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W maju dołączyła do naszej społeczności nowa uczestniczka – Róża K..
W tym miesiącu po długim pobycie w szpitalu wrócił do nas Ryszard S..
W piątek 21 maja byliśmy w Parku Achera na obchodach Europejskiego Dnia
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Prezentowaliśmy tam naszą
wystawę fotograficzną, jak również wydawaną przez nas „Alternatywę”. Otwarci
byliśmy na rozmowy z każdą zainteresowaną osobą na tematy dotyczące naszej
działalności.
Również w maju wyróżnienie w konkursie literackim organizowanym przez ŚDS
„Pod Rajską Jabłonią” na Ursynowie otrzymał nasz domownik – Krzysztof Saje.
10 czerwca byliśmy na całodniowej wycieczce w Łowiczu i Żelazowej Woli.
W Łowiczu zwiedziliśmy Bazylikę Katedralną oraz Muzeum Ziemi Łowickiej.
Choć żar lał się z nieba wycieczka była bardzo udana.
21 czerwca odwiedziła nas nasza była terapeutka Ela wraz z grupką domowników
z Domu Dziennego Pobytu Seniora. Pograliśmy wspólnie w bilard.
24 czerwca obejrzeliśmy w Zamku Królewskim wystawę malarstwa której największą atrakcją była ekspozycja arcydzieła Leonarda Da Vinci – „Dama
z gronostajem”
W ramach planu wakacyjnego obejrzeliśmy w kinie następujące filmy: „Poważny
człowiek”, „Boso ale na rowerze”. Byliśmy też w Sejmie – przysłuchiwaliśmy się
obradom, zwiedzaliśmy także budynki i pomieszczenia sejmowe. W tym wakacyjnym okresie obejrzeliśmy również Biennale Plakatu w Wilanowie, gdzie jedną
z eksponowanych prac był plakat naszej terapeutki Eli. Zwiedziliśmy też Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Braliśmy udział w konkursie fotograficznym pod hasłem „Piękna czy Bestia”,
zainicjowanym przez lokalny „Głos Ursusa” – niestety bez powodzenia.
Na początku lipca złożyliśmy własnymi siłami nowy grill i rozpoczęliśmy cykl
kulinarny „Letnie grillowanie”, które kontynuowaliśmy raz w tygodniu do października.
Od 30 sierpnia nasz „Słoneczny Dom” przechodzi gruntowny remont, a my przeprowadzkę do budynku zastępczego. Czekamy z niecierpliwością na Święta
w naszym Domu. Nie przeszkadza nam to w uczestniczeniu w konkursach
i redakcji „Alternatywy”.
16 września byliśmy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Płynęliśmy statkiem po
Wiśle, weszliśmy dzielnie na Górę Trzech Krzyży. Wspaniały widok jaki się z niej
roztaczał nagrodził nam ten wysiłek.
Pod koniec października Ryszard S. zdecydował się na hospitalizację w Szpitalu
Nowowiejskim. Czekamy na niego z wiarą w szybką poprawę jego samopoczucia.
Pod koniec miesiąca opuściła nasz Słoneczny Dom terapeutka Ela zajmująca się
u nas zajęciami plastycznymi i artystycznym wizerunkiem naszego ŚDS.
W listopadzie poszliśmy na jesienny spacer po „Powązkach Wojskowych”, by
pomyśleć chwilę o życiu ważnych dla nas Osób. Wrażenie zrobił na nas nowy
Pomnik poświęcony ofiarom przerwanego tragicznie lotu do Katynia.
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Aktualne wydane Alternatywy jest numerem podwójnym, (lato, jesień)
trochę więc wyjątkowym. Zadziałało się tak dlatego, że mamy u siebie
koniecznie i niezbędne remontowanie naszej starej – nowej siedziby.
Remont rozpoczął się w sierpniu i trwa… Mamy nadzieję że Święta Bożego Narodzenia przywitamy już w naszym Słonecznym Domu. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem remontowym. Jesteśmy w budynku
„zastępczym”, ale staramy się pomimo trudności realizować nasze plany.
Jak je realizujemy, gdzie bywamy, co robimy, z kim się spotykamy, co
u nas słychać…? O tym wszystkim w Alternatywie, którą trzymacie
Państwo w rekach. W tym numerze zmieniliśmy szatę graficzną gazety.
Zadbali o to pani Elżbieta Kaszuba i pan Artur Szklarz. Mamy nadzieję,
że nowa, wszystkim Czytelnikom się spodoba.
Tak jak zapowiedziałam w poprzednim 19 numerze Alternatywy, drukujemy przygotowany przez nas projekt zajęć z lekarzem, uznając, że
jest na tyle interesujący i prosty, że warto się nim podzielić.
Czas i zebrane doświadczenia pokażą co nam się uda wypracować.
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COŚ O NAS

Z KRONIKI

FESTYN W PARKU
ACHERA
21 maja 2010 roku był dla mieszkańców Ursusa
dniem otwartym pod hasłem: „ Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym”. Impreza, temu szczytnemu celowi
poświęcona, odbyła się w Domu Dziennego Pobytu
Seniora „Acherówka”, usytuowanym w parku przy
ulicy Walerego Sławka 2.
tekst: Krzysztof Saje

Były występy artystyczne na które składały się: Koncert Muzyki Etnicznej – trzeba
przyznać – niebanalnej, granej na jakichś
bardzo dziwnych instrumentach i śpiewanej w bardzo oryginalny sposób, nie dla
wszystkich zrozumiały i przystępny.
Później występowali – jak podejrzewam
– soliści jakiegoś teatru muzycznego lub
operetki, mający prawdopodobnie najlepsze lata kariery już za sobą. Ich występy
odbywały się pod nazwą „Solo i w duecie”. Pani Maria Sarna, zadbana i ładna
kobieta śpiewała bardzo przyzwoicie.
Towarzyszący jej pan Ryszard Cieśla wyglądał i śpiewał nieco gorzej. Repertuar –
to głównie różne arie operetkowe. Byłem
wprost zażenowany postawą publiczności,
która w najmniejszym stopniu nie była
zainteresowana ich występami. To samo
dotyczy również wymienionego wcześniej
Zespołu Muzyki Etnicznej. To smutne,
bo artyści ci – jakkolwiekby oceniać to co
zaprezentowali publiczności – starali się
jak mogli i w swój występ włożyli wiele
serca. Dlatego, też gdy śpiewała pani

4

fot. Artur Szklarz
na problem, jakiemu została poświęcona
– tzn. ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, oraz impulsem dla odnośnych
władz powodującym podjęcie na większą
skalę bardziej konkretnych działań w tym
zakresie.

fot. Artur Szklarz
Sarna starałem się być zawsze w pobliżu
zaimprowizowanej estrady, aby mogła
ona odnieść wrażenie, że choć jednemu
słuchaczowi jej śpiew się podoba.
Za to spore ożywienie wśród zgromadzonych wywołał popis gimnastyki akrobatycznej w wykonaniu „Adagio Duo
Fokus”
Było naprawdę co podziwiać, bo niektóre

fot. Artur Szklarz

z wykonywanych przez nich ewolucji
mroziły krew w żyłach, tym bardziej, że
działo się to bez żadnej asekuracji. Poziom
trudności był w ich występie wyższy
także dlatego, że obydwoje byli równego,
wysokiego wzrostu, a w takich duetach
partnerka jest najczęściej filigranowej budowy. Nie przeszkadzał mi więc malujący
się na ich twarzach w miejsce uśmiechu
wysiłek.
Część artystyczną wieńczyły występy
wokalne dzieci, sąsiadującego z nami
Integracyjnego Ośrodka Wsparcia
„Stokrotka”. Dziewczynki wyglądały jak
prawdziwe gwiazdy i wspaniale śpiewały
różne stare i nowe przeboje.
W tle wszystkiego eksponowane były
prace plastyczne seniorów z „Acherówki”,
jak również część zdjęć z naszej wystawy
fotograficznej.
Mieliśmy też swoje stoisko, gdzie
częstowaliśmy napojami i słodyczami.
Rozdawaliśmy także naszą „Alternatywę”.
Bardzo ubawił mnie ośmioletni może
chłopaczek, który otrzymaną od nas

fot. Artur Szklarz
gazetę usiłował odsprzedać – najpierw
mnie, a później innym osobom. Myślę, że
mu się to w końcu udało, bo był bardzo
operatywny i byłby to w ten sposób
pierwszy egzemplarz naszego pisma za
który zapłacono jakieś pieniądze. A chłopiec? Cóż, bez wątpienia ma zadatki na
przyszłego biznesmena i to jest też znak
naszych czasów.
Imprezę swoją obecnością zaszczyciły
obie panie dyrektor OPS, pani psycholog Hanna Godźwa, oraz inne osoby z
Ośrodka Pomocy Społecznej. Był też – co
nas bardzo cieszy – nasz Kuba wraz z
rodzicami. My również stawiliśmy się
liczną grupą – terapeuci wraz z kierownikiem naszego ŚDS, panią Iwoną Hajduk
– Horecką na czele, oraz spora gromadka
domowników. Wpadł też na chwilę nasz
psychiatra, pan doktor Jerzy Szpyt.
Ogólnie było bardzo przyjemnie. Należy

mieć nadzieję, że impreza ta będzie sygnałem, który zwróci uwagę społeczeństwa

fot. Artur Szklarz

fot. Artur Szklarz
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KAZIMIERZ DOLNY WYCIECZKA
16 września 2010 roku byliśmy na wycieczce w Kazimierzu Dolnym...
tekst: Anna B.

fot. Elżbieta Kaszuba
W tym mieście na początku płynęliśmy
statkiem godzinę, a pogodę mieliśmy
bardzo dobrą. Potem poszliśmy w inne
miejsce, przy którym wchodziliśmy na
górę. Nie trwało to długo, lecz dla mnie
ta droga pod górę była trudna i gdy szłam
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miałam trochę strachu. Podczas tej drogi
było gdzie niegdzie stromo – dużo kamieni nie było za dobrze. I gdy po krótkiej
drodze weszliśmy, zostały wykupione bilety. Na górze było bardzo wysoko, można
było podziwiać widoki, robić zdjęcia – ten

kto chciał. Kiedy już mieliśmy schodzić
na dół zaczął padać deszcz. Schodzenie
z tej góry było o wiele łatwiejsze. Potem udaliśmy się na rynek. Będąc tam
postanowiliśmy, że się rozejdziemy, każdy
pójdzie gdzie chce i by była określona

godzina powrotu. Mieliśmy 2 godziny
na zwiedzanie. Zbiórka miała być przy
studzience. Jeśli chodzi o mnie oglądałam
różne stoiska które tam dominowały.
Na pewnym stoisku sprzedawali koguty,
które były zrobione z ciasta drożdżowego.

Były tam sklepy, kawiarnie, restauracje.
Poszłam do kościoła, gdzie się szło pod
górę. Zauważyłam jak państwo młodzi
mają robione zdjęcia.
Wyjazd z Ursusa był o godzinie 8.15.
Cała jazda trwała 3,5 godziny w jedną

i w drugą stronę. Były 3 postoje w drodze powrotnej. Z Kazimierza Dolnego
wyjechaliśmy o godzinie 18 i na miejscu
byliśmy o 20.30. Było miło i przyjemnie.
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WSPOMNIENIA Z MIELNA
Od 06.11.2010 byliśmy w pięć osób na turnusie rehabilitacyjnym...
tekst: Marek D.

