bardzo odpychając życie?
Chciałabym powiedzieć tym, którzy byli
lub są w szpitalu, że to nie koniec, to
dopiero początek, bo najciekawsze będzie
po wyjściu. Szukanie swojego miejsca nie
tylko w społeczeństwie, lecz również
w życiu może być doskonałą zabawą. Nie
mówię, że zawsze będzie kolorowo – ja
też czasem mam doła, ale nie dlatego,
że jestem chora, tylko dlatego, że jestem
człowiekiem i jak każdy człowiek muszę
sobie radzić z rozmaitymi uczuciami. Jeśli
chodzi o sformułowanie „jestem chora” –
rozmawiałam z psychologiem, który mnie
zapytał: „czemu się pani tak określa, była
pani chora jak była pani w szpitalu,
a teraz pani normalnie funkcjonuje jak
inni ludzie”. Gdybym dała sobie taryfę
ulgową poprzez wymówkę „jestem chora”,
to nie zrobiłabym połowy rzeczy które

zrobiłam. A między innymi: zwyciężyłam
w konkursie na odbycie stażu w bardzo
znanej korporacji, ukończyłam studia,
obroniłam tytuł magistra, podjęłam
pracę, mam na koncie kilka publikacji
w różnych gazetach i gazetkach, a teraz
zastanawiam się nad otworzeniem czegoś
własnego. Moim zdaniem jest tak: Bóg
daje nam życie – niektórym daje rewelacyjną urodę, zdolność uczenia się, innym
krzywy nos lub predyspozycje do różnych
chorób. Nie jest jednak powiedziane, że
ta piękna, zdolna, zdrowa osoba będzie
szczęśliwa w życiu i sobie lepiej poradzi
od tej, która nie jest tak piękna, bystra,
a może nawet z powodu choroby będzie
w szpitalu. Sami decydujemy o tym jak
wygląda nasze życie. Piękna, bystra, zdrowa osoba może np. unieść się pychą, bo
skoro ma tyle przymiotów, to po co ma
pracować, może popaść w nałogi, może
zmarnować swoje życie. Tak jak
w przypowieści o talentach – Bóg daje
nam talent, nazwę go życiem i od nas
zależy co z nim zrobimy, czy go zakopiemy, czy go rozmnożymy. Dostajemy na
początku naszej drogi jakiś bagaż, który
musimy nieść, ale to od nas zależy w którą stronę i którą ścieżką podążymy. Pan,
panie Saje cudownie potrafi uchwycić
moment na zdjęciu i dobrze, że odnalazł
Pan miejsce na łamach Alternatywy, co
z pewnością sprawia Panu niesamowitą
satysfakcję i przysparza wiele szczęścia.
Trzeba szukać takich dróg szczęścia, aby
wygrać życie, przy czym życia nie wygrywa się na loterii tylko pracą, uporem
w dążeniu do celu, a przede wszystkim
wiarą.
Powrócę jeszcze do tytułu mojego „listu”
– W kolorach tęczy. Nie chodzi tu jedynie
o jasne barwy, w których postrzegam
świat, nie o to, że jestem optymistką, ale
o tolerancję. Tęcza jest po pierwsze
znakiem przymierza Boga z człowiekiem,
a po drugie symbolem tolerancji. Jeśli
chodzi o pierwsze znaczenie, to w Piśmie
Świętym jest fragment, w którym Bóg
oświadcza, że tak umiłował człowieka,
że chociażby nie wiem co się działo, to
nigdy go nie opuści, zawsze będzie z nim.
Z takim wsparciem wszystkiego można
dokonać. Pisząc natomiast o tolerancji,
mam na myśli tolerancję dla siebie samego – dać sobie prawo do błędu, do bycia
niedoskonałym, nauczyć się z sobą żyć,
uwierzyć we własne możliwości, zaakceptować siebie samego, aż w końcu pokochać. To chyba jest klucz do sukcesu.
Na zakończenie życzę Panu, Panie Saje
spełnienia marzeń, licznych podróży po
świecie, ale przede wszystkim więcej wiary
w Człowieka.
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W ODPOWIEDZI NA „KOLORY TĘCZY”
Miła, szczera i tajemnicza jednocześnie Pani Tosiu!
tekst: Krzysztof Saje

Na wstępie chciałbym Panią przeprosić
za moje (w poprzedniej korespondencji)
poufałe zwracanie się do Pani per Tosiu
i podziękować za nadspodziewanie
obszerną odpowiedź na mój list do Pani.
Podpisując go „niestety subiektywny”
chciałem zastrzec, że nie musi się Pani absolutnie zgadzać z moimi poglądami ani
punktem widzenia na życie, oraz otaczający nas świat. I tak jak się spodziewałem
Pani postrzeganie rzeczywistości różni się
od mojego. To dobrze. Faktycznie jestem
sceptykiem, a czasami, w niektórych
kwestiach nawet malkontentem, choć
chciałbym mieć w sobie tyle energii i radości życia co Pani. Niestety niewiele jest
rzeczy, które potrafią sprawić mi radość
i z których potrafię się cieszyć. Może dlatego, że młodość mam dawno za sobą,
a doświadczenia jakie wyniosłem z życia
nie są najlepsze. Nie znaczy to oczywiście
że jestem kompletnym ponurakiem, ale
nie śmieję – że tak powiem – na każdy
temat i może nie z tego co śmieszy większość ludzi. Nie chcę nikogo za to winić
i mimo, że w ocenie samego siebie jestem
bardzo surowy, nie mogę się z Panią
zgodzić, że ten talent – jak to Pani ładnie
nazwała – „zwany życiem” zależy wyłącznie od nas samych.
Droga Pani Tosiu, jest wiele okoliczności
i uwarunkowań na które nie mamy żadnego wpływu, lub wpływ ten posiadamy
w bardzo ograniczonym stopniu. To one
najczęściej nie pozwalają nam poprowadzić naszego życia tak jakbyśmy chcieli,
aby się ono potoczyło. Najprostszy przykład – choroba. Poza tym ludzie są bardzo
różni i mają bardzo różne charaktery,
a więc dużym uproszczeniem jest twierdzenie, że „jeśli czegoś chcę, to mogę”
Zdaje mi się, że Pani właśnie tak myśli.
A może źle Panią zrozumiałem? Cieszy
mnie Pani Tosiu, Pani optymizm i przebojowość, jednak w Pani życiu musiało
kiedyś nastąpić coś niedobrego, coś co
potoczyło je w kierunku szpitala. Dobrze,
że ten szpitalny epizod nie załamał Pani
i że ze szpitala wyszła Pani silna i zdeterminowana do kształtowania swej
tożsamości, dalszej egzystencji i poszuki-
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wania swego miejsca w świecie. Jak Pani
pisze wiele udało się Pani osiągnąć, a co
najważniejsze jest w Pani chęć i radość
życia. Mnie niestety tego brakuje i tak
już chyba pozostanie na wieki wieków
amen. Wydaje mi się, że poczuła się Pani
urażona moją propozycją uczestnictwa
w społeczności naszego, lub jakiegokolwiek innego ŚDS. Troszkę mnie dziwi
obronna postawa jaką Pani przyjęła
w odpowiedzi na moje zaproszenie. Ja nie
miałem zamiaru Pani agitować, a moja
propozycja – jak Pani sobie przypomina
– złożona została w trybie warunkowym.
(„być może kiedyś”). Z tego co Pani pisze
wynika, że taka sytuacja nie nastąpi nigdy,
no i z tego należy się cieszyć.
Pisze też Pani, że nie neguje Pani potrzeby
istnienia takich placówek jak nasz ŚDS.
Otóż, nawet gdyby Pani negowała takie
placówki są i mam nadzieję, że będą
powstawać. Myślę, że ma Pani trochę
nieprawdziwe wyobrażenie o naszej działalności i wydaje się Pani, że stanowimy
jakąś hermetyczną grupę schorowanych,
sfrustrowanych ludzi. Błąd. Owszem,
wiele osób spośród nas doświadczyło
w przeszłości jakichś traumatycznych
przeżyć, ale my w naszym Słonecznym
Domu stanowimy całkiem zgraną paczkę,
choć różnimy się między sobą. Życie
tutaj wcale nie jest monotonne. Jeździmy
na wycieczki w różne miejsca Polski, zwiedzamy interesujące wystawy, bardzo często chodzimy do kina, rzadziej do teatrów
i muzeów. Gramy w kręgle, bilard, ping
ponga i scrabble. Uczestniczymy
w różnego rodzaju konkursach takich
jak: literacki, językowy czy malarstwa, jak
również turniejach – bowlingowym
i scrablowym.
I muszę się pochwalić, że na każdym
z tych pól odnosimy duże sukcesy.
Jadamy codziennie wspólnie przyrządzane
różnego rodzaju posiłki (także gotowane, pieczone i smażone). Urządzamy też
imprezy okolicznościowe z okazji Świąt,
Mikołajków, Andrzejków oraz Imienin.
Raz w roku, jesienią jeździmy na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne (niekoniecznie z opiekunami). Za moich czasów,

a jestem tu ponad cztery lata byliśmy
w Zakopanym, Muszynie, Rabce i dwukrotnie w Mielnie. Mamy własną siłownię, pracownię plastyczną, stół bilardowy
i pingpongowy. Codziennie odbywają się
rozmaite zajęcia, w których uczestniczymy
według własnego uznania, bo przymusu
żadnego nie ma. Ja na przykład bardzo
lubię karaoke, które mamy cztery razy
w tygodniu. Dużo sił i zapału poświęcamy
też naszej gazecie, którą Pani pochwaliła.
Do „Alternatywy” może pisać każdy, jeśli
tylko ma coś interesującego do przekazania. Nie izolujemy się od społeczeństwa
i tak jak Pani, każde z nas ma swoje prywatne życie. Posiadamy także rodziny,
a powiązania rodzinne są najprzeróżniejsze. Są wśród nas żony, matki, a nawet
babcie (całkiem młode). Większość z nas
ma jeszcze rodziców, a więc jesteśmy też
synami i córkami. Posiadamy także braci
i siostry. Jesteśmy również wujami
i ciotkami. Jak Pani widzi nie odbiegamy
od Pani w jakiś rażący sposób w pełnieniu
funkcji w rodzinie i społeczeństwie
i proponując Pani ŚDS wcale nie traktowałem Pani jak „biednej sierotki”. Bardzo
mi przykro jeśli poczuła się Pani tym dotknięta, choć tak naprawdę to nigdy nic
nie wiadomo. Jednak traktowanie ŚDS
– ów jako swojego rodzaju getta – a Pani
zdaje się, że tak myśli – to lekka przesada