W dniach od 06.11.2010 do 20.11.2010
r. byliśmy w pięć osób na turnusie
rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „SYRENA”
w Mielnie. Dojazd z Warszawy był dosyć
męczący, ponieważ od samego rana padał
bardzo mocno deszcz i było zimno
a w autokarze było bardzo ciasno. Wyjechaliśmy z Warszawy o godzinie dziewiątej rano. Podróż mieliśmy męczącą, ale na
szczęście dojechaliśmy w miarę szybko,
ale najważniejsze, że cali i zdrowi. Mnie
podróż minęła miło, ponieważ poznałem
w autokarze parę nowych osób spoza
naszego ośrodka. Na miejsce przyjechały trzy pełne autokary, a w nich ludzie,
między innymi z ośrodków z Ursynowa,
Żoliborza, Otwocka, Bielan, Bemowa
i Woli. Ludzie ci okazali się być bardzo
sympatyczni. Ja mieszkałem razem
z Marcinem K. w dwuosobowym pokoju,
a nasze szanowne trzy koleżanki razem
w pokoju trzyosobowym tuż obok nas.
Pokoje nasze były duże i dobrze wyposażone. W każdym z pokoi była duża
łazienka, a w niej umywalka, toaleta,
prysznic z kabiną, suszarka do ubrań
rozkładana i zamontowana na ścianie.
Dostaliśmy od pań sprzątaczek dodatkowe ręczniki i pościel. W pokoju mieliśmy
czynny telefon, telewizor LCD 32 cale
zamontowany na ścianie, czajnik bezprzewodowy, mały sejf w szafie ubraniowej,
leżaki, parawan plażowy, duży balkon
z widokiem na morze. Łóżka były bardzo
wygodne i można je było od siebie odsunąć. W pokoju oprócz łóżek mieliśmy
również sofę, dwa fotele, krzesła, szafę
ubraniową z nadstawką, dwie małe szafki
nocne, szafkę stojącą, szafkę
z lodówką w środku, biurko. Z lodówki
wcale nie korzystaliśmy, ponieważ nie
było takiej potrzeby. Z praniem była
gorsza sprawa. Ośrodek posiadał pralki
automatyczne w swoim wyposażeniu, ale
trzeba było wykupić na recepcji żeton
i proszek do prania, za co sobie recepcjonistki życzyły piętnaście złotych. Wobec
takiej sytuacji pranie odbywało się ręcznie
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do syta i nikt nie czuł się głodny.
W poniedziałek ósmego listopada wieczorem przyszła do naszego pokoju pani
rehabilitantka i przyniosła listy od lekarza
rehabilitanta i wykaz zabiegów, jakie są
wykonywane w tym ośrodku. Ta pani
była bardzo miła i podobała mi się jako
dziewczyna, ale niestety miała już chłopaka. Panie rehabilitantki były bardzo miłe
i mogły w każdej chwili komuś pomóc
i doradzić. Był również pan rehabilitant,

fot. Marek D.
w miednicy, a suszenie na suszarce
i kaloryferach w pokoju i w łazience.
Pogoda na początku była dość brzydka,
ponieważ padał deszcz i było bardzo
wietrznie. Mielno to mała i bardzo
opuszczona mieścina i dlatego było tu
bardzo cicho i spokojnie, ale w sezonie
Mielno jest bardzo zawalone turystami,
przeważnie Niemcami. Na początku
chodziłem na spacery sam. Przeważnie
były to spacery po miasteczku. Po plaży
spacerowałem bardzo mało i krótko. Po
przyjeździe na miejsce kupiłem sobie
kijki do chodzenia i chodziłem z nimi po
plaży i po mieście. Zaraz po przyjeździe
na miejsce zrobił się straszny bałagan
przy recepcji, ale jakoś sobie poradziliśmy z tym. W sobotę szóstego listopada
przyjechałem na miejsce bardzo zmęczony
i po umyciu położyłem się wcześnie spać.
W niedzielę poznałem sześć nowych osób

z naszego turnusu. Były to bardzo miłe
osoby i od razu się ze sobą zaprzyjaźniliśmy. Później zapoznałem z nimi Marcina.
Najbardziej polubiłem pana Włodka
z Żoliborza, ponieważ był to inteligentny
i wykształcony pan i bardzo miło mi się
z nim rozmawiało. Pan Włodek poznał
tam panią Jolę z Ursynowa i później z nią
spędzał najwięcej czasu. Marcin codziennie dzwonił z telefonu w naszym pokoju
do domu i rozmawiał ze swoją mamą.
Ja rozmawiałem z mamą lub tatą przez
telefon komórkowy, ale zawsze mama
lub tata dzwonili do mnie. W Ośrodku
były dwie duże stołówki na pięćset osób.
Posiłki na stołówce odbywały się w następujących godzinach: Śniadanie 8.00-9.30,
Obiad 13.00-14.30, Kolacja 17.30-18.30.
Posiłki były dobre, ale bardzo obfite,
dlatego ledwo je zjadałem. Przynajmniej
nie byłem głodny. Można się było najeść

który był bardzo uczynny i można było
z nim porozmawiać. Któregoś dnia byliśmy z panem rehabilitantem w przystani
rybackiej w Mielnie-Unieściu. Chociaż
było z naszego ośrodka około trzech
kilometrów w jedną stronę, to sporo osób
tam poszło, nawet bardzo starsze panie
i panowie. Poszło około trzydziestu osób.
Wycieczka ta bardzo mi się podobała,
choć ryby były bardzo drogie w porównaniu z poprzednim rokiem. Wracając
z portu rybackiego ja i jeszcze sześć osób
wstąpiliśmy do baru BIS w Unieściu przy
jeziorze Jamno, skąd za kilka dni wypłynęliśmy statkiem po jeziorze. Znajdowała
się tam największa w Polsce kolekcja
otwieraczy, kufli, kapsli i butelek od piwa.
Cała kolekcja obejmowała około tysiąca
pięciuset eksponatów z całego świata.
Kolekcja ta bardzo mi się podobała
i jakbym miał taką możliwość to chciał-

bym też mieć taką samą. Potrzeba jednak
na to sporo miejsca i niestety również
i pieniędzy. Codziennie rano chodziłem
z panią rehabilitantką, która przychodziła
po nas do pokoju, na ranne spacery
z gimnastyką na plaży. Na tych spacerach
odbywała się również nauka chodzenia
z kijkami, w której również uczestniczyłem. W tym ośrodku były wykonywane
następujące zabiegi: masaż wodny rąk
(wirówka), hydromasaż (wanna duża)
z algami, kasztanowcem lub lawendą,
hydromasaż (wanna mała) z algami, kasztanowcem lub lawendą, okłady borowinowe, okłady „fango”, kąpiele solankowe,
masaż Aquavibron, lampa nagrzewająca
„solux”, magnetoterapia, laseroterapia,
krioterapia miejscowa, inhalacja solankowa, masaż klasyczny częściowy, masaż
klasyczny całego ciała, masaż ciepłymi
kamieniami częściowy, masaż ciepłymi
kamieniami całego ciała, mechaniczny
drenaż limfatyczny, świecowanie uszu,
akupresura stóp, body-detox (oczyszczanie organizmu), kapsuła vacu-line (efektywne modelowanie sylwetki), gabinet
terapii ruchowej, podest fitie smart, fotel
masujący, elektroterapia (dd, tens, kotza,
Interferencyjne), kapsuła dermalife,
kapsuła dermalife z wykorzystaniem bandaży Arosha, ultradźwięki, kinesiotaping
(terapia plastrami dr Knzo), ćwiczenia
w obciążeniu na podwieszkach. Ja miałem
następujące zabiegi: masaż wodny w wannie, okłady z gorącej borowiny na cały
kręgosłup oraz ultradźwięki na ostrogi.
Zabiegi mi bardzo pomogły i były bardzo
przyjemne. Jedyne, czego żałuję to, że nie
skorzystałem z Podestu Fitie-Smart. Było
to urządzenie wibracyjne do odchudzania
i oczyszczania organizmu z toksyn. Każdy
z nas chodził wytrwale na zabiegi. Zabiegi
miałem o 7.20, 9.20, 9.35. Mijaliśmy
się z Marcinem pomiędzy zabiegami, ale
i tak daliśmy sobie radę. Ja z zabiegów
byłem zadowolony. Niektóre osoby były
niezadowolone z zabiegów i je opuszczały, a niektórzy wcale na nie nie chodzili.
Pogodę mieliśmy zróżnicowaną jak to na
jesieni nad morzem. Mielno było bardzo
opustoszałe. Trwały budowy nowych
i remonty starych ośrodków i sanatoriów.
Większość z nich stała po prostu pusta.
Z ośrodka mieliśmy około 1,5 kilometra
do przepięknego, starego, drewnianego
kościółka, 1 km do poczty, około1 km
do supermarketu, około 150 metrów do
morza, a po za tym wszędzie było blisko.
Ośrodek bardzo mi się podobał. Panie
recepcjonistki, oprócz jednej były bardzo
ładne i miłe. Pan kierownik był młody
i bardzo miły. Panie kucharki też były

miłe. W ośrodku był bilard, pin pong
i piłkarzyki. Przeważnie ja brałem bilard
i grałem z Tomkiem i Anią – moimi
nowymi przyjaciółmi w różne gry zespołowe. Gdyby nie różne gry, to byłoby
bardzo nudno. W ośrodku były zorganizowane różne wycieczki, między innymi
Kołobrzeg, rejs statkiem po jeziorze Jamno, ogrody Hortusa, Berlin i Koszalin.
Doszedł do skutku rejs statkiem, ogrody
i Koszalin. Ja z Marcinem popłynęliśmy
statkiem po jeziorze Jamno. Opłynęliśmy jezioro dookoła, aż dopłynęliśmy
do niemieckich hangarów w Unieściu,
w których podczas II wojny światowej
znajdowały się polskie samoloty wodne,
które były używane między innymi do
bombardowania z powietrza różnych
obiektów wojskowych. Ta wycieczka była
dla mnie interesująca, ponieważ interesuję
się lotnictwem i historią II wojny światowej. Oprócz tych hangarów w Unieściu znalazłem pomnik dwóch polskich
pilotów, którzy latali na tych samolotach
i zginęli w morzu w wyniku katastrofy
lotniczej. Na resztę wycieczek nie było
chętnych osób i dlatego się one nie odbyły, czego bardzo żałuję. Ceny wycieczek
były bardzo różne. Wycieczka do Berlina
kosztowała 140 złotych, a w tamtym roku
100 złotych. Oprócz wycieczek mieliśmy
również trzy wieczorki muzyczne i taneczne, ale ja na nich nie byłem. Marcin był
na wszystkich, a dziewczyny od nas nie.
Złożyliśmy się wszyscy po 1 złotych
i kupiłem na poczcie pocztówkę z Mielna,
którą wypisałem i na drugi dzień wysłałem do ŚDS w Ursusie jako pamiątkę od
nas wszystkich z Mielna. Wczasy podobały mi się, ponieważ byliśmy na nich
sami bez terapeutów. Mogę więc jeździć
sam na takie turnusy i wczasy, ponieważ radzę sobie na nich sam bez żadnej
i niczyjej pomocy. Na drugi rok, też bym
pojechał na takie wczasy. Chciałbym
jednak pojechać do większego miasta jak
na przykład Kołobrzegu. Zrobiłem swoim
telefonem komórkowym kilkanaście zdjęć
z nad morza i mam chociaż jakąś z tego
pamiątkę. Na tym kończę swoją opowieść
na temat pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mam nadzieję, że kolejne będą
jeszcze ciekawsze i pogoda będzie lepsza,
ponieważ tutaj w tym roku była niezbyt
dobra. Ogólnie jestem z tego pobytu
zadowolony. Wypocząłem i wróciłem do
domu w pełni zrelaksowany i w dobrym
humorze. Cieszę się, że miałem okazję
poznać tak sympatycznych ludzi jak Ania,
Tomek, Jola, Mirka, Janek, Włodek, Jola
Marian.
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ŻYCIE
z otoczeniem.

ŚWIAT SCHIZOFRENICZNY A ŚWIAT RZECZYWISTY
Autorka dokonała wyboru
cytatów z książki
„Schizofrenia” A. Kępińskiego odnoszących się do
jej choroby i leczenia

tekst: Hanna M.
Autyzm bogaty i pusty

Niezadowolenie z własnej aktywności
w świecie zewnętrznym powoduje, że aktywność przenosi się w świat wewnętrzny;
dysproporcja między marzeniem
a rzeczywistością staje się coraz większa.
Rozszczepienie między światem wewnętrznym a zewnętrznym tylko do pewnej
granicy działa pobudzająco; świat niezrealizowanych marzeń, myśli, uczuć nie wzrasta
w nieskończoność.
W pewnym momencie dysonans między
światem rzeczywistym a nierzeczywistym
staje się tak wielki, iż zaczyna się proces
odwrotny; kurczenie się świata marzeń.
Człowiek ulega presji rzeczywistości, nagina do niej swój świat wewnętrzny.
A ponieważ jego kontakty z rzeczywistością
są nikłe i frustrujące, świat wewnętrzny
staje się szary i pusty.

Autyzm pełny lub bogaty.

W okresie przedchorobowym autyzm pełny lub bogaty odpowiadałby pierwszej fazie
rozszczepienia między światem wewnętrznym a zewnętrznym, kiedy człowiek przed
ujawnieniem się schizofrenii ma jeszcze siły
przeciwstawić niepowodzeniom kontaktów z otoczeniem własny świat marzeń,
który nawet pod wpływem niepowodzeń
bujniej się rozrasta. Wynika z niemożności
wyrażenia tego co się przeżywa, z braku
odpowiednich środków ekspresji, a także
z nieumiejętności i niechęci otoczenia i do
zrozumienia i wczucia się w świat chorego.

Autyzm pusty

Autyzm pusty odpowiadałby drugiej fazie,
w której pod presją rzeczywistości świat
ubożeje.
W okresie przedchorobowym jest niewątpliwie bardziej niebezpieczny niż autyzm
pełny, gdyż to co zostało stłumione i przestało być tematem świadomych przeżyć,
większą ma dynamikę i łatwiej prowadzi
do psychotycznego wybuchu i do rozbicia
struktury osobowości, niż to, co
w świadomości pozostało i tym samym jest
bardziej zbliżone do świata realnego. Jest
on następstwem stopniowego wyczerpywa-
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nia się tematyki świata chorego, która, nie
zasilana z zewnątrz, ubożeje.
Dopiero podczas wybuchu psychozy okazuje się, że autyzm to była tylko cisza przed
burzą. Dynamika świata schizofrenicznego
jest tym większa, im bardziej stłumiony był
świat marzeń w okresie przedchorobowym.
Póki można otaczającemu światu przeciwstawić swoje skryte marzenia, myśli uczucia
i skryć się w tym własnym świecie przed
naporem przykrej rzeczywistości, to jeszcze
rozpiętość między obu światami nie jest tak
wielka, jak wówczas, gdy świat wewnętrzny
musi zniknąć ze świadomości, gdy jest on
zbyt sprzeczny z tym, co się wokół dzieje.
W okresie chorobowym znaczenie autyzmu
pełnego i autyzmu pustego jest odmienne.
Presja otaczającej rzeczywistości nie działa
już redukująco na świat marzeń, gdyż poczucie rzeczywistości przesuwa się ze świata
zewnętrznego na świat wewnętrzny, dzięki
czemu rzeczywiste staje się to, co wewnątrz,
a nie to co zewnątrz.

„Zdrowy” autyzm

Autyzm jest przeciwstawieniem się metabolizmu informacyjnemu. Okresowe
„dawkowanie” autyzmu jest nawet bardzo
potrzebne, by choćby przetrawić materiał
informacyjny, którego życie dostarcza bez
ustanku. Każdemu, jak się zdaje, pewna
dawka kontemplacji może się przydać.
Póki można otaczającemu światu przeciwstawić swoje skryte marzenia, myśli,
uczucia i skryć się w tym własnym świecie
przed naporem przykrej rzeczywistości, to
jeszcze rozpiętość między obu światami
nie jest tak wielka, jak wówczas, gdy świat
wewnętrzny musi zniknąć ze świadomości,
gdy jest on zbyt sprzeczny z tym co się
wokół dzieje.
Autyzm pusty w okresie przedchorobowym
jest niewątpliwie bardziej niebezpieczny niż
autyzm pełny, gdyż to co zostało stłumione i przestało być tematem świadomych
przeżyć, większą ma dynamikę i łatwiej
prowadzi do psychotycznego wybuchu
i do rozbicia struktury osobowości, niż to,
co w świadomości pozostało i tym samym
jest bardziej zbliżone do świata realnego.

Grzeczne dziecko

Mówi się o chorym: „jakie to dobre,
grzeczne dziecko”, choć już dzieckiem dawno być przestał. Rodziców, zwłaszcza trochę
despotycznych, cieszy tak dobrze ułożone
dziecko.

Praca zarobkowa

Przy odpowiednio ustawionej terapii pracy,

tj. takiej, która mobilizuje zainteresowania
chorego, udaje się częściowa przynajmniej
rehabilitacja, toteż chory może pracować
i zarabiać na swe utrzymanie, a nawet przy
mniejszym stopniu degradacji prowadzić
samodzielne życie. Należy dodać, że tacy
chorzy są zwykle bardzo sumiennymi
i ofiarnymi pracownikami i nierzadko pod
względem wydajności w pracy przewyższają
pracowników zdrowych psychicznie.
W pracy koncentrują oni bowiem wszystkie swoje zainteresowania życiem, staje
się ona jedynym łącznikiem ze światem
zewnętrznym. Otoczenie traktuje takich
chorych najczęściej jako poczciwych
dziwaków. Zdarza się, choć niezbyt często,
że chory wyzwala się ze schizofrenicznej
degradacji, wraca do normalnego życia,
czasem na krótko, a czasem już trwale.
Zwykle momentem wyzwalającym jest
silny wstrząs emocjonalny.

„Defekt” schizofreniczny

Jest to trwała zmiana osobowości na skutek
przebytej choroby. Zmiana może być
dyskretna: oziębłość uczuciowa, obniżenie inicjatywy, brak energii, brak radości
życia, nieufność, drażliwość itp. Lub
bardziej wyrazista: nastawienie posłannicze, prześladowcze, pieniacze, wynalazcze,
hipochondryczne, manieryzmy, dziwactwa,
otępienie uczuciowe, izolowanie się od
ludzi. „Defekt” schizofreniczny może mieć
charakter społecznie dodatni. Przykładem
może być brat Albert. Tzw. defekt polega
w tych przypadkach na poświęceniu się
bez reszty jakiejś idei: pracy społecznej,
naukowej, artystycznej.
Dyskretny „defekt”, niedostrzegalny nieraz
w rutynowym badaniu psychiatrycznym,
przejawia się w dynamice życiowej,
w stosunku do ludzi i w zdolnościach do
hamowania się i maskowania. Dynamika
życiowa obniża się. Odnosi się wrażenie, że
w chorych coś „ się złamało”, że żyją tylko
z poczucia obowiązku, zwykłe radości już
ich nie cieszą, śmiech ich jest często sztuczny. Choć zwykle wstydzą się przebytej
choroby i starają się o niej zapomnieć, to
pozostaje ona najsilniejszym przeżyciem
w ich historii życia i zasadniczym punktem
odniesienia, wobec którego inne przeżycia
bledną.

Spontaniczność

U chorych aktywność realizowana jest na
zasadzie automatu. Brak w niej spontanicznego stosunku do otoczenia, który jest
istotny w nawiązaniu interakcji

Radość

Radość schizofreniczna rzadko dotyczy
konkretnych spraw życiowych: sukcesów,
zaspokajania potrzeb biologicznych itp. Jest
ona zwykle radością abstrakcyjną, nie związaną z konkretami życia, z aktywnością,
z przyjemnością, zabawą. Nie jest to radość
zwykłego codziennego życia, lecz radość
niezwykła, „nieziemska”.

Miłość

Miłość schizofreniczna jest miłością absolutu – idealnej kobiety, Boga, ludzkości, idei.
W każdym uczuciu istnieje urojeniowe
zniekształcenie rzeczywistości, polegające
na tym, że przedmiot uczucia bardziej
odpowiada obrazowi wytworzonemu przez
samo uczucie, niż rzeczywistości. Może dlatego, że chory na schizofrenię jest w swym
życiu często pozbawiony miłości („schizofrenogenna” matka, pustka uczuciowa
w dzieciństwie, trudności w nawiązaniu
kontaktów zabawowych, a później erotycznych, nieśmiałość itd.). Potrzeba miłości
jest u niego tym większa, im większe
są trudności w jej znalezieniu, im dalej
oscyluje ona od rzeczywistości, tym pełniej
rozkwita. Miłość w schizofrenii idzie
w parze z autyzmem. Sukces terapeutyczny
w schizofrenii zależy w dużej mierze od
tego, czy uda się choremu znaleźć w otaczającej rzeczywistości przedmiot miłości.
Może to stać się punktem zwrotnym
w jego stosunku do rzeczywistości; zacznie
go ona przyciągać zamiast odpychać.

Uczucia

Gdziekolwiek się on uczuciowo zaangażuje,
uczucia jego zaczynają oscylować. Oscylacja ich staje się tak męcząca, że
w końcu wycofuje się on z kontaktu uczuciowego z otoczeniem. Większą stabilizację
znajduje on w związkach uczuciowo nierealnych. Zjawisko stabilizacji uczuć pod
wpływem tworzenia się struktur nierealnych nie należy do rzadkości.
U każdego człowieka wielka miłość czy
wielka nienawiść nie wiąże się z rzeczywistym przedmiotem, ale z przekształconym
lub nawet całkowicie stworzonym pod
wpływem tego uczucia. W tym sensie
każde uczucie jest po trosze obłędem, przekształca bowiem obraz rzeczywistości i pod
wpływem tego przekształcenia się utrwala.
Wielka miłość zmienia się
w wielką nienawiść i odwrotnie. To co
budzi wielki lęk ma jednocześnie siłę niezwykłego przyciągania.

Stereotypy uczuciowe

Nigdy nie mamy do czynienia z pustą przestrzenią. Wypełnia się ona od razu gotową
strukturą emocjonalną. Pustka uczuciowa,
jaka wokół dziecka tworzy się na skutek patologicznej atmosfery uczuciowej rodziny
uniemożliwia wytworzenie się ostatecznie

silnego stereotypu uczuciowego. Dziecko
takie wyrasta na człowieka uczuciowo
niepewnego, który w nowych sytuacjach
nie ma wzoru, na jakim mógłby się oprzeć;
decyzja uczuciowa przychodzi u niego z
opóźnieniem po krótszych lub dłuższych
oscylacjach.

wówczas jasno swój prawdziwy cel życia
i swoje prawdziwe oblicze. Dla otoczenia
jest to wprawdzie urojenie, ale dla przeżywającego niezwykły dar łaski – charisma,
dzięki któremu znika nękająca każdego
człowieka wątpliwość co do prawdziwego
obrazu siebie i sensu swojego życia.

Decyzja uczuciowa

Postać urojeniowa
schizofrenii

U człowieka wiele ważnych decyzji (jak np.
wybór zasadniczej postawy uczuciowej)
dokonuje się poza świadomością.

Problemy z decyzją

U chorego na schizofrenię przedstawiona hierarchia wartości zostaje rozbita;
wszystko staje się dla niego problemem,
byle drobiazg wymaga decyzji i natężenia
woli. Obroną przed przeciążeniem woli jest
wycofanie się z kontaktów z otoczeniem.

Płaszczyzna
psychologiczna leczenia

Chory na schizofrenię jest człowiekiem,
który odciął się od normalnego świata
i znalazł się w świecie innym, schizofrenicznym. Brak mu ciepła środowiska macierzyńskiego, musi jakby na nowo przeżyć
swoje dzieciństwo, odczuć macierzyńskie
ciepło. Do naszej świadomości dochodzą
tylko fragmenty jego świata, że pod ekspresją pustki czy katatonicznego zahamowania
kryć się mogą niezwykle bogate przeżycia.

Uczucie pustki

Chorzy często skarżą się, że uczucie pustki
jest ich osiowym przeżyciem, że coś się
w nich wypaliło. Uczucie pustki nie jest
zjawiskiem specyficznym dla schizofrenii.
Występuje ono w nerwicach, w depresji,
niekiedy w organicznym otępieniu, a także
u ludzi zdrowych psychicznie. Najczęściej
jest ono związane z obniżeniem dynamiki
życiowej – człowiek jest wówczas „zgaszony” i wewnętrznie czuje się pusty
i jałowy. Takie stany występują normalnie
po gwałtownej aktywności psychicznej,
pustka jest wówczas jakby stanem odprężenia. Typowym przykładem jest nuda.
Schizofreniczna pustka zapewne różni się
od normalnej tylko stopniem nasilenia
i utrwalenia. Mimo na ogół niekorzystnego
rokowania w przypadku, gdy stała się ona
głównym objawem schizofrenii, udaje się
chorego z niej wydobyć, jeśli zdoła się go
pobudzić do aktywności i do uczuciowego
zaangażowania.

Maski

Nie można bezkarnie zdzierać masek, gdyż
dochodzi się w końcu do pustki lub
prymitywnych i zmiennych przeżyć związanych z podstawowymi potrzebami
biologicznymi.