i swojego rodzaju nadużycie. Chyba, że
się mylę, ale tak mi to wybrzmiało z tonu
Pani listu. I niech się Pani nie zamartwia tym, że ŚDS – ów może być kiedyś
więcej jak bloków mieszkalnych, bo to by
znaczyło, że ludzi chorych psychicznie jest
więcej jak tych zdrowych – choć przyznam, że coś tu może być na rzeczy. Dodam jeszcze, że nawet formalne stanie się
członkiem naszej społeczności (zwanym
u nas domownikiem) nie oznacza obowiązku codziennej obecności w ŚDS.
Czas przebywania tutaj zależny jest
wyłącznie od chęci i kondycji domownika. Nikt tu nami nie steruje ani niczego
nie narzuca, choć zawsze można liczyć
na dobrą radę czy wskazówkę. W celu
podjęcia właściwej decyzji, można być
u nas przez jakiś czas członkiem nieformalnym, na statusie gościa. Proponując
Pani nasz „Słoneczny Dom” sądziłem, iż
dla osoby tak otwartej, a teraz wiem też,
że z wielkim apetytem na życie, będzie
to okazja do całkiem nowych, empirycznych doznań. Miałem także na uwadze –
przyznaję to – że może Pani być nowym,
cennym nabytkiem dla naszej gazety.
Na koniec chciałbym pogratulować Pani
sukcesów, które stały się Pani udziałem:
wygrania konkursu na odbycie stażu,
ukończenia studiów, tytułu magistra, publikacji w prasie i niczym niezmąconego
poczucia własnej wartości. To wspaniałe
wierzyć w siebie i swoje możliwości, a do
tego mieć odpowiednią siłę przebicia, aby
swoje plany i marzenia realizować. Mnie
tego wszystkiego brakowało
i brakuje i pewno dlatego jestem tym kim
jestem. Nie użalam się nad sobą, ale po
prostu trochę Pani zazdroszczę. No, ale
jak Pani napisała (niedosłownie) „każdy
jest kowalem swojego losu”. W moim
przypadku bardziej adekwatna zdaje się
być parafraza innego znanego powiedzenia – „Cygan zawinił, kowala powiesili”.
Życzę Pani, Pani Tosiu wszystkiego najlepszego – żeby ten optymizm i zachłanność życia nigdy Pani nie opuściły. Mam
nadzieję że tak będzie. Dziękuję Pani
za rady jakich mi Pani w swoim liście
udziela. Obawiam się jednak, że na wiele
mi się one nie przydadzą i zgorzkniałym,
sceptycznym niedowiarkiem pozostanę
prawdopodobie do końca swoich dni.
Niech żadne burze nie wytrącą Pani z raz
obranego, właściwego kursu. Tak trzymać.
Odpowiedzi nie oczekuję, ponieważ ma
Pani wiele innych, ważniejszych spraw
i zajęć na głowie, ale będzie mi bardzo
miło gdyby zdecydowała się Pani jednak
odpisać. Pozdrawiam.
PS. Oprócz słowa egzaltacja znam jeszcze
parę innych, trudnych wyrażeń.

DLACZEGO
tekst: Anna B.
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JAK
MOŻEMY
DOBRZE
ŻYĆ

CZYM JEST
BÓL

DLACZEGO
CIERPIMY

Żeby dobrze żyć trzeba być miłym,
sympatycznym, grzecznym, otwartym.
Pomagając innym osobom w tym co ich
boli, nurtuje, gnębi, dokucza, nie daje
spokoju, trapi, denerwuje. By nie nadużywać alkoholu i nie palić papierosów.
Zdrowo się odżywiać, między innymi:
owocami, warzywami, surówkami,
sałatkami, pić dużo wody w ciągu dnia,
bo to jest ważne. Uprawiając jakieś sporty
różnego typu. By utrzymać spokój nie
denerwować, nie krzyczeć, tylko otwierać serce najbardziej jak to jest możliwe.
Sprawiając danym osobom miłe prezenty.
Korzystając
z dobrych kawiarni, restauracji. Dbając
o swoje zdrowie, ciało, skórę, twarz.
Ażeby stosować dobre kosmetyki: nawilżające, delikatne. By mówić sobie fajne,
zadowalające komplementy. Żyć możemy
również dobrze, kiedy mamy odpowiednią sumę pieniężna. By nie zapominać
o ubawach wymarzonych. Dając innej
osobie to, czego chciałaby bardzo, bardzo,
bardzo. Dobrze możemy żyć z marzeniami, które to wszystkie się spełniają.
Dobrze możemy żyć, jak nie ma kłamstwa, przykrości, cierpienia, bólu dużego,
który nieraz trwa długo. Chodząc często
do lekarza na kontrole, na ważne badania
dlatego, by lekarz postawił diagnozę.
Dobrze możemy żyć też robiąc komuś coś
pysznego do jedzenia, by się dana osoba
ucieszyła. Kiedy mamy dogodną pracę,
która nam odpowiada. By być osobą
opiekuńczą, dobrą, która będzie zawsze
w pogotowiu. Na przykład, gdy rodzice są
szczęśliwi wtedy jest super i to się nazywa
życie. Jest dużo słoneczka wesołego. Kochają się nawzajem a to znaczy, że jest dobrze i tak do końca. Gdy ma się dzidziusia własnego, wtedy jest się szczęśliwym.
Być szczęśliwym to; umieć kochać
i nie krzywdzić, być dającym i gotowym
na wszystko i być oddanym do końca.

Ból jest cierpieniem, które w nas tkwi,
a może być tego powodem brak kochanej osoby, która odeszła od nas. Również ból jest smutkiem, żalem, złością
i niepokojem. Jest on zagubieniem, stratą,
przykrością, pustką, niepowodzeniem,
złym podejściem do danej sprawy. Jest
on płaczem, który dominuje podczas
słabości. Ból to przeżywanie i niedobre
funkcjonowanie, wielkie przygnębienie,
słabe znoszenie. Ból to brak pomocy
drugiej osobie i zapomnienie.

Cierpimy dlatego bo mamy przykre
zmartwienia. Bo się czegoś boimy. Bo coś
nas bardzo boli. Dlatego bo tracimy coś
ważnego na czym nam zależy. Dlatego bo
odchodzi ktoś bliski. Cierpimy po jakimś
niemiłym wypadku. Również po zdradzie
chłopaka fajnego. Bo nie możemy się skupić gdy czytamy gazety, książki. Bo chorujemy na poważne choroby. Bo czegoś nie
umiemy. Bo mamy poważne problemy,
które nam nie dają spokoju. Z braku pieniędzy. Ludzie cierpią bo głodują i są bez
dachu nad głową. Bo jest nam smutno,
chce się płakać z pewnej przyczyny. Bo
nikt nam nie chce pomóc, zaopiekować
się. Bo nie możemy skończyć szkoły. Bo
panuje dużo zła i niebezpieczeństwa na
świecie. Bo nie umiemy dobrze traktować
danej osoby i jej kochać. Bo jest za mało
miłosierdzia, serdeczności, życzliwości,
przyjemności. Przez alkohol, papierosy,
złe odżywianie, brak ruchu. Nie mamy
dobrej osoby, kochanej, sympatycznej,
która by pocieszyła, dała serce. Bo nie
umiemy dobrze żyć tak by było wszystko
jak najlepiej. Nie chcemy popracować
nad sobą dobrym zachowaniem, bo dajemy zło i smutek.
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ZDĄŻYĆ
Z CZASEM
By zdążyć z czasem, najpierw trzeba się
zastanowić jak. Trzeba zasięgać dużej, dużej wiedzy. Czytać mnóstwo książek, gazet. Przyjaciel lub przyjaciółka to oni nam
umilają czas by jak najlepiej żyć. Z nimi
jest nam przyjemniej, weselej. Korzystać
z miłych rzeczy by się czuć tak jak należy.
Nie zapominać o smutnych zagubionych
osobach. By im pomóc jak tego chcą. By
pomagać osobom, które najbardziej tego
potrzebują. Być zadbanym, dobrze wyglądać. Dać ludziom to co by im sprawiło
radość uśmiech na twarzy. Dbać o swoje
zdrowie. Zrobić coś dobrego dla siebie.
Być oddanym, darzyć miłosierdziem.
Dawać szczęście, ciepło, miłość, przyjemność tym osobom najpotrzebniejszym.
Pamiętać, by w życiu coś fajnego zdobyć
bardzo bardzo dobrego.

GARAFIKA

Grzegorz M.
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WYSTAWA POLSKIEGO RADIA
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fot. Krzysztof Saje

URSUS PIĘKNA CZY BESTIA C.D.

fot. Krzysztof Saje
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WIERSZEM SPISANA OPOWIEŚĆ O WACKU
I ESMARALDZIE – CZYLI O WYŻSZOŚCI PIĘKNA
DUCHOWEGO NAD ULOTNĄ URODĄ ZEWNĘTRZNĄ
tekst: Krzysztof Saje

Gdzieś na krańcach Polski, w zapyziałym powiecie,
tej tragicznej miłości historia się plecie.
W zapomnianej przez Boga wiosce zwanej Londyn,
do pięknej brunetki wzdychał pewien świński blondyn.
Ona w pełnym rozkwicie
i jak większość brunetek ognista.
On blady i wymięty – słowem – taka ludzka glista.
Ona, niby ta u Bizeta Carmen w habanerze.
On szpetny, bezcielesny niczym upiór w operze.
Ona pełna wigoru, pełnokrwista kobieta.
On chuchro, wiejski niezguła
i pokraczna namiastka faceta.
Ona dziedziczka hektarów i hodowli krów mlecznych.
On bękart, kompletny sierota i wyrzutek społeczny.
I taka wyliczanka mogłaby trwać bez końca.
Różnili się bowiem między sobą tak jak mrok od słońca.
Ba! Nawet każdego z nich imię,
świadczyło, że jedno wobec drugiego
jest żywym antonimem.
Jej Esmaralda – piękne, najrzadsze z rzadkich,
zgoła literackie.
On natomiast był zwykłym, pospolitym Wackiem.
A na dodatek, gdyby jeszcze to nie było wszystko.
To ona stąpała po ziemi, a on był artystą.
Bo miał wielki talent – trzymał to w sekrecie.
Jak nikt inny grać umiał na poprzecznym flecie.
Ona ceniła dostatek, pewność bytu, wygodę.
On, jak na artystę przystało, lubił przymierać głodem.
I choć wierzył, że do wielkich wyzwań jest gotowy.
Póki co, u jej ojca sołtysa pasał owe mleczne krowy.
Oporządzał trzodę, drób karmił, pomagał przy żniwach.
Nie skarżył się, nie narzekał i nie utyskiwał.
Kładł się późną nocą, wstawał gdy poranne zorze,
znosząc swój los parobka w milczącej pokorze.
A o tym, jakim w grze na flecie poprzecznym wirtuozem
jest wielkim.
Przekonać się mogły jedynie krowy holenderki.
Którym grywał, a one dostojnie trawę przeżuwając,
nastawiały uszu jego kunszt podziwiając.
I w skutek magii tego grania, jego podopieczne,
ze średnio mlecznych stały się wysoko mleczne.
Bo taka jest dobrej muzyki siła i skuteczność,
że podnosić potrafi, nawet krów gnuśnych mleczność.