Łaska (charisma) prawdy
Odpowiedź na te pytania uzyskuje się
w olśnieniu schizofrenicznym. Widzi się

Podobnie jak w procesie twórczym, gdy
koncepcja dzieła nagle staje przed oczyma.
W pierwszej fazie dominuje nastrój niepewności, lęku, że wokół chorego
i w nim samym dzieje się coś, czego nie
może on zrozumieć. W drugiej fazie
przeżywa on stan odkrywczego zachwytu;
wreszcie doszło się do istoty rzeczy, niepewność została zastąpiona pewnością, choćby
ta pewność miała się okazać zgubna. Obraz
nowego świata jest jeszcze chaotyczny
i mglisty; zna się już prawdę, ale nie
wszystko trzyma się logicznej całości. Dopiero w trzeciej fazie wszystko zaczyna się
porządkować w logiczną całość. Koncepcja
urojeniowa staje się jakby kryształem w
nasyconym roztworze, wszystkie fazy życia
porządkują się według jej struktury. Poza
urojeniową konstrukcją nic już dla chorego nie jest ważne. Czasem, nim jeszcze
chory poruszy tematykę urojeniową, już
sam sposób przedstawiania faktów, zbyt
pedantyczny i drobiazgowy, wskazujący na
hiperfunkcję spostrzegawczości, pamięci
i logicznego wiązania, nasuwa podejrzenie zespołu paranoidalnego. Chorego
wszystko dotyczy, wszystko się do niego
odnosi. Każdy szczegół jest dla chorego
ważny, bo osobiście go dotyczy. W tym
świecie o skróconej perspektywie można
zajmować pozycję „na górze” lub „na dole”;
rządzi się światem lub jest się przez niego
rządzonym. W pierwszym wypadku mówi
się o urojeniach wielkościowych – chory
czuje się wszechmocny, może odczytywać
cudze myśli, nadawać na odległość rozkazy
ludziom, zwierzętom, rzeczom, czuje się
bogiem, szatanem, świętym, bohaterem,
wielkim odkrywcą itd.
W drugim zaś wypadku mówi się
o urojeniach prześladowczych – chory
czuje się śledzony, myśli jego są odczytywane, jak automat jest z zewnątrz sterowany,
nie ma własnej woli, jest najgorszy i na nic
korzystnego nie zasługuje, czeka go tylko
sąd i potępienie. Zwykle obraz urojeniowy
oscyluje między obu biegunami wzmożonego i obniżonego samopoczucia. Na
ogół urojenia prześladowcze są częstsze niż
wielkościowe.

Własne koncepcje
leczenia

Chorzy czasem tworzą sobie własne modele budowy człowieka i wymyślają niezwykle
dziwaczne metody terapii. C.D.N.
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ŻYCIE

ŻYCIE
poprawia humor przy tych fantastycznych
rzeczach.
Pomoc jest bardzo ważna w życiu. Powinniśmy w trudnych chwilach – niezręcznych, dręczących, przykrych, smutnych,
niepokojących - pomagać. Żebyśmy
otworzyli serce innym i nie zapominali
o tym. Życie jest różnorodne, bywa ciężkie, niemiłe ale i jest piękne, że aż chce się
żyć. Miłość to najlepsza rzecz najpiękniejsza. W życiu najlepiej sobie umilać czas
przeróżnymi atrakcjami bardzo fajnymi.
Życie nas zaskakuje w różny sposób. Powinniśmy sobie sprawiać cudne prezenty
i nie zapominać o geście. Ludzie są dobrzy, bardzo dobrzy, a inni nie są tacy.
U ludzi sympatycznych powinno emanować ciepło, miłosierdzie. Pamiętajmy
o sporcie jest on wskazany dla wszystkich, trochę ruchu nie zaszkodzi. Zawsze
lepiej dla zdrowia. Owoce, warzywa,
powinniśmy je przyjmować bo są zdrowe
mają witaminy. Należy też pić dużo
płynów. Zoo – warto przyjechać tu aby
popatrzeć na zwierzaczki. Zdrowie, ono
jest najważniejsze. W życiu warto mieć
przyjaciół, dzięki nim jest nam łatwiej.
Muzyka dobra i bardzo dobra, dobrze
na nas działa. Życie szybko mija, więc
z niego korzystajmy póki czas. Żyje się
raz. W życiu może nas spotkać chwila
taka w której będziemy się czuć nadzwyczajnie jak w raju.

O ŻYCIU TAK WOGÓLE
W życiu jest dobrze, bardzo dobrze jest różnie...
tekst Anna B.

Serce

Serce jest dla mnie czymś dobrym, przyjemnym. Każda osoba, gdy obdarzy nas
sercem swoim wtedy jesteśmy szczęśliwi,
dobrze się czujemy, jest wesoło, jesteśmy
zadowoleni. Serce dajmy tym, którzy
głodują, są bardzo chorzy, trudno im jest.
Serce kojarzy się nam z miłością. Gdy
jesteśmy smutni, przykro nam, z jakiegoś
powodu płaczemy, warto otworzyć im
swoje serce sprawić by się lepiej poczuli.
Serduszkiem może być dana osoba którą
znamy.

Zdrada

Gdy jesteśmy parą zakochanych i źle się
zachowujemy w stosunku do siebie, powinniśmy zadbać o to, by nie dopuścić do
tego i pielęgnować swój związek i być spokojnym. Kiedy twoja przyjaciółka zdradzi
cię i okłamie z jakiegoś powodu zostawi
wtedy będziemy rozczarowani. Zdrada
to przykra rzecz, smutna, przygnębiająca,
pogarszająca samopoczucie.
fot. Krzysztof Saje
W życiu jest dobrze, bardzo dobrze jest
różnie. Mamy cudne chwile, przecudne,
jeszcze lepsze. Mamy marzenia takie
i takie. Jedne się spełniają drugie nie.
Są upodobania u różnych osób, bo ktoś
lubi samochody lepsze i jeszcze znacznie
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lepsze. Jedni lubią muzykę, każdą między
innymi: piosenki polskie, zagraniczne,
techno, disco polo. Jeśli chodzi o mnie
to się interesuję: książkami, gazetami,
wycieczkami, wyjściami do kina, teatru.
Toleruje sklepy duże handlowe takie jak:

Złote Tarasy, Arkadia, Blue City, Carefour. Interesuję się jezykami obcymi. Jeśli
chodzi o perfumy kosmetyki to czuje
do tych rzeczy wielką radość, relaks,
uspokojenie. Jestem w stosunku do nich
dość dobrze rozluźniona. Od razu mi się

Szczęście

To na przykład, gdy dwoje osób zakochanych w sobie darzy się dobrocią, miłością, ciepłem, gdy wśród nich dominuje
pomoc. Gdy te aspekty panują cały czas
i nie giną. Szczęście przychodzi wtedy,
gdy się spotyka dobrych przyjaciół, gdy
się człowiek czegoś interesującego nauczy,

dostanie się jakiś cudny prezent. Jest
ono wtedy, kiedy wybieramy się do kina,
teatru, jeśli możemy się dobrze zabawić
przy najlepszej muzyce. Szczęście zaistnieje wtedy, gdy nam coś się powiedzie, na
przykład znajdziemy sobie dobrą prace,
gdy nam ktoś w czymś pomoże, gdy jesteśmy w sklepie i coś dobrego upatrzymy
i kupimy.
Kiedy puścimy sobie w radiu cudną piosenkę i gdy nam się bardzo podoba wtedy
śnimy i dopisuje nam szczęście.

Marzenie

Każdy ma przeróżne marzenia - większe,
mniejsze. Moim marzeniem jest być
kosmetyczką, piosenkarką. Mimo to
chciałabym znać bardzo dobrze cztery
języki obce: angielski, rosyjski, francuski,
hiszpański. By nigdy na całym świecie
nie było zła, wojny. By było dużo sklepów, kosmetycznych, perfumeryjnych.
Chciałabym wyjechać za granicę do Los
Angeles, Hoollywood.

Niebo

Niebo dla mnie jest czymś dobrym, cudnym. Gdy w nieokreślonym momencie
zaskoczy nas coś fajnego, wtedy się ucieszymy i będziemy od razu lepiej się czuć.
Jak dostaniemy bardzo ładny prezent
jesteśmy radośni. Niebo dominuje wtedy,
gdy panuje cudna atmosfera w jakimś
miejscu. Kiedy komuś w czymś pomożemy, oddamy się wtedy przychodzi do nas
niebo. Jak jesteśmy w ciekawym miejscu
dobrze się bawimy, tańczymy, śpiewamy,
jest przy nas niebo. Jak ktoś nam powie
coś bardzo miłego, gdy jest ładna pogoda
i będziemy mieli najprzecudowniej umilony czas, gdy będziemy gdzieś w kinie,
w teatrze, na fajnej wycieczce, w dobrym
sklepie zapanuje wtedy niebo.
Niebo – jest czymś najlepszym i ma w sobie dużo niespodzianek. Umie dać dobre
samopoczucie.

Gdy Jesteśmy smutni

Kiedy dana osoba jest smutna, wtedy druga osoba powinna podtrzymać na duchu,
pocieszyć, przytulić, powiedzieć dobre
słowo. Powinniśmy sprawić tej osobie
przyjemność, dać coś co by poprawiło
humor. Jak jesteśmy smutni to warto
przeczytać gazetę, książkę, iść na basen,
do fryzjera, kosmetyczki. Warto zadbać
o swój wygląd. Warto uprawiać jakiś
sport, iść na spacer. Można wybrać się do
koleżanki by sobie z nią porozmawiać. Jak
nas złapie smutek to dobrze kupić sobie
coś ładnego np. jakąś ciekawą książkę,
perfumy o przyjemnym zapachu. Powinniśmy iść do kościoła, by nam ulżyło.
Można się pouczyć dobrych języków.
Dobrze jest zjeść coś dobrego.

w naszym ciele strach, niepokój, agresja.
Wtedy jesteśmy zakłopotani, bezradni,
bez pomocy. Dlatego ktoś powinien nam
pomóc. Powinna to być osoba ciepła,
miła, sympatyczna, przyjemna, grzeczna,
fajna, która umie pocieszyć zadowolić,
stworzyć dobry nastrój u tej osoby. Trzeba
porozmawiać, rozluźnić się, zrelaksować,
odprężyć. Boimy się dlatego, bo nagle
nastaje taka sytuacja w której wychodzimy z siebie, nie możemy zapanować nad
sobą, jesteśmy bardzo mocno pobudzeni.
Niekiedy jesteśmy zdolni do czegoś złego
bardzo, jest to silniejsze trzy razy od
nas. Na przykład, gdy jesteśmy u lekarza
stomatologa to boimy się dlatego, bo jest
nieodpowiednia osoba i źle się obchodzi
z leczeniem zębów. Boimy się dlatego, iż
spotyka nas przykra rzecz i wtedy inaczej
się zachowujemy. Boimy się, gdy coś
mamy na sumieniu, że nie tak zrobiliśmy. Banie się to rzecz, która nas często
spotyka i towarzyszy nam przez dłuższy
czas. Pamiętać trzeba że nie wolno się bać,
tylko wesoło zawsze.
Banie – to nie mieć siły.
Lecz trzeba się piąć do góry do przodu
śmiało.

Pomoc

Gdy nagle się źle poczujemy, słabo nam,
nie możemy się na przykład w ogóle poruszyć, wtedy powinniśmy jak najszybciej
wezwać karetkę. Jak ktoś głoduje, to wtedy powinniśmy się podzielić, po prostu
dać mu coś dobrego. Gdy pewna osoba
ma z czymś trudności trzeba jej pomóc
z tym czego nie umie. Możemy pomóc,
gdy ktoś ma problemy z kupieniem prezentu ładnego. Jeśli mamy jakieś problemy warto wtedy okazać ciepło i poradzić.
Pomoc - powinniśmy być oddani i służyć
kiedy potrzeba.

To co jest najważniejsze

W życiu ważna jest pomoc, by dawać
ją innym osobom. By polegała ona na
wspieraniu osób w trudnych chwilach
– przykrości, smutku, przygnębieniu.
Najważniejsze jest dla nas zdrowie – by
zdrowo się odżywiać, przyjmować witaminy, płyny, by uprawiać sport. Ważne jest
by nie palić, nie pić alkoholu.
Aby pamiętać o geście, nie musi to być
prezent obszerny wystarczy, żeby to był
skromny upominek. By mieć przyjaciela,
dobrego, opiekuńczego, miłego, fajnego,
ciepłego by dobrze się przyjaźnić .
By szybciej korzystać z życia by robić najważniejsze rzeczy, które są ważne. Ażeby
nie było za późno, bo potem będziemy
żałować, że nie wykorzystaliśmy tego
czasu.

Dlaczego się boimy

Boimy się dlatego iż zaczyna panować
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ŻYCIE

GARAFIKA

ZŁOTA JESIEŃ
tekst Agnieszka S.

Nadeszła złota polska jesień...
Jesienią opadają kasztany i liście z drzew.
Lubię spacery wieczorami po parku.
Kiedy słońce świeci, jesień jest przepiękna.
Jest to pora roku bardzo ładna.
Wieczory są przyjemne i ciepłe.
Czasami jesień jest też deszczowa
i nieprzyjemna
Złota jesień jest ciekawa.