MIELNO
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On zaś grając tym krowom, marzył, aby kiedyś ona,
że nie jest taki jakim go widzą mogła się przekonać.
Że ma duszę, serce gorące, że myśli, że czuje.
Że on choć prosty parobek,
to dobrze na przyszłość rokuje.
Ona wiedziała co się święci
i zgodnie z przekorną naturą kobiecą,
zabawiać się z nim zaczęła w okrutne „co nieco”.
Co nieco dam do myślenia, co nieco powiem, pokażę,
popatrzeć pozwolę.
Ot, zwykła rozrywka znudzonej pannicy
w zaściankowym grajdole.
Epatowała go nieustannie wdzięków swych paradą,
a w jego subtelnym wnętrzu szalało tornado.
Z przepaścistych dekoltów wywalała piersi jak melony,
a on tym widokiem był jak gromem rażony,
a gdy się przechadzała kusząco kołysząc biodrami,
To przez jego organizm przechodziło tsunami.
Wkładała kuse kiecki i spódniczki mini,
a on widząc ją w takich, zaczynał się ślinić.
Rzuciła mu czasem słówko cieplejsze,
lub uśmiechu zdawkowego namiastkę,
on cieszył się jakby otrzymał kalesony ciepłe na gwiazdkę.
Zmysłowym altem nuciła modne przeboje, gdy słuchał,
a w jego mizernym ciele Wezuwiusz nagle wybuchał.
Jak widać wszystkie te „co nieco”
nad wyraz skutecznie działały,
bo mu od patrzenia na wierzch wyłaziły gały.
Kaprawymi oczkami wciąż się na nią gapił.
Emanował z niej bowiem intensywny seksapil.
Nie mógł sobie poradzić z jej urody wybujałym rozkwitem
i noc w noc zaczął miewać sny nieprzyzwoite.
Żył w ciągłym napięciu, stresie i rozterce.
Męczyły go migreny.
W wątłej piersi jak szalone łomotało serce.
Nie wiedział gdzie szukać ratunku i w czym wybawienie.
I choć domyślał się, że ona tylko wodzi go na pokuszenie,
uczepił się nadziei, że jednak, być może,
los zsyła mu szansę,
że przeżytkiem burżujskim stały się już mezalianse.
Więc zebrał się w sobie.
Ogolił się, umył, na ślinę przyczesał sztywne włosy rude.
W staroświecki tużurek przyoblekł swoje ciało chude.
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Złożył piękny bukiet z najmilszych jego sercu kwiatków.
Z maków, łąkowych goździków i modrych jak jej oczy
bławatków.
I podczas krów udoju, o codziennej porze,
wyznał jej swoją miłość w zabytkowej oborze.
Ona słysząc te słowa natchnione, jakoś dziwnie zadrżała.
Pomyślał, ze płacze, a ona zwyczajnie się śmiała.
Później, próbując sprostać temu żaru pełnemu wyznaniu,
spojrzała mu prosto w oczy,
przejrzyste jak woda po praniu,
a z jej ust pięknie skrojonych, lawiną
potok epitetów wymyślnych popłynął.
Że parobas, chłystek, niedouk, łamaga, niemota.
Że on ma się tak do niej jak ołów do złota.
Szczególnie się znęcała nad jego niebanalną urodą.
Nazywając go pokraką, szkaradą, Belfegorem, a nawet
Quasimodo.
Nie przypadkiem, bo poprzez łatwe skojarzenie,
wiązało się to symbolicznie z jej słodkim imieniem.
Na koniec bezlitośnie dobiła go jeszcze.
Popatrz – rzekła – oto rzucam twoje perły przed wieprze.
i wyrwawszy mu bukiet, który do serca tulił,
Cisnęła go do zeżarcia pierwszej z brzegu krasuli.
Po czym z bezwzględnym okrucieństwem, zerem empatii
i wyrozumienia,
kazała mu szukać drzewa – do spadania bądź do
powieszania.
Oczywiście on z uwagi na swą wielką wrażliwość,
bez wahania wybrał tę pierwszą możliwość.
Pogrążył się wprawdzie w rozpaczy – szczęściem
– fokidyjskiej,
i wyruszyć postanowił na Wyspy Brytyjskie.
Jak pomyślał tak zrobił:
spakował swój skromny dobytek do torby podróżnej,
wkładając do niej również swój instrument podłużny.
Zwany fletem poprzecznym – jego skarb największy,
który mu nie raz smutne życie potrafił upiększyć.
I udał się do Londynu, tej Mekki zawiedzionych Polaków,
gdzie rozpoczął burzliwą karierę w knajpie na zmywaku.
O swej pasji nie zapomniał jednak
i w wolnych od zmywania, rzadkich wprawdzie chwilach,
grą na flecie poprzecznym czas sobie umilał.
Ktoś go kiedyś usłyszał i tak się jego grą zachwycił,
że poruszył w tej sprawie odpowiednie nici.
Nici odpowiednie, a nawet gdzie trzeba to sznurki.
Bo odtąd jego życie toczyć zaczęło się z górki,
a w karierze nastąpił bardziej wzniosły etap.
Zaczął bowiem grywać w knajpie do kotleta. C.d.n.
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– Ale ja chcę wiedzieć co i jak – zaklekotał Zawierucha. Na co
mam czekać. Powiedzcie mi to tu i teraz. To, że my bociany
dzieci ludziom nie przynosimy. To już wiem. Domyślam się też
– widząc wasze rozbawienie – że nie znajduje się ich także
w kapuście. No więc skąd się biorą? – Klekot zaczynał się denerwować.
– Dzieci się rodzą, a co to dosłownie oznacza dowiesz się we
właściwym czasie. Ja cię oświecać nie mam zamiaru. W każdym
razie żeby do tego doszło, między kobietą a mężczyzną musi być
najpierw miłość. Tak się przynajmniej mówi, ale o co w tej miłości chodzi i co to słowo tak naprawdę znaczy sam dokładnie nie
wiem, bo wśród zwierząt to pojęcie nie jest znane. – A może ktoś
z was wie? – Myszkin zadając to prowokacyjne pytanie opuścił
głowę w dół, aby nikt nie zauważył szelmowskiego uśmiechu na
jaki sobie pozwolił, bo oczywiście znał na nie odpowiedź. Zresztą on chyba znał odpowiedzi na wszystkie pytania świata. Te jednak miało być dla zebranych swojego rodzaju testem i wywołać
jakąś szerszą dyskusję. Nie zawiódł się, bo w stodole zapanowało
spore ożywienie, ale odezwał się tylko Deberżerak.
– Myszkin, no co ty? A mój brat Cyrano?
– A co z twoim bratem? Masz od niego jakieś wiadomości?
Może wiesz gdzie twój marnotrawny braciszek przebywa? –
Myszkin udawał, że nie wie o co Deberżerakowi chodzi i trochę
się z nim drażnił.

– Gdzie on przebywa to ja nie wiem, ale wiem dlaczego przebywa tam, gdzie przebywa, jeśli w ogóle gdzieś przebywa. Ale
gdziekolwiek on jest, to jest tam, gdzie jest za sprawą miłości –
Deberżerak omal się nie zaplątał w tym swoim wielopiętrowym
wywodzie. – To miłość do tej dzikiej gęsi Roxany spowodowała,
że dołączył do klucza tego dzikiego ptactwa i poleciał z nimi tam
gdzie poleciał, jeśli w ogóle gdzieś doleciał. No, ale niech mu się
tam wiedzie jak najlepiej, gdzie by tam nie był, jeśli jeszcze ten
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zakochany głupek – który miłość partnerską postawił wyżej od braterskiej – żyje.
– Bo wy gęsi łączycie się w pary na całe
życie. Nie tak jak u nas. Kogut jeden,
a kur całe stadko, zagdakała Aniela.
A ty Deberżerak jesteś jakimś odstępcą od
waszych gęsich zwyczajów, albo wyjątkiem potwierdzającym regułę. Prowadzasz
się przecież z tymi trzema… jak im tam…
Baśką, Oleńką i Helą.
– A z kim się mam niby prowadzać?
Przecież to jedyne gęsi w zagrodzie. Przyjdzie odpowiedni czas to wybiorę sobie
jedną z tej trójki na stałą partnerkę życiową. Chyba Oleńkę… a może Baśkę…
chociaż Hela też mi się podoba. Ma taką
długą, łabędzią szyję.
– O ile mi wiadomo wśród fauny, dla
większości gatunków, poligamia jest normą, a i wśród ludzi też się zdarza – zauważył Myszkin – Dla nas zwierząt miłość
jest pojęciem czysto abstrakcyjnym. To
wytwór ludzkiej wyobraźni i ludzkiego
umysłu, no bo ludzie jak zwykle muszą
wszystko komplikować i dlatego tę miłość
wymyślili. Miłość, też mi coś... To jakaś
ciężka choroba, bo ONI zapadając na nią
zaczynają zachowywać się bardzo dziwnie.
Patrzą sobie wzajemnie w oczy, trzymają
się za ręce, dotykają się ustami nazywając

to pocałunkiem, nieustannie mówią sobie
jakieś miłe słowa i wymyślają dla siebie
jakieś idiotyczne przezwiska w rodzaju:
kotku, myszko, żabciu, pieseczku. misiu
lub misiaczku – zapożyczone od nas zwierząt. Myślałby kto, że i nas darzą jakimiś
uczuciami skoro się do nas porównują.
Cukiereczku, skarbie, kochanie, najdroższy i najdroższa też się zdarza. Niektórzy
to nawet wiersze piszą. I wszystko to po
to, aby w końcu – ponieważ obydwoje
są już bardzo chorzy – wylądować we
wspólnym łóżku,… chociaż zdarza się, że
niektórzy bez tych wszystkich zbędnych

ceregieli do łóżka kładą się od razu
i chorują,… chorują,… chorują,… nieraz
bardzo intensywnie.
– No, ale powiedziałeś przecież, że z tej
miłości biorą się dzieci – zameczał koziołek Mefisto, któremu – zdaje się tak jak
Klekotowi – brakowało pełnej świadomości w tej materii, bo także był młokosem.
– Powiedziałem, powiedziałem i co
z tego. Dzieci rodzą się także, gdy miłości
nie ma, choć dobrze byłoby, gdyby ona
istniała i nie rodzą się gdy ona jest. Weźmy na przykład naszą Hankę i Staszka.
Kochają się, sypiają ze sobą, a dziecisków
jak nie ma tak nie ma. Hanka to nawet
po jakichś lekarzach do miasta jeździła,
a gdy oni nie pomogli to starą Maciejową
sprowadziła, żeby uroki odczyniała, ale
i to na nic się zdało. – A, gdy ten się tu
pojawił – Myszkin skinął głową w stronę
Zawieruchy – odżyły w nich nadzieje, bo
niby bocian, gdy ma przerwę w podróży,
rychłe potomstwo wróży – tak mówi
ludowa mądrość. Dlatego jego obecność
w zagrodzie przyjęli z wielką radością
i mimo wszystkich jego wybryków
traktują go wspaniałomyślnie. Może
rzeczywiście coś w tym jest. Pożyjemy to
zobaczymy.
– A może ta miłość między Hanką,

a Staszkiem z upływem czasu nieco zwietrzała i nie ma już takiej mocy? – beknęła
nieśmiało Anka.
– No, jeśli to czego ja naoglądałem się
w chałupie ma być zwietrzałe to ja nie
nazywam się Rettbatler – szczeknął wymieniony, a Scarlet dodała.
– Na samą myśl, jakby to mogło wyglądać wcześniej sierść mi się jeży na grzbiecie. Szkoda, że jestem u Chałecków od
niedawna, bo chętnie bym to zobaczyła.
– Niech żyje miłość jakkolwiek kto ją
rozumie – nawet tę międzyludzką. Jest
wigilia, czekają nas święta, powinniśmy
się kochać i szanować. Teraz, później,
zawsze. Myszkin podsuwając wam ten
temat chciał w was wywołać pewne
refleksje i myślę że mu się udało – nawet
jeśli nie chcecie o tym głośno mówić. Ja
jestem bardzo starym baranem. Nie jedno
widziałem i nie jedno słyszałem i powiadam wam – miłość jest najważniejsza. Nie
można odsuwać jej na margines, krytykować, ani ośmieszać – nawet gdy jest

ona z pozoru niezrozumiała – zabeczał
Karenin, i swoim wystąpieniem zaskoczył
wszystkich, bo miał on wśród zwierząt
opinię milczka i starego dziwaka, któremu
nic rozsądnego powiedzieć się nie zdarza.
A tu, proszę! W jego słowach kryła się
głęboka prawda.
Nagle rozległo się donośne pianie koguta.
To Kmicic oznajmiał, że właśnie nastaje
nowy dzień, pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia. Jego głos brzmiał silnie,
dźwięcznie i melodyjnie. Nie było w nim
śladu niedawno przebytej mutacji.

Ja również to pianie usłyszałem. Ocknąłem się. Dziwne, ale głosy zwierząt, które
dotychczas wyraźnie do mnie docierały,
które rozróżniałem, a co najważniejsze
rozumiałem, teraz zmieniły się w bezładną
mieszaninę przeraźliwych, odzwierzęcych
dźwięków i odgłosów. Słyszałem jednocześnie gdakanie, gulgotanie, kwakanie,
gęganie, beczenie, rżenie, meczenie,
miauczenie, pianie, szczekanie, muczenie,
a nawet kwiczenie, chociaż jedyna świnia
w zagrodzie Chałecków, a dokładnie
mówiąc to wieprz, zakończyła swój żywot
i została przerobiona na kiełbasy i inne
mięsne specjały. Chociaż stodoła była
pusta, ja w dalszym ciągu słyszałem ten
jazgot. Dopiero po chwali dotarło do
mnie, że istnieje on wyłącznie
w mojej głowie. Miałem potężnego kaca.
Odrzuciłem słomę którą byłem szczelnie
przykryty i podniosłem się niepewnie na
chwiejne nogi. Przez szpary w ścianach
stodoły wpadało światło słoneczne. Był
dzień. Gdzie ja do cholery jestem, co ja
tutaj robię i kim w ogóle jestem, bo i co
do tego nie miałem pewności. Wtedy
zauważyłem, że mam na sobie jakiś czerwony chałat, zapinany na duże, ozdobne
guziki. Doznałem nagłego olśnienia
i wszystko zaczęło mi się układać
w logiczną całość, no prawie wszystko.
Tak, to ja święty Mikołaj na zlecenie,
któremu wiatr porwał doprawioną,
sztuczną brodę, a sroki piękną czerwoną
czapkę z pomponem, nieodzowny atrybut
każdego Świętego Mikołaja. Starałem się
wygrzebać z zakamarków pamięci jakieś
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dodatkowe fakty dotyczące przebiegu
poprzedniego dnia. To co najbardziej mi
w niej utkwiło to wiejska gospoda,
w której piłem na przemian gorzałę, wino
i piwo wraz a gromadką podchmielonych
gazdów, którzy mi stawiali jedną kolejkę
po drugiej, ponieważ napicie się ze Świętym Mikołajem uważali za pewnego rodzaju splendor. Później mróz, przeraźliwie
zimny wiatr i te sroki latające nad moją
głową. Widać Pan Bóg otacza opieką
nawet takich żałosnych pijaczków jak ja,
bo nie pozwolił mi zamarznąć i skierował
moje kroki do chałupy Chałecków, gdzie
posadzono mnie przy stole
– zapewne jako zbłąkanego wędrowca –
i znowu częstowano wódą. Później film
mi się urwał i jak się znalazłem w tej
stodole to już nie wiem. Widać nawaliłem się już tak, że nie nadawałem się do
towarzystwa i wrzucono mnie do niej.
Zaraz, zaraz, ale gdzie jest ten wór pełen
prezentów, który miałem ze sobą? Jeśli nie
podprowadziły mi go jakieś miejscowe
Janosiki, to pewno zgubiłem go,
gdzieś podczas tej mojej pijackiej Odysei.
Dobrze, że nie wyposażono w sanie z reniferami, bo i te by pewno też szlag trafił.
Ale, czy to czego byłem świadkiem w tej

stodole miałoby być tylko pijackim snem?
Niemożliwe. Przecież wyraźnie widziałem
i słyszałem wszystkie te zwierzęta i chyba
jakaś łaska pańska musiała na mnie spłynąć, bo doskonale rozumiałem o czym
między sobą rozmawiają. A więc spałem,
czy może także za sprawą łaski pańskiej
dostałem jakiegoś rozdwojenia jaźni
i byłem tam obecny w dwóch osobach?
Pozwolono mi uczestniczyć w misterium,
którego świadkiem nie był dotychczas
żaden człowiek, ponieważ byłem jakimś
wybrańcem? Pamiętałem imiona wszystkich tych zwierzaków i mogłem przyto-
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czyć niemal każde słowo które tam padło
i na jaki temat je wypowiedziano. To
w czym biernie brałem udział nie mogło
być tylko pijacką halucynacją.
I wtedy mój wzrok padł na leżącą po
środku klepiska podkowę. No właśnie,
podkowę którą zgubił Rosynant, gdy
usiłując zapanować nad sytuacją, gdy ta
zaczynała wymykać się spod kontroli,
walił w klepisko kopytami. Wiedziałem
już, że nic mi się nie wydawało, ani nie
przyśniło. Ta podkowa była tego namacalnym dowodem, a ja stałem się świadkiem
czegoś niezwykłego, czegoś co trudno
ogarnąć ludzkim umysłem. Dlaczego
zostałem wybrany do tej roli? Nie wiem.
Może była to dana mi tam z góry jakaś
wskazówka? Może jakieś upomnienie lub
przestroga? A może jakaś aluzja?
W każdym razie ja to wszystko własnymi
słowami postanowiłem opisać i czynię to
z wielką dbałością o prawdziwość tej relacji w każdym szczególe. Czego do końca
nie byłem pewny, wydedukowałem. Czego nie dopowiedziano, dopowiedziałem.
Co było w domyśle, wymyśliłem, albo
– jeśli ktoś woli nazwać to tak – zmyśliłem, ale tylko dlatego że byłem święcie
przekonany, iż pewne sprawy
i wydarzenia właśnie tak, a nie inaczej by

się potoczyły. Oczywiście moja relacja nie
jest w pełni obiektywna, bo subiektywne
były moje wrażenia, wyobrażenia i opnie,
ale jest ona tak bliska prawdy jak to tylko
możliwe.
Podkowę zgubioną przez Rosynanta
zabrałem ze sobą. Wisi ona teraz na
honorowym miejscu, na ścianie w moim
mieszkaniu. Traktuję ją jako swój największy skarb i talizman. Przypomina mi
ona bowiem o tych niezwykłych wydarzeniach w jakich uczestniczyłem. Nie
muszę chyba tego pisać, ale napiszę. Od
tamtej pory – a minęło już dobrych parę
lat – nie tknąłem kropli żadnego alkoholu. Acha, worek z prezentami odnalazł się.
W stanie nienaruszonym przynieśli go do
Chałecków jacyś dwaj poczciwi gazdowie,
dowiedziawszy się że tam przebywam.
Mimo że wszystko w miarę szczęśliwie się
skończyło, nikt już mnie nigdy nie namówi abym został Świętym Mikołajem.
PS – W dwa lata później od tych
pamiętnych wydarzeń odwiedziłem

Chałecków. Okazało się, że urodził im
się syn, któremu dali na imię Kajetan.
Nie wiadomo czy na fakt tych narodzin
miała wpływ obecność w ich zagrodzie
Klekota – Zawieruchy. Oni wierzą, że
tak. Znaczyłoby to , że ludowe mądrości
czasem się sprawdzają. A mały Kajetan
to przecież Kajtek, a jak pamiętamy tak
właśnie zwracał się do Klekota Staszek
gdy miał dobry humor. Co do Klekota to
do końca pobytu w zagrodzie Chałecków
zachowywał się wręcz wzorowo.
Myślę, że nie tylko wskutek reprymendy

udzielonej mu przez zwierzęta. On po
prostu nie był taki zły za jakiego chciał
uchodzić. Następnego roku bociany
założyły sobie gniazdo na szczycie stodoły
Chałecków, a oni podejrzewają że to
Zawierucha powrócił w znajome miejsca.
Hanka Chałeckowa, w czasie, gdy u nich
byłem spodziewała się drugiego dziecka.
Oboje ze Staszkiem mieli wtedy nadzieję,
że będzie to dziewczynka, a ponieważ bociany zamieszkały na ich terenie, wierzyli,
że na tym się nie skończy. Wszystkie ich
zwierzęta miały się wówczas dobrze
i żadnego nie brakowało. Hanka zapowiadała, że poproszą mnie na ojca chrzestnego mającej się narodzić dziewczynki, ale
widocznie zapomniała. Jak im się żyje nie
wiem, bo więcej się już nie spotkaliśmy.