Szymon P. Woźniak
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FOTOREPORTAŻ

FOTOREPORTAŻ

URSUS PIĘKNA CZY BESTIA
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fot. Grzegorz M.

KAZIEMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ

fot. Krzysztof Saje
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FOTOREPORTAŻ

ŻYCIE

NADESZŁY NOWE DNI...
Nareszcie czuję się lepiej!!!!!!!!!!!!!
tekst: Sabina M.

MUZEUM MOTORYZACJI I TECHNIKI
W OTRĘBUSACH
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fot. Krzysztof Saje

Właśnie skończyłam czytać kartki informacyjne moich nowych leków. No tak,
czuję się lepiej, ale…, niestety nie do
końca… Nowe leki dają znacznie lepsze
samopoczucie, ale niestety pozostawiają
skutki uboczne, niestety dosyć uciążliwe. Ale, co bardzo istotne dają poczucie
spokoju, więcej sił psychicznych do
pokonywania codzienności!!! Już nawet
kawy mniej potrzebuję, lepiej sypiam,
inne funkcje organizmu doszły do normy.
Zaczynam nieśmiało myśleć, lepiej
powiedzieć, mieć marzenia o działalności
na wielu nowych polach. Nie są to pola
pewnie całkiem nowe, ale dotychczas dla
mnie niedostępne. A trwało to tyle lat,
muszę stwierdzić straconych lat…
A lata życia biegną tak szybko…, tak
strasznie szybko!!! Dzień podobny do
dnia…, beznadzieja… W przypływie
większych sił odwiedzanie nowych lekarzy
poza podstawowym leczeniem. Nie powiem, pomogli, wzbogacili moje leczenie,
nawet bardzo. Ale sił do tego leczenia nie
za wiele. Nie tak jak na początku choroby
– wiadomo, że choroba ciężka, ale wiara
w wyleczenie jeszcze silniejsza. Nie na
darmo poeci poematy poświęcali siłom
młodości. Pierwszy etap choroby zaczął
się nagle i chciałam, aby szybko się zakończył. Za to drugi etap choroby przyszedł
niepostrzeżenie, zakradł się jak zwierz do
ogrodu, mówiąc w przenośni i trwa do tej
pory – niestety. I końca już nie próbuję
odnaleźć, po prostu, jak już pisałam,
choroba dziedziczna, genetyczna i trzeba
się nauczyć z nią żyć. Byleby to życie z nią
było na jakimś przyzwoitym poziomie,
żeby dało się wytrzymać! Co tam jeden
wykrzyknik, trzeba mnóstwem ich poprzeć to stwierdzenie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tym stwierdzeniem dzieliłam się już na
łamach tego pisma. Pisałam, że obmyślę
jakieś diety, przeliczę kalorie, no
i tym też się zajęłam. Muszę przyznać,
że miałam kłopoty z figurą nie tylko
ze schizofrenią, i nie mogłam znaleźć
odpowiedniego rozwiązania w sferze
kuchni. No, ale jak poczułam się lepiej
po nowej kuracji farmakologicznej to
przyszły mi do głowy nowe pomysły
w różnych dziedzinach m.in. diet. Głów-

na zmiana, to zamiast dużej ilości różno
owocowych soków – warzywa: surowe
i gotowane; mniej ciastek z cukierni –
więcej zwykłego pieczywa; a także powrót
do czegoś do smarowania, ale z masłem.
No i pory posiłków, mianowicie wcześniej
z powodu otyłości rezygnowałam
z pierwszego śniadania wiedząc, że w ŚDS
czeka mnie drugie. Aktualnie, jem małe
wczesne śniadanie. Podstawowy posiłek
w ciągu dnia jem znacznie wcześniej.
Cóż jeszcze dodać, że banany zamieniłam na lichsze jabłka, ponieważ nie ma
w okolicy wyboru wysoko gatunkowych.
Niby nic nowego pod słońcem, o czym
by nie można było usłyszeć w radiu,
w nielicznych aktualnie audycjach na ten
temat. Ale jakoś nie udawało mi się tych
zasad wprowadzić w życie aż po owej
zmianie. No, bo jak tu nie było wypić
kubka pysznego soczku zaraz po przyjściu
ze „Słonecznego Domu” do mieszkania?
No, może i przemysł spożywczy nawalił,
bo ostatnio nie mogę rozpoznać dawnych
soków, tak zmienił się ich smak, pogorszyła jakość. Ten czynnik, też pewnie się
przyczynił do moich zmian w kuchni. Jak
już pisałam wcześniej mam teraz znacznie
więcej sił do prac codziennych. Robię
wcześniej posiłek i jem go przy stole a
nie w fotelu, toteż poprawiłam figurę!
(z jednym wykrzyknikiem bo do idealnej
to jej jeszcze bardzo daleko). Zresztą moja
ulubiona, tania cukiernia jest zamknięta.
Toteż widzicie, że zmiany w moim życiu
miały różne przyczyny…
Zmieniłam także otoczenie; na ścianie
w moim pokoju zawiesiłam dużą reprodukcję starego obrazu przedstawiającego
bukiet polnych kwiatów w glinianym
wazonie postawionym wśród traw. Obraz
niesie spokój i niemalże czuć zapach traw
(wcześniej wisiało w tym miejscu mniejsze
przedstawienie bujnego w roślinność
lasu). Niby zmiana niewielka, tu przyroda i tu przyroda żywa a jednak bardzo
istotna.
Mam też nowy, dla mnie – sposób na
życie… Jak już pisałam – czas – stanowi
dla mnie istotny problem. Goni i goni.
A niesie tak niewiele. Młodość mam już
dawno za sobą, żyjemy w XXI wieku

i chciało by się sprostać nowej epoce.
Żyć „do przodu”, równać z licealistami,
no już nie mówię ze studentami…. Taka
chciałam być nowoczesna dawniej!!!!!!!!!!!!
A teraz coś mnie hamuje!!!!!!!!!!!!!! Życie
codzienne – prasa, książki – wspomagają
nowoczesnych pragnących się ścigać z czasem. A jednak jakby coś we mnie pękło,
zachorowało; życie stało się zbyt prędkie
i „żywiołowe”..., a ja miałam tak mało
sił. Ludzie mają dzieci, trochę starsi ode
mnie to nawet wnuki a ja przynajmniej
mam męża, który mnie wspomaga w tych
latach. Dostaliśmy więc darmowe bilety
na znany kabaret. Ten kabaret niech
będzie zagadką dla czytelników bo istnieje
już 40 lat. Przedstawienie odbyło się pod
koniec lata na Mokotowie, w wielkiej
sali ponoć na tysiąc miejsc (nie wiadomo bo miejsca były nie numerowane)
w centrum konferencyjnym. Nie znaliśmy
tych okolic, ale ze znalezieniem miejsca
nie było problemu, ponieważ podążało
ku niemu mnóstwo osób. Byli to ludzie
w moim wieku i starsi, młode osoby były
nieliczne. Sala przez godzinę wypełniła
się prawie „po brzegi”. Występowało dwu
artystów ze starym z XX wieku jeszcze
programem dobrze znanym. Jednak
publiczność świetnie się bawiła, ja i mój
mąż też się uśmiechaliśmy. Stare dowcipy
wywoływały salwy śmiechu; poczułam
się swobodnie. Nie wiem jak to się stało,
ale wśród rówieśników schwyciłam za
plecy ów pęd czasu, to po pierwsze. Po
drugie to mianowicie, że gdy wracaliśmy
zaczął padać coraz gwałtowniejszy deszcz.
Jechaliśmy naszym małym autkiem po
drodze znanej tylko z mapy a więc można
powiedzieć, że nie znanej. W pewnym
momencie zaczął padać tak ulewny
deszcz, jakby ktoś kubłami oblewał szyby.
Mój kierowca stanął, trwaliśmy tak ze 20
minut. Auta wokół nas różnie się zachowywały. A ja myślałam wówczas
o powodzianach... i też poczułam z nimi
wspólnotę… Spotkałam się ze współczesnymi jak najbardziej czasami!!!!!!!!!!!!!!!!
W ten to sposób znów w ciągu tego wieczora schwyciłam czas!!!!!!!!!!!!!!!! Później
oczywiście z przygodami wróciliśmy do
domu.
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ŻYCIE

RADOŚĆ TO TYLKO POKARM DLA SMUTKU

...CZYLI DIALOG PRZY ZGASZONEJ ŚWIECY

Często się uśmiecham… więc pewnie ludzie myślą, że jestem wesoła…
tekst Karolina Ł.

Często się uśmiecham… więc pewnie
ludzie myślą, że jestem wesoła… Ale ja
jestem smutna. Dziś jestem smutna.
I zła na siebie. Bo znowu płakałam jadąc
tramwajem. Jestem zła na siebie, staram
się być wesoła, bo nikt nie lubi kiedy
jestem smutna… Bo ludzie wtedy czują,
że powinni coś powiedzieć a jednocześnie
brakuje im słów…
Pewnie zastanawiasz się czy mi ze smutkiem do twarzy, czy jest on dla mnie
niewygodny?
Nie lubię swojego smutku. Nie lubię
pomimo, że mówią, że powinnam go
oswoić… Jest kilka osób, które chciałabym oswoić… ale smutek do nich nie
należy.
Jest wszędzie wewnątrz i wszędzie na
zewnątrz… czai się pod łóżkiem, w zgaszonej lampce i we włączonym radiu…
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jest pod powiekami i w dłoniach… dziś
nawet moje stopy były smutne…
Czasami smutek jest tak wielki, że się nie
uśmiecham… czasami płaczę – tak jak
dziś. Bo smutek jest wszędzie… I nic na
to nie potrafię poradzić.
A Ty? Czy potrafisz ukrywać swój smutek?
Czy też czujesz, że ludzie tego oczekują
od Ciebie?
Ten smutek zabiera mi oddech… zabiera
mi każdą dobrą chwilę… on po prostu
chyba karmi się tymi radosnymi minutami. A w dodatku jest ciągle głodny…
więc nic dla mnie nie zostaje na dłużej…
Pewnie też zastanawiasz się czy są
momenty, kiedy mój uśmiech… znaczy
uśmiech? Oczywiście, że są… każdy ma
takie chwile… Jednak, na mojej twarzy
uśmiech pojawia się tylko w chwili,
w której coś go wywołało… i tylko wtedy.

Nawet wspomnienie o tej chwili nie przywraca mojej twarzy uśmiechu… Wszystko co dobre, radosne, ciepłe
i miłe pochłania smutek… i nieważne
jak bardzo staram się to zatrzymać na
dłużej… jest… a potem już nic nie ma…
tylko smutek. Jest coraz mniej tych chwil,
które chciałabym w sobie zatrzymać…
wszechogarniający smutek zabiera mi
umiejętność dostrzegania dobra w moim
życiu… bo przecież ono jest… w moim,
w Twoim i w każdym jest przecież smutek… nie rozumiem więc co sprawia, że
u jednych ludzi smutek pochłania wszystko… a inni żywią się uśmiechem?
Myślisz, że nie wolałabym tak?
I nie wiem czy to mój błąd… gdzieś, kiedyś… czy to Stwórca nie wyposażył mnie
w najważniejsze części… czy coś miałam
ale o to nie dbałam i zostało mi odebrane?