PRZESTRZENIE SŁÓW
tekst: Szymon P. Woźniak.

Mój dziadek.

Pocałunek.

Bydlęta klękały
Biegły oszalałe w las
Szedł
Mundur pochłaniał światło
Tak mu kazał ojciec
Daleko od domu
Od ziemi
Rzek rodzimych
Znalazł miłość
W ogniu
Wśród śmierci
Z piękna dziewczyną
W ślicznym mundurze
Wrócił do domu
Czasem patrzę na zegarek
Może i ja
Nie wiem sam
Pójdę
Nad rzekę
Popatrzę w dal
Sam.

Dłonie na pośladkach drżą
Pragną
Ciało gorące
Czułe
Połączone duchy
Sekundami chrapliwego oddechu
Eksplozją rozkoszy
Czuły dotyk
Smak poziomek
Pod linią pępka
Nic złego
Nie spotka kochanków.

_._._
Pierwsza ciepła noc
Kwaśny deszcz spływa po plecach
Rosomaki tańczą oszalałe
Z głębi mojego jestestwa
Krzyczy Paź
Tak
To noc rozpusty
Uciętej
Przez mgłę
Nożycami obcych oczu.

Drobiazg od babci.

Pamiętała jego błękitne oczy
Uśmiech
Przez przypadek
Wsunęła w kieszeń płaszcza
Srebrny mechanizm
Siedząc na nadbrzeżnej plaży
Gdy zza drzew
Wyłaniał się rejsowy samolot
Okrągły kształt
Ciąży kieszeń
Rok po roku
Słońce
Z tamtąd
Powrót na równiny.
Z kąd ona on
Tam gdzie
Ciągle czujemy wolę zniszczenia
Ja.
Zaciągamy się aż do przepony
Szukamy czasem okazji
Wiążemy mocno buty
Słońce to samo
Daje równe szanse
Błękit wróży nieskończoność
Zabijamy się wstając z pod koca
Dziś rano piłem kawę
Paliłem papierosa
Poranna audycja
Karabin wisi na ścianie
Z planem kwiatu w lufie
Neuroleptyki smakują jak biały śnieg
Dobry do piwa
Dwóch
Czasem
Gdy idę ścieżką
z pomiędzy chaszczy
Reminescencje tęsknota
Przeszłostki
Schodząc z górskiej puszczy
Zostaw sobie ostry nóż.
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LEON JAN WYCZÓŁKOWSKI

DZIEŃ SZAKALA

tekst: Grażyna Sz.

powieść sensacyjna. Autor – Frederick Forsyth.
tekst: Krzysztof Saje

Źródło fot. http://pl.wikipedia.org

Jan Wyczółkowski urodził się 11 kwietnia
1852 r. w Hucie Miastkowskiej na Podlasiu. Artysta spędził wczesne lata dzieciństwa na łonie przyrody nad rzeką Wieprz.
Po ukończeniu gimnazjum 17-letni Wyczółkowski w 1869 r. rozpoczął edukację
artystyczną w warszawskiej szkole rysunku
pod kierunkiem Wojciecha Gersona.
Pierwsze kompozycje o tematyce historycznej to Królewicz Kazimierz i Długosz
z roku 1873.
W 1875 r. wybrał się na dalsze studia do
monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Namalował wówczas parę akademickich
szkiców, m.in. studium Włoszki i starą
kobietę w czepcu. Następnie wrócił do
Krakowa, gdzie zapisał się do Szkoły
Sztuk Pięknych. Był jednym ze zdolniejszych uczniów Jana Matejki. W 1879
r. przeprowadził się do Lwowa, gdzie
powstał portret dziecięcy Juliana i Jana
Dobrzańskich. W 1881 powrócił do Warszawy. Zarabiał, malując cieszące się dużą
popularnością portrety i obrazki
z życia bogatych sfer, jak olej na płótnie
Ujrzałem raz oraz Portret kobiety z różą.
W 1883 r. wyjechał na Ukrainę. Zachwycił się tam bezkresnymi stepami i bujną
dziką przyrodą. Malował tam pejzaże
ukraińskie Łan zboża, Krowy na pastwisku, Połów raków, Rybacy.
W 1893 r. Wyczółkowski powrócił do
Warszawy, gdzie wystawiał swoje obrazy
w warszawskiej Zachęcie. W 1895 Leon
przeniósł się do Krakowa, gdzie został
powołany przez Juliana Fałata na stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych.
Artyści ci wyszli z pracowni, odkryli przed
uczniami plener, Kraków, podkrakowską
wieś, Tatry. Zainteresowali studentów pejzażem, portretem. Wyczółkowski posunął

się do wprowadzenia malowania aktu
z żywego modela, np. Akt kobiety z 1902
r. i Akt z 1908.
W 1897 r. Wyczółkowski ponownie
sięgnął do tematów historycznych.
Namalował kilka wersji sarkofagów
królów polskich. Kierował również
swoje zainteresowania w stronę malarstwa
religijnego – Krucyfiks wawelski z 1896r.
Był to okres bardzo dobry dla artysty.
Posiadał ugruntowaną pozycję artystyczną
i materialną. W Krakowie stworzył wiele
znakomitych portretów.
Od 1900 r. Wyczółkowski najchętniej sięgał po pastel, akwarele i tusz. Portretował
Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego,
Jacka Malczewskiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Żeromskiego.
Mieszkając w Krakowie często wyjeżdżał
w Tatry, co uwiecznił w swoich obrazach.
Powstały olejne widoki Giewontu, Morskiego Oka. Wielką popularność
i uznanie przyniosły Wyczółkowskiemu
martwe natury i kwiaty. Szczególnie lubił
kaczeńce, które przypominały mu dzieciństwo. Powstały obrazy jak Astry, Róże
w wazonie, Maki, Kwiaty jaśminu i piwonii w wazonie. Kwiaty malował do końca
życia. Mecenasi krakowscy zakupywali
obrazy <na pniu>. Płacono tysiące koron
za niewielkie studium kwiatowe. Dużym
osiągnięciem w twórczości Wyczółkowskiego są tworzone w latach 1903-1912

martwe natury, np. Martwa natura z wazą
i chińskim parawanem. Dużo podróżował i na przykład w Hiszpanii powstały
Cyprysy w Grenadzie.
W czasie I wojny światowej przebywał
w Warszawie, gdzie malował kamieniczki
starego miasta. W 1915 wrócił do Krakowa i ożenił się z Franciszką Panek. Byli
bezdzietnym małżeństwem. Z Krakowa
robił wypady w różne strony Polski
i w 1920 odwiedził Kazimierz nad Wisłą,
gdzie powstały grafiki kamienic. W 1929
zamieszkał w Poznaniu, gdzie uczestniczył
w życiu artystycznym miasta. Głęboką
wymowę emocjonalną i psychologiczną
posiada obraz malowany u schyłku życia
Wiosna – wnętrze pracowni artysty.
Zmarł 27 grudnia 1936 r. w Warszawie.
Pochowany został zgodnie ze swoją wolą
we Wtelnie koło Bydgoszczy. Odszedł
na zawsze, ale pozostawił po sobie wiele
wspaniałych dzieł malarskich i graficznych. Był to człowiek pełen serca, szczerości i delikatności wobec ludzi – zupełnie pozbawiony zarozumiałości, żyjący
wyłącznie dla sztuki – artysta.
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Frederick Forsyth, angielski dziennikarz
i pisarz, autor „Dnia Szakala” jest też
autorem wielu innych znakomitych
powieści sensacyjno – kryminalnych,
głównie thrillerów politycznych.
(„Psy wojny” „Akta Odessy” „Diabelska
alternatywa” „Negocjator” „Fałszerz”)
Niektóre z nich, jak choćby właśnie
„Dzień Szakala” – klasyk gatunku – zekranizowano.
„Dzień Szakala” to historia fikcyjnego
(a może nie?) zamachu na generała de
Gulle’a, ówczesnego (rok 1963) prezydenta Francji. Akcja powieści toczy się
w różnych zakątkach Europy, ale głównie
we Francji, przede wszystkim w Paryżu.
Bohaterem książki jest bezwzględny, profesjonalny, płatny zabójca o pseudonimie
Szakal. Szakal za bardzo duże pieniądze został wynajęty przez politycznych
przeciwników de Gulle’a aby generała
zlikwidować. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ Szakal ma opinię zabójcy
niezawodnego, a jego zleceniodawcy nie
mogą sobie pozwolić na żadną fuszerkę.
Jako typ zimnokrwisty i opanowany,
swój plan zamachu realizuje z precyzją
godną zawodowca, nie oglądając się na
żadne uboczne skutki, jak choćby kilka
dodatkowych zabójstw, których musi po
drodze dokonać.
Szakal to człowiek o wielu twarzach
i różnorakiej tożsamości, dlatego podążającemu jego tropem, usiłującemu mu
przeszkodzić w osiągnięciu ostatecznego
celu komisarzowi Lebelowi bardzo trudno go będzie zidentyfikować i powstrzymać.
Książka jest napisana żywym, choć zwięzłym językiem. Fikcja literacka przeplata
się tu z autentycznymi wydarzeniami,
a bohaterowie wymyśleni przez autora występują przemiennie z osobami
prawdziwymi, posiadającymi własne
nazwiska – często bardzo znane. Czyni
to tę powieść bardzo wiarygodną i choć
ostateczne rozwiązanie jest przewidywalne, bo nie może być niezgodne z prawdą
historyczną, czyta się rewelacyjnie.
Polecam.

Źródło fot. http://archiwum.europa21.pl

Źródło fot. http://merlin.pl
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JAK ZOSTAĆ
KRÓLEM
Reżyseria
– Tom Hooper
Scenariusz
– David Seidler
gł. role
Colin Firth,
Geoffrey Rush
tekst: Krzysztof Saje

Źródło fot. http://www.filmweb.pl

Nie wiem czy nie bardziej prawdziwie,
znane nam skądinąd słowa „nie chcę ale
muszę”, zabrzmiałyby w ustach głównego bohatera tego filmu. Jest to bowiem
historia króla, który królem być nie
chciał, ale zostać nim musiał, gdyż los
postawił go w sytuacji bez wyjścia.
I być może, nawet słowa te jako pierwszy
wypowiedział.
Anglia w przededniu II wojny światowej. Po abdykacji króla Edwarda VIII
(Guy Pearce), który bardziej niż koronę
cenił wdzięki pewnej amerykańskiej
rozwódki – Wallis Simpson (Eve Best),
jego młodszy brat, książę Albert, w myśl
wielowiekowej tradycji i obowiązującego
prawa zmuszony jest do przejęcia steru
rządzenia Zjednoczonym Królestwem,
choć nie ma on ku temu żadnych predyspozycji, a przynajmniej sam tak uważa.
Wiadomość ta spada na niego niczym
grom z jasnego nieba, bo on w najczarniejszym nawet dla siebie scenariuszu nie
przewidywał takiego rozwoju wydarzeń.
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To Edward był tym lepszym bratem –
przystojniejszym, bardziej inteligentnym,
błyskotliwym, światowym, obytym
w różnych sytuacjach, silniejszym
i twardszym, aczkolwiek o nieco rozrywkowym charakterze. Albert żył w jego
cieniu i sam siebie miał za nieudacznika
– na pewnych polach przynajmniej. Posiadał za to kochającą żonę i córki. Swoją
drugoplanową rolę bardzo sobie cenił
i dobrze się w niej czuł.
A teraz…, no właśnie. Alternatywy nie
było żadnej, a on do rządzenia tak potężnym krajem jak Wielka Brytania nie
miał żadnego przygotowania. Ponadto
cierpiał na bardzo uciążliwą wadę wymowy – po prostu potwornie się jąkał.
Takie upośledzenie może być zmorą
każdego przeciętnego człowieka, ale
król jąkała? Groteska. Najprzeróżniejsi
znani i sławni logopedzi z którymi się
w tej sprawie kontaktował byli bezradni, a wszelkie konwencjonalne metody
leczenia tej przypadłości okazały się
nieskuteczne. Ostatecznie więc pogodził się z faktem, że jąkał się będzie już
zawsze, ale nie był tym jakoś szczególnie
załamany, bo miał kochającą rodzinę,
która była jego ostoją. I tu przechodzimy
do meritum.
Za namową żony, aczkolwiek niechętnie i bez wiary w powodzenie Albert
godzi się na jeszcze jedną konsultację,
z zagranicznym tym razem specjalistą,
zajmującym się leczeniem przypadków
nieuleczalnych. Jest nim australijski,
niespełniony aktor, trochę hochsztapler,
trochę szarlatan, za nic mający wszystkie
dotąd znane i praktykowane, konwencjonalne metody leczenia. To Lionel
Logue (Geoffrey Rush) – człowiek
z charyzmą i osobowością. Ale Albert
też posiada charakterek, tak więc już
przy ich pierwszym spotkaniu posypią
się iskry, a i później niejednokrotnie
dojdzie do spięć. Relacje pomiędzy tymi
pozornie bardzo różnymi, a jednak
przyciągającymi się mężczyznami są
głównym, przewodnim wątkiem, tego
bardzo dobrego filmu. Rezerwa, z jaką
do siebie początkowo podchodzą powoli
zaczyna ustępować, później przeradza
się we wzajemną sympatię, by w końcu
stać się przyjaźnią w której obaj będą
wierni do końca życia. Co najważniejsze,
szarlatańskie z pozoru metody leczenia stosowane przez Lionela przynoszą
cudowny skutek. Książę Albert przestaje
się jąkać bezpowrotnie i nieodwołalnie.
Pięknym zakończeniem filmu jest
orędzie, które już jako król Jerzy VI
wygłasza do narodu w obliczu zbliżającej
się II wojny światowej. Mimo ogromnej
tremy wygłasza je bez najmniejszego

zająknienia, choć może w nieco wolniejszym tempie. Brytyjczycy, dla których
przemówienie to transmitowane jest
za pośrednictwem radia przyjmują je
entuzjastycznie.
Król Jerzy VI okazał się być królem
rozważnym, dobrym, mądrym i przez
naród kochanym. Choć przyszło mu rządzić w bardzo trudnych czasach, przez
okres wojny swój kraj przeprowadził najlepiej jak się dało. Zmarł w 1952 roku,
a panująca obecnie w Wielkiej Brytanii
królowa Elżbieta II jest jego córką.
Miałem pewien kłopot z zaliczeniem
tego filmu do odpowiedniej kategorii
filmowej. Jedni chcieli w nim widzieć
dramat historyczny, inni (szczególnie
w reklamujących go zajawkach telewizyjnych) określali go jako komedię.
Moim zdaniem jedni i drudzy mają
rację, bo mimo że problemy poruszane
w filmie były bardzo poważne, to
pokazano je z pewną dozą ciepłego,
finezyjnego humoru, nie wywołującego
nachalnie homerycznego śmiechu, ale
półuśmiech i pewnego rodzaju zadumę.
Przyznam się, choć może niektórym się
narażę, że dla mnie film ten był bardziej
komedią niż dramatem. Jest jednak
trzecie, może najbardziej adekwatne
wyjście. Krytycy mając prawdopodobnie
na uwadze takich malkontentów jak
ja, a być może i sami przeżywając od
czasu do czasu tego rodzaju dylematy,
wymyślili dla tego gatunku filmowego
nazwę – tragikomedia i pod tym mogę
się podpisać.
Źródło fot. http://www.filmweb.pl
„Jak zostać królem” został obsypany
gradem najprzeróżniejszych nagród
i wyróżnień na wszystkich festiwalach
i przeglądach filmowych w których
wziął udział. Otrzymał również dziesięć
nominacji do tej najważniejszej i najbardziej w środowisku filmowym cenionej
nagrody – Oscara. Cztery statuetki,
w prestiżowych kategoriach otrzymał:
Najepszy film – Jain Canning, Emile
Herman i Gareth Unwin. Najlepszy
reżyser – Tom Hooper. Najlepszy scenariusz oryginalny – David Seidler. Najlepszy aktor pierwszoplanowy – Colin Frth.
Jest to niewątpliwie film bardzo dobry,
mądry, pouczający, sprawnie zrealizowany i świetnie zagrany. Ale czy na miarę
Oscara? Nie wiem jaka była konkurencja, ale ja tak do końca przekonany nie
jestem. Może obraz ten był skazany na
sukces jeszcze zanim trafił do kin,
a to za sprawą problematyki jaką podejmował, jak też osobę głównego bohatera
kreowanego przez Colina Firtha?
Co by nie mówić – a mówić można tylko dobrze – jest to film ze wszech miar
godny obejrzenia.

OCH KAROL 2
czyli subiektywne
odczucia recenzenta
tekst: Jakub Cieślak

We wtorek 8 lutego byłem z siostrą na
komedii „Och, Karol 2” (Polska, 2011,
reżyseria Piotr Wereśniak). W sumie
obejrzało ją w kinach około 2 mln
widzów. Początkowo mieliśmy iść na ten
film w ramach czwartkowej wycieczki
Słonecznego Domu, ale ostatecznie do
tego nie doszło. Myślę, że dobrze się
stało.
Nie jest to druga część przygód tytułowego bohatera, lecz remake filmu z 1985
roku. Remake, czyli obraz nakręcony na
podstawie tego samego, bądź w niewielkim stopniu zmienionego scenariusza.
Wiele lat temu oglądałem pierwowzór,
w którym tytułowego Karola zagrał Jan
Piechociński. Niewiele pamiętam, ale
podobało mi się, byłem jednak dzieckiem i moje postrzeganie było inne niż
teraz. Wiele łączy te dwa filmy – bardzo
podobny scenariusz, którego autorką
w obu przypadkach jest Ilona Łepkowska, oraz osoba Jana Piechocińskiego, za
pierwszym razem odtwórcy roli Karola,
a za drugim księdza. Różnica polega
przede wszystkim na tym, że „Dwójka”
według jej twórców idzie z duchem

Źródło fot. http://www.filmweb.pl

czasu. „Nowy” Karol jest człowiekiem
doskonale przystosowanym do kapitalistycznych realiów (w ogóle jest do
wszystkiego dopasowany, tak zwany
kameleon społeczny). „Stary” Karol był
z kolei doskonale przystosowany do
realiów socjalistycznych (miał bardzo podobny, „miękki” charakter). Ze względu
na długi odstęp czasowy niemal w 100%
różni się obsada aktorska.
Fabuła filmu. Karol (w tej roli Piotr
Adamczyk) jest człowiekiem spełnionym
finansowo i zawodowo, a także – na
pozór – uczuciowo. Ma piękną narzeczoną Marię (Małgorzata Socha). Niestety,
zdradza ją i to aż z trzema kochankami,
które nic o sobie wiedzą. Wszystkim
wmawia, że je kocha i wszystkie myślą, że
są z nim w stałym związku. Karol żadnej
nie potrafi odmówić, ciągle kręci, ale tak
naprawdę dobrze mu z tym, że uprawia
seks z tyloma pięknymi kobietami. Tego
nie chce zmieniać, jednak problemem
jest ciągła konieczność kłamania oraz
brak umiejętności odmawiania prośbom
kochanek. Szuka pomocy u psychoanalityka. Ostatecznie prawda wychodzi na
jaw, a wszystkie cztery kobiety (łącznie
z narzeczoną) nie chcą rezygnować
z jego towarzystwa, tylko zmuszają go do
wspólnego życia w związku poligamicznym. Karola to męczy i szybko znajduje
on sobie nową kochankę, którą zapewnia o miłości. Gdy okazuje się, że jego
związek nie jest tajemnicą, traci głowę, co
prowadzi go do rozpadu relacji ze wszystkimi kobietami oraz skazującego wyroku
sądowego. Po odbyciu kary
w postaci prac społecznych wraca do
Warszawy, na ślub kolegi i jednej
z byłych kochanek. Tam po raz pierwszy
w życiu doznaje uczucia zakochania,
a to dla niego prawdziwy szok! To siostra
pana młodego. Czy coś z tego wyjdzie?
Sądząc po zachowaniu obiektu nowej
miłości, niestety raczej nie.