Nie wiem… Wiem, że nie potrafię
wyczarować uśmiechu na stałe… na kilka
godzin chociaż… za to potrafię kilka dni
się smucić…
Smutek ma wiele braci – zawsze przychodzą razem… bezsilność, samotność,
wyrzuty sumienia, rozczarowanie, niezrozumienie, obojętność…
Pewnie zaraz mi powiesz, że nie czuję
obojętności skoro czuję smutek… U mnie
to jest obojętne na wszystko i wszystkich
innych poza moim smutkiem…
I nie pomaga świadomość, że inni też
mają swoje smutki… ja wiem, że jest tyle
smutków ilu ludzi na świecie… to mi
jeszcze dodaje bólu zamiast go zabierać…
całe zło i cierpienie świata jeszcze skacze
mi po plecach zamiast podać mi rękę
abym mogła się podnieść.
Może i Ty jesteś dzisiaj smutna… Może
i Ty… nie tylko dzisiaj…

Ciekawa jestem jak radzisz sobie ze swoim
smutkiem?
Mój smutek jest to takie najodleglejsze
i najciemniejsze miejsce mojej duszy… to
ocean tęsknoty mojego serca. Kiedy jest
taki głęboki i ciemny… boję się zostawać
w nim sama. Czasem mój smutek jest
taki ciężki… tak bardzo, bardzo ciężki…
wydaje mi się, że krok dalej w smutek…
uwolni mnie od ciała i poszybuję razem
z nim powietrzem, w niebo nad Twoją
głową.
Gdy jestem smutna często mam ochotę
z kimś porozmawiać. A czasami smutek
jest tak wielki, że nie mam ochoty rozmawiać z nikim. Mój smutek to proszenie
o pomoc… lub nie… Po prostu chcę być
wtedy sama… i tylko tyle. Moje myśli
wtedy też są smutne. Ale chyba właśnie
wtedy mam ochotę pobyć ze swoimi
smutnymi myślami. Smutek to wzrok

spadający na ziemię,.. Pustka w głowie
lub gąszcz myśli… Ciemny las.
Czasami z tego smutku palę papierosy…
albo czytam książkę… uderzam palcami
w stół… albo głową w ścianę… czasami
kaleczę swoje ciało.
Czasami nawet nie znam powodów
swojego smutku. Wpadam w czarną
dziurę zupełnie bez powodu… wpadam
i już. Może dlatego, że wszystko się
zmienia… poza mną. Tylko ja jestem taka
jak dawniej… a bliskich osób… miejsc
już nie ma. A skoro ja jestem taka jak
dawniej… mimo wielu prób zmienienia siebie na lepsze… rodzi się we mnie
smutek. Codziennie powtarzam sobie, że
jeśli człowiek jest smutny to nie oznacza,
że jest zły…
Nie jestem zła – jestem smutna. To nie to
samo – prawda?
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Ten bocian znalazł się w obejściu Chałecków nie wiadomo skąd, bo ani u nich, ani
nigdzie w pobliżu bocianich gniazd nie
było. Po prostu któregoś dnia przyleciał
sobie i postanowił tu zostać chyba na
zawsze. Nie miał żadnych widocznych
ułomności, które mogłyby jego decyzję
o rezygnacji z odlotu do ciepłych krajów
wraz ze swymi licznymi bocianimi pobratymcami jakoś uzasadniać. Może poczuł
się w stu procentach Polakiem? A może
zwyczajnie nie chciało mu się machać
skrzydłami podczas bardzo długiej i męczącej podróży do tych krain? Nie wiadomo co nim kierowało, bo zwykłe lenistwo
wydawało się być wytłumaczeniem zbyt
banalnym. Trudno się było doszukać
w jego postępowaniu jakiejś logiki i dlatego wśród zwierząt spekulacjom i dywagacjom na ten temat nie było końca. Każde
miało swoją teorię wyjaśniającą zagadkowe zachowanie Klekota Zawieruchy, a on
po prostu był tutaj i nic nie zapowiadało,
że ma zamiar wkrótce ich opuścić. Przy
tej okazji z rozrzewnieniem wspominano
też gąsiora Cyrana, który latać nie umiał,
a poleciał, w przeciwieństwie do tego tu
żula, co latać potrafił, ale odlecieć nie
chciał. Dlaczego? Tajemnica ta wyjaśnić
się miała niebawem, ale póki co niespodziewana i niechciana obecność Zawie-

ruchy wśród nich zasnuta była mgiełką
niewiedzy. W każdym razie jego pojawienie się u nich Chałeckowie przyjęli
jako znak boży i zwiastun dobrej nowiny
wieszczącej im rychłe potomstwo. Mimo
jego nieznośnego charakteru traktowali go
serdecznie, karmili, dbali o jego wygody
i dobre samopoczucie, przymykając oczy
na cyrki jakie tu urządzał. Nie nadali mu
żadnego konkretnego imienia, ale zwracali się do niego pieszczotliwie Bociek lub
Bociuś, a Staszek wołał na niego czasem
Kajtek. A on miał to wszystko gdzieś. Nie
reagował na żadne z tych zawołań, choć
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doskonale wiedział, że są to teraz jakby
jego imiona. W jakiś sobie tylko znany
sposób wyczuł, że stał się dla gazdostwa
kimś ważnym i perfidnie to wykorzystywał, bezkarnie tyranizując resztę współmieszkańców, a w szczególności drób, co
było o tyle dziwne, że przecież wszystkie
kury, gęsi, indory i kaczki były tak jak on
ptakami. Widać miał jakąś awersję wobec
swego gatunku i może tu należało upatrywać właściwego powodu, dla którego
nie zabrał się z Polski wraz z całą resztą
bocianów. Był po prostu typem aspołecznym i został wykluczony ze stada, bo inne
bociany miały go dość. Ale to też tylko
dywagacje. W każdym razie na podwórku
Zakalców rządził niepodzielnie i wszyscy

chowali się po kątach gdy wpadał w furię,
bo był wtedy naprawdę groźny dla otoczenia. Jedynie Brudny Hary budził
w nim pewien respekt, ale i jemu, gdy ten
nie widział podbierał z miski jakieś odpowiednie dla bocianiego gardła i żołądka
kąski np. kluski albo mięso. Atakował
nawet samochody nielicznych, pojawiających się u Chałecków autami gości, jak
też ich samych. A chęć na rozróbę miał
prawie zawsze. Względny spokój panował
tylko wtedy gdy zaszywał się w stodole,
stajni lub oborze aby się schronić przed
kapryśną, jesienno - zimową aurą. Rosynant, Myszkin ani Dulcynea jakoś mu nie
przeszkadzali, a może bał się ich trochę,
bo byli dużo więksi od niego, choć
prawdę mówiąc auta były jeszcze większe,
no ale też były bardziej obce bocianiemu
widzeniu świata i może dlatego powodowały jego agresję.
Ale teraz miarka się przebrała. Rossynant
do którego dochodziły pojedyncze pogłoski o poczynaniach Klekota Zawieruchy,

bagatelizował je uważając za przesadzone,
tym bardziej, że gdy Klekot przychodził
do niego i Myszkina do stajni ogrzać się,
zachowywał się bardzo spokojnie. Jednak
cała prawda dotarła do niego, gdy usłyszał
tragiczną historię Stuarta Malutkiego.
Zrozumiał. że musi coś z tym zrobić.
Wszystkie zwierzęta oczekiwały tego od
niego, a on w żadnym wypadku nie mógł
zawieść ich zaufania, bo wiązałoby się to
z utratą prestiżu jaki u nich miał
i autorytetu jakim się cieszył. Zapytał
więc rżąc donośnie.
– No i co?
Nikt mu nie odpowiedział, a Zawierucha
ponownie schował głowę pod skrzydło.
– Jaka jest wasza rada? Celowo przeciągał
swą wypowiedź, bo sam jeszcze nie wiedział jak ona powinna zabrzmieć, oczywiście prócz potępienia winowajcy. Chciał
sobie dać trochę luzu za nim przyjdzie mu
do głowy coś sensownego.
– Rosynant, nie zachowuj się jak zawodnik teleturnieju „Jeden z dziesięciu”
(skąd on wiedział ten osioł, że jest taki
teleturniej?), który wydłuża przysługujący
mu czas, w nadziei, że w ostatniej chwili
dozna olśnienia i udzieli właściwej odpowiedzi. Rada jest prosta jak unijny ogórek
i proste jest rozwiązanie tego problemu.
Trzeba się tylko zjednoczyć, a wtedy jego
przewaga nad nami zmaleje do zera.
O ile każde z nas w pojedynkę jest
bezradne wobec awanturnictwa tego
palanta – tu spojrzał wymownie w stronę
Klekota – to gdy połączymy siły stanie
się on zupełnie nieszkodliwy i sam będzie
musiał uważać aby nie spotkała go jakaś

krzywda z naszej strony. Nie patrzmy więc
obojętnie gdy dokucza on któremuś z nas,
nie chowajmy się po kątach, nie udawajmy że nic nie widzimy, ale dajmy wspólny
odpór chamstwu i brutalności tego czarno
białego pajaca. W jedności siła moi drodzy…
to wielokrotnie sprawdzona prawda.
Wśród zwierząt zapanowała aprobująca
wrzawa przez którą przebił się chóralny
okrzyk Atosa, Portosa i Aramisa.
– Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
– wrzasnęły zmotywowane przemową
Myszkina kaczory. Tylko Deberżerak nie
przyłączył się do ogólnego aplauzu i stał
z boku z jakąś dziwnie skwaszoną miną,
jakby nie podzielał tego huraoptymizmu
reszty zwierząt.
– A tobie Deberżerak co się nie podoba? – zagdakała Aniela – minę masz taką
wredną, że mógłbyś z powodzeniem
kandydować do tego ICH sejmu.
Deberżerak chciał coś odgęgnąć ale nie
zdążył, bo teraz nastąpiło coś bardzo
dziwnego. Zawierucha zamachał skrzydłami i wzbił się w powietrze, ale odlecieć nigdzie nie mógł bo stodoła była zamknięta.
Zatoczył więc niewielkie koło i wylądował
w miejscu z którego wystartował, a później zaczął mówić:
– Zanim mnie zupełnie potępicie i zanim
popadnę w waszą ostateczną niełaskę
wysłuchajcie mnie proszę. Ciężko mi
o tym mówić i wstyd, ale chyba to konieczne. Klnę się, że nie będzie to żaden
kit ale najprawdziwsza prawda. Otóż jak
zapewne wiecie na użytek małych dzieci
ludzie wymyślili nieprawdopodobną baję
o tym, że niemowlęta są przynoszone
do ich domostw przez bociany. Obecnie
każdy wczesny nawet małolat wie, że to
kompletna bzdura, ale ja – aż wstyd mi
się do tego przyznać – naiwnie wierzyłem,

że dzieje się tak rzeczywiście. Do pewnego
momentu wierzyłem…
– A nie słyszałeś przypadkiem, że jaja
z których wykluwamy się my ptaki, do
naszych gniazd podrzucają ludzie? – zakpił Deberżerak, któremu wreszcie udało
się dojść do głosu.
Klekot nie zareagował na tą zaczepkę
i ciągnął dalej.

– Wiem jak śmiesznie to zabrzmi, ale ja
bocian wierzyłem w bociana. Nic więc
dziwnego, że gdy odpowiednimi kanałami otrzymałem wiadomość, iż mam
pozostać w kraju, bo zostałem wybrany
na tego który ma dostarczyć dziecko
Chałeckom poczułem się wyróżniony
i dumny z tego, że to mnie powierzono tę
zaszczytną misję. Miałem tylko czekać na
dostawę niemowlęcia i sam byłem ciekaw
czy będzie to chłopiec czy dziewczynka.
W swej prostoduszności nie wnikałem
w jaki sposób to się odbędzie i od kogo
tego potomka Chałecków otrzymam.
We właściwym momencie wszystko się
miało rozstrzygnąć i do tej chwili miałem
pozostawać biernym, choć wyobrazić
sobie możecie jakie emocje przeżywałem
czekając na to aż dowiem się co i jak. No
i dowiedziałem się już po paru dniach, bo
ćwierkać zaczęły o tym wszystkie wróble.
Zostałem po prostu potraktowany jak
ostatni osioł…
– Mów dalej, nie przerywaj sobie –
mruknął Książe Myszkin. Zawierucha
zrozumiał jaką gafę popełnił i zaczął się
zastanawiać jak wybrnąć z niezręcznej
sytuacji, ale nieoczekiwanie pomógł mu
Rossynant.
– Jeśli teraz myślisz o tym co ja, to raczej
nie mów, że zrobiono cię w konia, bo ja
nie jestem taki wyrozumiały jak Myszkin.
Ale przecież zawsze możesz powiedzieć,
że zostałeś wystrychnięty na dudka, no
nie? Wtedy wszystko zostanie w waszej
ptasiej rodzinie – zarżał głośnym śmiechem, jakby potwierdzając wymyślone
przez ludzi, aczkolwiek dalekie od prawdy
powiedzenie „że koń by się uśmiał”, bo
co jak co, ale koniom w służbie człowiekowi wcale do śmiechu nie jest, chociaż
niekiedy zaśmiać się potrafią, jak choćby
teraz Rosynant.
– No więc przez moich bocianich braci
zostałem wystrychnięty na dudka – podjął
przerwany wątek Klekot, zadowolony że
uniknął następnej gafy, bo rzeczywiście
był tego bliski tego aby tak powiedzieć,
i Rosynant trafnie przewidział to co nieomal mu się wypsnęło.
– Te małe, gadatliwe, ale w sumie
sympatyczne wróble uświadomiły mi
jakiego niewybrednego, powiem nawet
że okrutnego żartu stałem się obiektem.
Krew mnie zalewa jeszcze teraz gdy
pomyślę jaki ubaw miało bocianie stado
przez całą drogę do Afryki. Jeszcze pewnie
się ze mnie śmieją – rozżalił się i może by
zapłakał gdyby bociany płakać umiały.
– No tak, to co mówisz rzeczywiście
smutne i przykre, ale czy to w pełni ma
usprawiedliwiać twoje podłe zachowanie?
zadał pytanie Stuart Malutki, najbardziej
przez Zawieruchę pokrzywdzony.
– Wiem, wiem że nie, ale za każdym
razem gdy chłostał mnie jesienny deszcz,