Recenzja. Nie jestem tym filmem zawiedziony, tylko zniesmaczony. Nie podoba
mi się, że związki poligamiczne są tu
ukazane jako fajna, interesująca odmiana
od tradycyjnej relacji dwojga partnerów. Również seks, choć pokazany bez
obscenicznych szczegółów, przedstawia
się jako fajną zabawę. Denerwujące jest
ciągłe nawiązywanie do roli papieża, którą kilka lat temu grał odtwórca głównej
roli w tym filmie (m.in. wtrącenie słów:
„Jakiego Karola pan jeszcze nie zagrał?”).
Moim zdaniem ma to na celu ośmieszanie Jana Pawła II, a zaobserwowałem to
również w filmie „Lejdis” (tam Adamczyk
gra geja). Kiedy narzeczona oraz pełne
nadziei kochanki dowiadują się, że były
przez Karola notorycznie okłamywane
i zdradzane, ich reakcja na to jest tak niewiarygodna, że nie sposób przejść obok
tego. Zamiast wielkiego smutku i końca
wzajemnych relacji jest u każdej z nich
chichot i umowa na wspólny pięcioosobowy związek poligamiczny. W ogóle,
im bliżej końca filmu, tym wszystko robi
się w nim coraz bardziej absurdalne,
surrealistyczne. To nie zawsze jest wadą,
ale ponieważ początkowo wszystko wydawało się logicznie układać, te dziwaczne
wydarzenia w pewnym momencie zaczęły
mnie drażnić. Ogólnie jednak działo
się dużo i nie odczułem znudzenia. Jeśli
człowiek chce się oderwać od szarej rzeczywistości albo zrelaksować po ciężkim
dniu, to film ten powinien doprowadzić
do poprawy nastroju i samopoczucia.
Moim zdaniem, niestety są w nim
promowane negatywne wzorce i dlatego
lepiej, żeby nie oglądały go osoby o podatnej na wpływy psychice. Zdecydowanie nie polecam tego filmu dzieciom ani
osobom, które szukają rozrywki wymagającej myślenia i pobudzającej wrażliwość,
bo tutaj tego nie znajdą. Ja sam drugi raz
oglądać tej produkcji nie zamierzam.
Źródło: www.ochkarol2.pl, www.wikipedia.org
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KRÓTKI OPIS HISTORII KOMPUTERÓW

INTERNET

Drodzy czytelnicy chcę wam przedstawić w skrócie historie komputerów.

tekst: Robert M.

tekst: Grzegorz M.

Podstawowe informacje o Internecie
Internet to połączone grupy sieci komputerowych, albo inaczej sieć sieci komputerowych. Internet jest siecią partnerską
(ang. peer-to-peer network), to znaczy,
że wszystkie komputery w sieci są w zasadzie równe, nie ma uprzywilejowania.
Jeden komputer może służyć innemu,
tzn. świadczyć dla innych komputerów
jakieś usługi; dowolny komputer w sieci
może korzystać z usług świadczonych
przez inne.
Komputery w Internecie nazywamy
hostami. Każdy taki komputer ma
numer i często nazwę, co pozwala ja
jednoznacznie zidentyfikować w sieci.
Numer, nazywany adresem IP składa się
z czterech liczb rozdzielonych kropkami,
np. 139.121.16.250. Natomiast nazwy
składają się z napisów, także rozdzielonych kropkami, np. krakus.agros.com.pl.
Komputery podłączone do Internetu to
komputery rożnych marek, pracujące
pod różnymi systemami operacyjnymi.
Należą do nich więc komputery osobiste
z Windows lub Linuxem, Macintoshe
z Mac OS X’em czy duże komputery
Unixowe, itd.
W Internecie dane są przenoszone w tzw.
pakietach. Pakiet składa się z nagłówka
zawierającego między innymi adres IP
nadawcy i adres IP odbiorcy oraz z właściwych danych. Do przesłania pliku lub
strony WWW potrzeba wielu pakietów.
Transmisja danych odbywa się zgodnie
z pewnymi zasadami, których zbiory
nazywamy protokołami. Internet oparty
jest na zbiorze protokołów TCP/IP,
najważniejszcze to: IP (protokół warstwy
sieci), TCP i UDP (protokoły warsty
transportowej), DNS (protokół systemu
nazw domenowych), PPP (protokół
transmisji modemowej), SMTP i IMAP
oraz POP3 (protokoły pocztowe), HTTP
(protokół stron WWW), FTP (protokół
transferu plików), NNTP (protokół grup
dyskusyjnych), SSH (protokół komu-
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nikacji terminalowej), Telnet (protokół
zdalnego wykonywania poleceń), SSL
(protokół bezpiecznej transmisji danych),
WAP (protokół aplikacji bezprzewodowych).
Co można robić?
Wyszukiwanie informacji
Mój kolega powiedział kiedyś: „jeśli
istnieje jakaś informacja, to na pewno
można ją znaleźć w Internecie”. Nie
wiesz czegoś a potrzebujesz? Korzystając
z wyszukiwarki znajdujesz odpowiednią
stronę WWW. Robi się to tak:
1. Otwierasz dowolną przeglądarkę
internetową, np. Internet Explorera albo
Mozilla Firefoxa.
2. W długim polu przeznaczonym na adres (tzw. URL) wprowadzasz adres Twojej
ulubionej wyszukiwarki, np. www.
google.pl albo www.altavista.com albo
www.netsprint.pl, następnie naciskasz
przycisk z prawej strony pola. Po chwili
pojawi się strona wyszukiwarki.
3. W polu tekstowym wyszukiwarki
podajesz tekst, którego szukasz; najlepiej
kilka słów kluczowych charakteryzujących poszukiwaną informację: jeśli
chcesz się dowiedzieć gdzie można kupić
rower, wprowadzasz słowa rower sklep.
Musisz dobrać słowa, tak, żeby najlepiej
identyfikowały poszukiwaną informację.
Następnie naciskasz przycisk „Szukaj”.
4. Wyszukiwarka pokaże stronę z listą
adresów stron WWW które zawierają
poszukiwaną informację: w przypadku
tekstu rower sklep będzie to lista stron
sklepów sprzedających rowery.
5. Klikasz link www.rower.com.pl i pojawi się strona sklepu z rowerami.
Potrzebną informację możesz znaleźć też w Wikipedii. Jest to obszerna
internetowa encyklopedia pod adresem
http://www.wikipedia.org oraz http://
pl.wikipedia.org (wersja polska). Wersja
anglojęzyczna liczy 2 mln 599 tys. haseł,
a polskojęzyczna 546 tys. haseł.

Przedstawię, z powodu braku miejsca,
tylko niektóre maszyny i może zacznę
od maszyny analitycznej projektowanej
przez Charlesa Babbag`a, prekursora
programowanych kalkulatorów
i komputerów. Maszyna ta nie powstała
za jego życia z powodu braku możliwości
technicznych. W roku 1834 Babbage
w trakcie prac nad maszyną różnicową,
doszedł do wniosku, że jest możliwe
zbudowanie maszyny uniwersalnej.
Nowością było oddzielenie programu
od danych i sprzętu: w urządzeniu miały
być 3 czytniki kart dziurkowanych, które
miały zawierać kod programu wartości
stałe wykorzystywane w obliczeniach
i dane wejściowe. Głównym elementem
tej maszyny miał być tzw. młyn (jednostka arytmetyczno – logiczna) wykonany
mechanicznie, tak jak i wszystkie inne
elementy. Przy budowie i konstruowaniu potrzebna była duża precyzja więc
narażało to konstruktora na bardzo duże
koszty. Ostatecznie syn Babbag`a dopiero
w 1906 roku zbudował mały prototyp,
dodam jeszcze, że konstruktor jako
źródło zasilania maszyny skłaniał się ku
silnikom parowym!!.
ENIAC – komputer ten, był zbudowany
dla wojska został uruchomiony 15 lutego
1946 r i działał do października 1955 r.
Skonstruowali go John William
i John Presper Eckert. Koszt jego wynosił
486 tysięcy 804 dolary i 22 centy sporo,
a nawet bardzo, bardzo dużo jak na tamte
czasy, ale za to otrzymywało się: 42 dość
gustowne czarne szafy z blachy stalowej
o 3 metrowej wysokości 60 cm szerokości
i 30 cm głębokości a w nich 18800 lamp
elektronowych, 6 tyś komutatorów,
10 tyś kondensatorów, 1,5 tyś przekaźników,50 tyś rezystorów. Komputerek
ten ważył około 30 ton! Mógł zająć
72m2 i pobierał 140 kwh mocy. Maszyna pracowała w systemie dziesiętnym
przyjmowała liczby maks 10 cyfrowe a jej
podstawową jednostką były akumulatory
zawierające 550 lamp, które po mrugnięciu i zgaśnięciu robiły taką robotę: zapamiętanie liczby, usunięcie jej, przekazanie

Źródło fot. www. gazeta.pl

do innego akumulatora, (550 lampek),
dodanie do innej liczby, zapamiętanie
wyniku.
ODRA – seria polskich komputerów
produkowanych przez zakład Mera Elwro
we Wrocławiu. Odra 1204 wprowadzona
do użycia w 1968 roku posiadała pamięć
operacyjną pojemności 4-64k słów 24 bitowych, pamięć bębnową czytnik taśmy
dziurkowanej oraz elektryczną maszynę
do pisania w miejscu, gdzie w przyszłości
komputery będą miały monitory. Była
bardzo często eksportowana do krajów
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, gdzie była uznawana za dość dobrą
maszynę.
ATARI 800 XL – kiedy byłem jeszcze
pielucho siuśmajtkiem, był to dość
popularny domowy komputer przeznaczony do zabawy i pracy. Wszystkie
elementy urządzenia były zamknięte
w klawiaturze. Komputer posiadał procesor 1MHz, 24 kb ROM, 64 kb RAM
oraz system operacyjny DOS Atari. Podłączany magnetofon komputerowy CX11
lub zewnętrzną stacje dysków o pojemności 88,5kb lub 127kb (przypomnę, że
zwykłe dyskietki mają pojemność 1,44
MB!). Maksymalna rozdzielczość wynosiła 192 x 320 pikseli. Oprogramowanie
składało się głównie z gier, programów
użytkowych (edytor AtariWriter, baza
danych DataPerFect) czy grafiki demonstracyjnej.
Commodore 64 – Był to komputer domowy przede wszystkim dla graczy. Miał
8 bitowy procesor 20 kb ROM i 64 kb

RAM, można było rozszerzyć pamięć do
512 kb. Commodorasik posiadał podpinany magnetofon kasetowy z licznikiem
i tak np., gdy gra była zapisana na 75 numerku a leciało z kasety od zera, można
było na monitorku podziwiać czerwono
czarne paski a samemu iść zrobić sobie
herbatę, kanapki z masełkiem i wędliną
oraz podrapać się po.., głowie, wiem co
pisze, bo sam miałem tę zadziwiającą
maszynę.
Amiga 500 – czyli przyjaciółka posiadała
procesor Motoroli ok. 7MHz, 512kb
RAM z możliwością rozbudowy do 9 mb.
Posiadała wielozadaniowy system operacyjny z procedurami obsługi dźwięku,
grafiki czy animacji. Miała wbudowaną
stacje dyskietek 3,5 cala, czy też złącza do
podłączania dysków twardych, dodatkowych pamięci czy stacji dyskietek, port
myszy i joysticka. Wyświetlała obraz
o roz 640 x 512 pikseli. Produkcje rozpoczęto około 1987 roku. Podstawowe
zastosowania to gry i grafika.
IBM PC – Komputer produkowany od
1981 roku początkowe modele miały
posiadały 1 mb pamięci rom i ram. Stacja
dyskietek 5,25 cala 360 kb została
w niedługim czasie zmieniona na 3,5
cala o poj 1,44 mb. Twarde dyski na
początku posiadały 20mb pojemności. Obraz był obsługiwany przez kartę
graficzną. (różne modele 640x200,
640x350, 729x348, 800x600). Pierwsze
IBM-y pracowały na tekstowym MS-DOS potem na MS Windows.
Źródło: Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji. PWN.
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KURDYSTAN
tekst: Jakub Cieślak

Źródło fot. http://pl.wikipedia.org

Kurdystan (czyli kraj Kurdów) to górzysta kraina znajdująca się na terytorium
czterech państw: Turcji, Iranu, Iraku
i Syrii. Jej powierzchnia wynosi w sumie
około 450 tys. km2. Naród, który
w ogromnej większości ją zamieszkuje, to
Kurdowie.
Najwyższy szczyt znajdujący się na
terenie Kurdystanu to słynna góra Ararat
leżąca na Wyżynie Armeńskiej. Liczy
5165 metrów n.p.m. Istnieją tam też
potężne masywy górskie – Zagros, Taurus
Armeński i Góry Kurdystańskie. Eufrat
i Tygrys płyną częściowo po terytorium
Kurdystanu, inne ważne rzeki to Duży
i Mały Zab. Do ważnych obiektów geograficznych zaliczyć też trzeba ogromne
jeziora Wan i Urmia, mające odpowiednio 4 i 6 tys. km2 powierzchni.
Kurdowie to naród indoeuropejski,
posługujący się głównie językiem kurdyjskim (czasem też językami używanymi w krajach, w których żyją). Są więc
dość blisko spokrewnieni z większością
Europejczyków, a zwłaszcza ze Słowianami, Grekami i Albańczykami. Oni sami
wywodzą swe pochodzenie od starożyt-
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nych Medów, jednak ta kwestia pozostaje
nie wyjaśniona.
Większość Kurdów wyznaje islam sunnicki, dość liczna jest społeczność alewitów
oraz jazydów (oba przypadki to wyznawcy religii synkretycznych). Największe
święto to Newroz (po kurdyjsku nowy
dzień) – czyli Nowy Rok, przypadający
na pierwszy dzień wiosny, 21 marca.
My, Polacy, w okresie rozbiorów, ogromnie pragnęliśmy odzyskania niepodległości. Około 30-milionowy naród kurdyjski
wciąż własnego państwa nie posiada, jest
jednym z największych takich narodów.
W 1920 roku w Sèvres postanowiono
o utworzeniu niepodległego Kurdystanu.
Niestety, niewiele później okazało się, że
na terenie utworzonego Królestwa istnieją cenne dla zachodnich mocarstw złoża
ropy i w 1924 roku, po zaledwie trzech
latach Kurdowie musieli pożegnać się
z niepodległością.
Czy Kurdowie zasługują na niepodległość? Oni sami porównują czasem swoją
obecną sytuację do sytuacji Polski z lat
1795-1918. Podobnie jak my, mieli
w swej historii wiele krwawych powstań.

Pielęgnują też bardzo swój język i tradycję. Wniosek: słowo patriotyzm jest tam,
tak jak w Polsce, głęboko zakorzenione.
Autonomia to taka namiastka niepodległości. Kurdowie iraccy posiadają autonomię w bardzo szerokim zakresie. Ich rząd
regionalny sprawuje całkowitą kontrolę
nad autonomicznym Regionem Kurdystanu. Dzięki bogatym złożom ropy
naftowej jest to region bogaty,
w którym ludzie żyją na wysokim poziomie. W niczym nie przypomina on
pogrążonego w chaosie Iraku. Jednak
w Iraku żyje tylko około 5 mln Kurdów.
W Turcji jest ich co najmniej trzykrotnie więcej, a tam ich sytuacja wygląda
dużo gorzej. Kwestia Kurdów tureckich
jest bardzo skomplikowana. Nie ma
tam wprawdzie takich prześladowań jak
kiedyś, kiedy ich przesiedlano i w ogóle
negowano ich istnienie jako narodu, ale
w tureckich więzieniach wciąż pozostają
tysiące więźniów politycznych. W Iranie,
gdzie także istnieje wielomilionowa społeczność kurdyjska, też nie ma wielkich
represji, ale Kurdowie nie są traktowani
na równi z Persami. Posiadają jednak
minimalną autonomię w ramach ostanu
Kurdystan. Najgorsza sytuacja panuje
w Syrii. O ile na przykład w Turcji
polityczna i kulturowa wolność Kurdów
powoli się rozszerza, to 2-milionową
mniejszość kurdyjską w Syrii spotykają
coraz większe represje, a ludność w ostatnich latach wyraźnie zubożała.
Nie wiem, czy można powiedzieć, że brak
niepodległości dla Kurdystanu to „wyrzut
sumienia” dla świata, ale na pewno należy
się temu narodowi możliwość bycia
niezależnym wewnętrznie. Póki co, ten
warunek jest spełniony tylko
w irackiej części tej fascynującej krainy.
źródło: http://tolerancja.pl

ADAM MAŁYSZ
tekst: Jakub Cieślak

Wraz z zakończeniem sezonu zimowego
2010/2011 zakończył karierę sportową
wielki idol polskiego społeczeństwa –
Adam Małysz. Zrobił to w wieku 33
lat. Jego kariera była długa i bogata
w sukcesy. Adam dostarczył polskim
kibicom wiele radości i wzruszeń. Bez
niego świat skoków narciarskich i cały
świat polskiego sportu już nie będzie taki
sam, będzie znacznie uboższy. Oby ktoś
zapełnił tę lukę, która bez wątpienia po
nim powstanie. Może taką osobą okaże się
Kamil Stoch. Wygrał w tym sezonie trzy
konkursy Pucharu Świata. Do osiągnieć
Małysza wiele mu jeszcze jednak brakuje.
Przedstawię krótko przebieg kariery pana
Adama i zsumuję osiągnięcia.
Adam Małysz początkowo trenował
kombinację norweską, ostatecznie
postanowił zająć się skokami w 1994
roku. 4 stycznia 1995 zajął 17. miejsce
w zawodach w Innsbrucku i w ten sposób
zdobył pierwsze w życiu punkty Pucharu
Świata. W tym samym roku zadebiutował na mistrzostwach świata, gdzie spisał
się zaskakująco dobrze. Pierwszy raz na
podium PŚ znalazł się w sezonie 1995/96,
wtedy też udało mu się wygrać pierwszy
konkurs. To sprawiło, że stał się znany
szerszej publiczności w Polsce i na świecie.
Udany był również kolejny sezon, ale

w trzech następnych (lata 1997-2000)
jego forma drastycznie spadła. Odrodzenie nastąpiło na Turnieju Czterech
Skoczni 2000/2001. Po raz pierwszy
(i, jak się po latach okazało, ostatni) wygrał tę imprezę. Zaczął seryjnie wygrywać
konkursy PŚ, a na mistrzostwach świata
zdobył złoty i srebrny medal. Wygrał
z ogromną przewagą klasyfikację generalną Pucharu Świata. Sezon 2001/02 to
srebrny i brązowy medal olimpijski oraz
druga Kryształowa Kula za zdobycie Pucharu Świata. W edycji 2002/03 osiągnął
kolejne wspaniałe sukcesy – dwa złote
medale mistrzostw świata i trzeci
z rzędu wygrany Puchar Świata. Te trzy
lata (2001-03) to było apogeum jego
kariery i popularności. Kolejne trzy lata
to okres nieco słabszy, choć zdarzały się
pojedyncze sukcesy w zawodach PŚ,
a także zwycięstwa w łącznej klasyfikacji
Letniego Grand Prix. Sezon 2006/07
okazał się powrotem wielkich zwycięstw
Małysza. Zdobył kolejny złoty medal MŚ
i znów zanotował wiele zwycięstw
w zawodach Pucharu Świata, co doprowadziło do triumfu w łącznej klasyfikacji.
W dwóch następnych latach Małysz
wciąż należał do czołówki, ale brakowało
efektownych zwycięstw i wydawało się, że
to, co najlepsze, jest już za nim i polscy

kibice nie będą już przeżywać wielkich
momentów związanych z „Orłem
z Wisły”. Na szczęście stało się inaczej.
Wielka forma Małysza wróciła w sezonie
2009/10, a jej szczyt nastąpił na igrzyskach w Vancouver. Adam zdobył tam
dwa srebrne medale. Miał też sporo pecha
na MŚ w lotach, do medalu zabrakło mu
0,4 punktu. Ta impreza, różna od MŚ
w narciarstwie klasycznym, pozostała jego
piętą achillesową – nigdy nie zdobył na
niej medalu. Nigdy też nie zdobył medalu
na wielkiej imprezie w konkursie drużynowym, choć kilkakrotnie zdarzały się
czwarte i piąte miejsca. Pożegnalny sezon
2010/11 to brązowy medal mistrzostw
świata, kilka miejsc na podium
i jedno zwycięstwo w Pucharze Świata
oraz bardzo dobre, trzecie miejsce w łącznej klasyfikacji tego cyklu.
Łączny bilans kariery Adama Małysza to:
sześć medali mistrzostw świata (w tym
cztery złote), cztery medale olimpijskie
(niestety bez złota), cztery wygrane
w łącznej klasyfikacji Pucharu Świata,
zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni
oraz 39 zwycięstw w PŚ (na podium
w sumie 92 razy). Było także wiele innych
sukcesów mniejszego kalibru, osiągniętych również z drużyną. Adam, dziękujemy!
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