gdy miotał mną listopadowy wiatr, gdy
grudniowe przymrozki, a później mrozy
i śnieg aż do bólu podszczypywały moje
bocianie nogi, ogarniała mnie czarna
rozpacz, a później ślepa furia i odreagowywałem ten stres na wszystkich i wszystkim
wokoło. Zrozumcie, zamiast wygrzewać
się w słońcu gdzieś nad Nilem, Nigrem,
Kongo lub Zambezi, muszę tu w Polsce
sam jeden, obcy wśród obcych przymierać
głodem, moknąć, marznąć i być narażonym na wszystkie inne wybryki pogody,
jak też różne rozterki moralne.
– No, no, nie przesadzaj. Chałeckowie
wprawdzie żab ci nie nałapią, no bo niby
gdzie o tej porze roku, ale o to żebyś
miał co jeść zawsze dbają. A gdy deszcz,
mróz, wiatr lub śnieżyca zawsze masz
się gdzie schronić, bo o tym też myślą.
Podobno większość bocianów to Polacy
więc mógłbyś wykazać się pewną dozą
patriotyzmu, a ty nic tylko narzekasz albo
rozrabiasz. No i co wiesz w końcu skąd się
biorą dzieci? W jaki sposób pojawiają się
na świecie? – Myszkin zadając to pytanie
wcale nie był pewien czy Zawierucha
mimo wszystko zna na nie właściwą
odpowiedź. I nie zawiódł się.
– Patriotą to ja jestem w określonych
miesiącach w roku, a w pozostałych to ja
jestem raczej kosmopolitą – zaklekotał
Zawierucha
– A jeśli chodzi o drugą część twego
pytania, to oczywiście że teraz już wiem
skąd się biorą dzieci. Ludzie po prostu
znajdują je w kapuście, choć o tej porze
roku może to być trudne, no chyba że
w kiszonej….
To co zdarzyło się po tej wypowiedzi
Klekota przeszło wszelkie wyobrażenie.
Stodoła niemal rozpadła się od potężnej
salwy śmiechu jaka nią zatrzęsła i było to
niesamowite, bo przecież każdy śmiał się
po swojemu. Po dłuższej chwili, gdy już
wszystkim przeszło, głos zabrał Guliwer.
– Oj Klekot, dawno się tak nie ubawiliśmy. Widać od razu, że jesteś bocianem
z tegorocznego pokolenia. Inaczej nie
gadał byś podobnych bredni. No, ale ja
ci nie będę wyjaśniał jak i co. Pożyjesz,
będziesz starszy, to wiedza której ci w tym
temacie brakuje sama do ciebie przyjdzie.
C.D.N.
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MOJA POEZJA
Kobiety czekają
Kobiety są czasem
Jak kwiaty
Które nie rozkwitną
Bez dotyku
Kobiety czekają na słowa
Na gesty
Na bukiet róż
Kobiety wciąż mają nadzieję
Że jest pisany im właśnie ten
Miłość załatwi wszystko
Uśmiechem rozgrzeją
Senne łóżko
Kobiety przeglądają się
W lustrach
I dziwią się
Że wciąż przybywa im lat
16.09.2000 r.

tekst: Anna Nowicka

Gdy zapytasz mnie
O co chodzi
Powiem, że nic
Wasze dusze umierają
Z tęsknoty za Rajem
Gdy milczę
Znaczy, że niewiele
Mam do powiedzenia
Lub dużo
Niech się nie zdaje
Że obłęd nas wyznacza
Ludzie czasem
Miewają dni dobroci
Czasem rzucają psom
Truciznę
Nikt nie rozumie
Czasem tak się dzieje
Szaroskrzydłe ptaki
Obsiadają gałęzie
Wołają bez przerwy
Słyszę ich głos
Słyszę szept Boga
Tak musi być
Ile dni dobrych
Mi zapisałeś
A ile nocy bezsennych
25.06.2002 r.

Miłość
Pojmuję jako grę
W której
Nie ma przegranych
Miłość
Ma w zanadrzu
Słowa niezbadane
Miłość
To jesteś Ty
I to jestem ja
To jest coś
Co jest
W nas

tekst: Anna Nowicka

Źródło fot. http://pl.wikipedia.org

JAN MATEJKO
W ZOO.
Małpy na dachu
Skaczemy
Uk uk uk!
Coraz więcej ludzi wkoło
Rzucają ciastka
Banany
Dziki szał
Wyciągnięte palce
Błyski flesza
Opada z nas chęć
By cokolwiek chcieć
I podskoków mniej
Smętniejemy
Smutne spojrzenia
Czasem ogryzek
Pustka
A tacy naczelni
Za ogrodzeniem fosą
Tylko kartony po soku
Zamiata
Cieć w ortalionie
Kiwa głową, uśmiecha się
Szczerzymy kły
Ik Ik Ik!
Poiskać?

tekst Grażyna Sz.
Urodził się 24.06.1838 r. w Krakowie
jako dziewiąte dziecko czeskiego emigranta oraz córki siodlarza ze spolonizowanej rodziny niemieckiej. Mimo takich
różnic kulturowych w krakowskim domu
Matejki panowała polska patriotyczna
atmosfera. Istotny wpływ na ukształtowanie wyobraźni i zainteresowanie historią
Krakowa i jego zabytków przyszłego malarza wywarła atmosfera rodzinna. Jan już
od najmłodszych lat zdradzał niepospolite
zdolności plastyczne.
W 1852 r. podjął naukę w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych, gdzie przyswoił
sobie surową dyscyplinę rysunku oraz
poważny stosunek do sztuki rozumianej
jako powołanie i rodzaj misji narodowej.
W 1858 r. uzyskał stypendium na dalsze

tekst: Szymon P.
Woźniak

24.04.2001 r.

tekst: Anna Nowicka
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studia zagranicą
i wyjechał do
Monachium, gdzie
kształcił się w tamtejszej Akademii
Sztuk Pięknych.
W 1860 r. wyjechał na studia do
Wiednia.
Pierwszy sukces
Matejko odniósł w 1865 r. zdobywając na
dorocznym Salonie Paryskim złoty medal
za „Kazanie Skargi”. Matejko obracał
się w kręgu krakowskiej cyganerii, gdzie
zaprzyjaźnił się z Józefem Szujskim, który
wpłynął inspirująco na ideową koncepcję
malarstwa Matejki. W 1867 r. uzyskał
złoty medal za obraz „Rejtan na Sejmie
Warszawskim 1773 r.”. Obraz ten zakupił
cesarz Austrii Franciszek Józef. Obrazami:
„Stańczyk”, „Kazanie Skargi”, „Rejtan…”
rozpoczął w swej twórczości okres krytycyzmu wobec magnaterii, odpowiedzialnej za upadek Polski.
Od 1867 r. rozpoczął przygotowania do
serii obrazów ukazujących ciężkie chwile
z narodowej przeszłości: „Unia Lubelska”, „Batory pod Pskowem”, „Bitwa pod
Grunwaldem”, „Sobieski pod Wiedniem”,
„Hołd Pruski”. Malowana z ogromnym
rozmachem romantyczna wizja narodowej
historii spotkała się z entuzjastycznym
przyjęciem w kraju i przyniosła artyście
sławę także za granicą, gdzie został członkiem kilku Akademii Sztuk.
W 1873 – 83 r. artysta był dyrektorem
i profesorem w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych. Do grona jego uczniów należeli

Źródło fot. http://pl.wikipedia.org

m. in. wybitni twórcy sztuki polskiej
okresu modernizmu – Jacek Malczewski,
Stanisław Wyspiański.
W 1876 r. Matejko wykupił folwark
w Krzeszowicach pod Krakowem.
Obok działalności pedagogicznej Matejko położył ogromne zasługi w zakresie
opieki nad zabytkami Krakowa. Pracował
w komisji przy odnowieniu ołtarza Wita
Stwosza, restauracji Sukiennic oraz zamku
na Wawelu. W 1883 r. ofiarował papieżowi Leonowi XIII obraz „Sobieski pod
Wiedniem” jako dar narodu polskiego.
Pozycję Matejki jako jednego z najwybitniejszych malarzy ówczesnej Europy
potwierdza również przyznanie członkostwa wielu prestiżowych instytucji.
W 1887 r. z okazji dwudziestopięciolecia
pracy twórczej w Zamku Królewskim na
Wawelu została urządzona wystawa jubileuszowa blisko stu dzieł artysty.
W 1887 r. Matejko uzyskał tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dowód uznania jego wiedzy z dziedziny historii. Artysta zmarł 01.11.1893
r. w rodzinnym Krakowie. Odszedł jako
zasłużony Polak, wielki artysta, wybitny
pedagog i obrońca zabytków Krakowa.
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KULTURA

KULTURA

ZAGUBIENI W MROKU DUSZ

CHŁOPIĘCY
ŚWIAT

POWIEŚĆ SUSAN HILL
tekst Krzysztof Saje

Film produkcji
USA 1993
Reżyseria
– Michael Caton –
Jones
gł. role
Leonardo Dicaprio,
Robert De Niro,
Ellen Barkin
tekst Krzysztof Saje

Akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
a podstawą jego scenariusza jest autobiograficzna powieść Tobiasa Wolfa.
Lekkomyślna Caroline – samotna,
rozwiedziona matka (w tej roli Ellen
Barkin] nastoleletniego Tobiego [Leonardo Dicaprio) przemierza wraz z nim
Amerykę nigdzie na dłużej nie zagrzewając miejsca. W jej życiu pojawiają kolejni,
nowi kochankowie, a Tobby nieustannie
zmienia szkoły. Wreszcie, mając dosyć
tego cygańskiego życia decyduje się na
stały związek i ślub z poznanym w czasie
tych wędrówek mechanikiem samochodowym Dwightem Hansenem (Robert
De Niro). Z pozoru sympatyczny, prostoduszny i dobrze wychowany Dwight
okazuje się jednak domowym tyranem,
prymitywnym, sadystycznym i pełnym
różnych kompleksów osiłkiem, któremu
największą przyjemność sprawia dręczenie pasierba.
Twórcy tego filmu w bardzo bezpośredni
sposób, zabarwiony sympatyczną nutką
nostalgii, przedstawiają nam amerykańską prowincję minionych lat. Pokazują
nam Amerykę rozbrzmiewającą rock and
rollem, Amerykę w której rodzi się kult
Elvisa Presleya, a idolem nastolatków
staje się telewizyjny superman.
Jest to film obyczajowy ale jednocześnie
dramat psychologiczny, w którym ścierają
się ze sobą dwie osobowości, a konflikt
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Źródło fot. http://www.filmweb.pl

między nimi nie jest bynajmniej konfliktem pokoleniowym, a raczej konfrontacją
dwóch bardzo różnych charakterów.
Wątek ten jest wątkiem przewodnim
w tym bardzo dobrym obrazie filmowym,
a Dicaprio jako Toby i De Niro jako
Hansen znakomici w swoich rolach. Ellen Barkin jako fertyczna Carolline także
do oglądania. Drugi plan namalowany

barwnie i wyraziście ale bez przesady.
Choć to film o prawie dwudziestoletnim
stażu wcale myszką nie trąci i naprawdę
warto go obejrzeć, zaś młodzieńczy Dicaprio to dla wielbicieli, a może bardziej
dla wielbicielek tego aktora prawdziwy
cukiereczek. Od czasu do czasu można
film ten spotkać na którymś z kanałów
telewizyjnych, więc go nie przegapcie.
Źródło fot. http://img.listal.com

Moim zdaniem błędem jest zaliczanie tej
książki do powieści „stricte”
kryminalnych, jest ona raczej wielowątkową powieścią obyczajową i aż dziw
bierze, że autorka na 300 stronach zdołała tych wątków zamieścić tyle ile ich jest.
Tylko po co? Wątek kryminalny przewija
się tu niejako w tle innych wydarzeń,
zresztą nie jeden. Żaden jednak tak do
końca nie zostaje wyjaśniony ani rozwikłany. Autorka powinna zdecydować się
czy pisze jakąś sagę rodzinną czy kryminał, bo nie jest to jej pierwsza powieść
osadzona w tych samych realiach
i z tymi samymi bohaterami. We
wszystkich śmierć zbiera bogate żniwo,
niekoniecznie będące wynikiem jakichś
działań przestępczych.
Książka ta jest przepełniona domorosłą
psychologią i tanią filozofią, choć trzeba
to przyznać napisana w całkiem przyzwoitym stylu i poprawnym językiem
literackim. Jak dla mnie (być może było
to zamierzeniem autorki?) jest ona dość
ponura i fatalistyczna, bo za dużo tu
śmierci i wszelkiego rodzaju nieszczęść,
a prawdziwy kryminał sprawy te traktuje
z mniejszą powagą i bardziej instrumentalnie.
Autorka powieści – Susan Hill, laureatka
wielu prestiżowych nagród literackich
uznawana jest za jedną z najlepszych
pisarek brytyjskich parających się tym
gatunkiem pisarstwa, choć dla mnie jej
tożsamość literacka jest dwuznaczna.
Lektura dla niewybrednych, lub wybrednych inaczej.
PS. Od dawna frapuje mnie pewne
dziwne i narastające zjawisko. Otóż coraz
więcej kobiet pragnie się spełniać, pisząc
lepsze lub gorsze powieści kryminalne, co
jak dotychczas było domeną mężczyzn.
Moim zdaniem tych gorszych jest więcej,
a w jednych i drugich bez trudu można
dostrzec kobiecy punkt widzenia, poznać
kobiecy styl i kobiecą rękę, jeśli przyjmiemy, że takowe istnieją. Jeśli by sporządzić
aktualną listę autorów kryminałów,
okazać by się mogło, że więcej jest na
niej nazwisk pań niż panów, a panowie

Źródło fot. http://merlin.pl

to i tak przeważnie stara gwardia. Co
sprawia, że płeć piękna tak nagminnie
jest zainteresowana tą mroczną i brudną
stroną naszego życia – choćby tylko wy-

myśloną na użytek czytelników? Zagadka
i pytanie za sto punktów, a drugiej Agaty
Christie i tak nie widać.
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KULTURA

ZAINTERESOWANIA

KAROL MAY

ULICE WARSZAWY

tekst Mirosław I.

tekst Marcin K.

Źródło fot. http://pl.wikipedia.org

Źródło fot. http://grammorphon.wordpress.com

Karol May urodził się 25 lutego 1842
roku w Ernstthal. Pochodził z ubogiej rodziny tkackiej. Od piątego roku życia był
niewidomy. Odzyskał wzrok dzięki operacji. Początkowo pracował jako nauczyciel.
Swój talent pisarski odkrył w wiezieniu
w którym siedział za drobne kradzieże. Po
wyjściu z więzienia (1874) podjął pierwszą próbę literacką. W 1875 r. przybył do
Drezna i pracował jako redaktor.
W roku 1877 został etatowym pisarzem.
Na początku pisał powieści brukowe
ukrywając się pod pseudonimem Capitan
Ramon Diaz de la Escosura. Najbardziej
znaną powieścią z tego okresu jest Leśna
Różyczka. Pisarz najpierw mieszkał w Ho-
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henstein – Ernstthal. W 1883 roku przeprowadził się do Drezna. Przełom jego
kariery nastąpił w 1882 roku kiedy zaczął
opisywać przygody swoich bohaterów na
dzikim zachodzie. Najbardziej znaną postacią jest jest Winnetou szlachetny wódz
Apaczów i jego biały przyjaciel Old Shatterhand. Z postacią Old Shatterhanda
pisarz niemal całkowicie się utożsamiał.
Na drzwiach swojego domu w Radebeul
umieścił wizytówkę - Karol May zwany
Old Shatterhand. Przeżywając swoje kłopoty umiera w swojej willi 30 marca 1912
roku, w wieku 70 lat.
Najciekawszy dla mnie jest cykl filmów
powstałych na motywach powieści,

których akcja rozgrywa się na Dzikim
Zachodzie.
Skarb w Srebrnym Jeziorze (1962)
Winnetou I: Złoto Apaczów (1963)
Winnetou II: Ostatni renegaci (1964)
Winnetou III: Ostatnia walka (1965)
Winnetou wśród Sępów (1964)
Winnetou i Old Shatterhand (1964)
Winnetou i król nafty (1965)
Winnetou i Old Surehand (1965)
Winnetou i Apanaczi (1966)
Winnetou i Old Firehand (1966)
Winnetou – W Dolinie Śmierci (1968)
Źródło: Wikipedia

W numerach 15. oraz połączonych 17.
i 18. „Alternatywy” zamieszczone zostały
dwie części artykułu, w których przedstawiłem patronów ulic związanych
z lotnictwem, znajdujących się na Okęciu
i w okolicach. Tam właśnie, od 1934 r.
istnieje lotnisko. Wspomniałem też, że
wcześniej główne lotnisko warszawskie
(spełniające różne funkcje) znajdowało się
na Polu Mokotowskim. Tym razem chcę
przedstawić ulice „lotnicze” i inne nazwy
występujące w dzielnicy Gocław. Przed II
wojną światową planowano umieścić
w tej części Warszawy lotnisko komunikacyjne.
Po wojnie powstało tu lotnisko dla
Aeroklubu Warszawskiego, samolotów
i śmigłowców sanitarnych oraz np., dla
lotnictwa gospodarczego (np. rolniczego),
Aeroklub działał tu do 1976 r. Z Gocławiem wiążą się najpiękniejsze i najbogatsze lata jego rozwoju. Ustanowiono
tu wiele rekordów Polski i świata (np.
Pelagia Majewska).
Przy wale Miedzeszyńskim pozostało kilka
hangarów, pozostały też pracownie modelarskie Aeroklubu. W 1977 r. rozpoczęto
budowę osiedla mieszkaniowego, czterem
jego głównym częściom nadano nazwy

polskich samolotów i szybowców, są to
Orlik, Wilga, Jantar i Iskra.
Wielu ulicom nadano nazwy związane
z lotnictwem, przybliżmy nazwy polskich
statków powietrznych (w tzw. potocznym
języku polskim, samoloty od samego-lotu) patronów części Gocławia.
Orlik to nazwa przedwojennego szybowca
oraz współczesnego samolotu. Konstruktorem szybowca był inż. Antoni Kocjan.
W wersji zwanej Orlik Olimpijski zajął
on w 1939 r. drugie miejsce w konkursie
na szybowce, na którym piloci różnych
krajów mieli startować na Olimpiadzie
w 1940 r.
W latach 1948-1949 r. na Orliku odnosił
sukcesy oraz ustanowił światowy rekord
wysokości 9600 metrów amerykański
szybownik Paul McGready.
Orlik (PZL-130TB Orlik) to także polski
turbośmigłowy samolot szkolno-treningowy. Zespołem konstruktorów kierował
Andrzej Frydrychewicz. Produkowany
był w latach 1992-2002 r. przez PZL
Warszawa Okęcie. Wilga to polski słynny
wielozadaniowy, 4 miejscowy śmigłowy
samolot. Konstruktorami byli B. Żurakowski i A. Frydrychewicz, prototyp
oblatano w 1962 r. Jedną z wersji jest

PZL-104 Wilga (pierwszy lot prototypu 1979r.). Wilga produkowana jest do dziś
przez PZL Warszawa Okęcie. Wyprodukowano ich około 1000, niewielką liczbę
w Indonezji. Wilga używana jest w ponad
20 krajach. Jantar to natomiast słynny
polski szybowiec wyczynowy. Konstruktorem wersji S2D-48-3 Jantar Standard 3
(klasa standard) był W. Okarmus,
a np. w wersji S2D-42 Jantar 2 B (klasa
otwarta) - Adam Kurbiel. Produkowane
były przez PZL Bielsko. PZL TS-11 Iskra
to pierwszy, znakomity jak na swoje czasy,
samolot odrzutowy polskiej konstrukcji,
opracowany przez prof. Tadeusza Sołtyka.
Jest to samolot szkolno-treningowy, dwumiejscowy używany przez wojsko, prototyp oblatano w 1960 r. Był produkowany
seryjnie w latach 1963-1987 r., przez
WSK-Mielec. Do użycia wszedł w1964 r.
W tym roku także na Iskrze ustanowiono
cztery rekordy międzynarodowe dla samolotów tej klasy, m.in. L. Natkaniec-rekord
prędkości 839 km/h. Wyprodukowano
kilkaset tych samolotów. Używane są
w Polsce i w Indiach. C.D.N.
Źródła: Wikipedia, inne źródła w Internecie, Polskie Skrzydła.
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KULINARIA

PSYCHOEDUKACJA

MIODOWE RENIFERY

PROJEKT ZAJĘĆ
WSPÓŁPRACA Z LEKARZEM PSYCHIATRĄ

tekst Marek D.

Potrzebne składniki:
125g masła
150g brązowego cukru
150g miodu
600g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
po 1 łyżeczce cynamonu, goździków,
imbiru i przyprawy do piernika
½ łyżeczki soli
skórka starta z niepryskanej cytryny
2 jajka
1 żółtko do opędzlowania
1 łyżka cukru pudru
nieco soku z cytryny
Oprócz tego:
wstążeczka w czerwoną kratkę
foremka do wykrawania ciastek

Wykonanie:
1. Przełożyć do rondla masło, cukier
i miód. Podgrzewać i mieszać aż do
rozpuszczenia cukru. Przestudzić, po
czym dodać do masy przesianą mąkę
z proszkiem do pieczenia, przyprawy,
sól, skórkę cytryny i jajka. Składniki
zagnieść na jednolitą masę, owinąć
folią spożywczą i wstawić do lodówki
na co najmniej 24 godziny.
2. Ciasto krótko zagnieść, po czym
rozwałkować na grubość ok. 1 cm,
Wykroić z ciasta ciasteczka. Roztrzepać widelcem żółtko, opędzlować
ciastka i przenieść je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawić
do nagrzanego piekarnika.

Temperatura pieczenia: piekarnik
elektryczny - 180°C, z termoobiegiem - 160°C, gazowy- stopień 2-3.
Czas pieczenia: ok. 12 minut.
3. Cukier puder na lukier rozprowadzić w niewielkiej ilości soku z cytryny. Nabierać na wykałaczkę po
kropelce lukru i zaznaczać oczka reniterów. Pozostawić do stężenia.
4. Wokół szyi reniferów zawiązać kokardki ze wstążki.

CIASTO TWAROGOWO-CZEKOLADOWE
Z ORZECHAMI
tekst Marek D.

Potrzebne składniki:			
Ciasto:
150g margaryny
250g cukru
szczypta soli
5 jajek
250g serka twarogowego 20 %
200g kremu czekoladowego do smarowania pieczywa
300g drobno zmielonych orzechów
laskowych
200g mąki pszennej
1 op. proszku do pieczenia (ilość
proszku dostosować do zaleceń
producenta)
Oprócz tego:
Cukier puder do posypania

30

Wykonanie:
1. Miękki tłuszcz utrzeć z cukrem
i solą na puszysty krem. Kontynuując
ucieranie, dodawać kolejno jajka.
2. Dodać do masy serek twarogowy,
podgrzany (płynny) krem czekoladowy i orzechy. Starannie wymieszać.
3. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia, przesiać i wymieszać z pozostałymi składnikami.
4. Ciasto przełożyć do wysmarowanej tłuszczem tortownicy (śr. 24 cm)
i wstawić do nagrzanego piekarnika.
Temperatura pieczenia: piekarnik
elektryczny – 175°C, z termoobiegiem – 155 °C, gazowy – stopień 2.
Czas pieczenia: 60-70 minut.

5. Ciasto wyjąć z piekarnika, a po przestygnięciu z tortownicy. Ułożyć na
wierzchu ciasta szablon i posypać
przesianym cukrem pudrem. Ostrożnie zdjąć szablon.

Zajęcia z lekarzem pojawiły się w planie wspierająco – aktywizującym Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” ponad rok temu jako realizacja naszego projektu „Współpraca z lekarzem psychiatrą”. Pragniemy przedstawić główne cele i formy realizacji tego projektu i w ten sposób podzielić się
naszym nowym doświadczeniem, które wciąż w tym obszarze zdobywamy.
tekst:
Iwona Hajduk - Horecka
Katarzyna Wiraszka - Lewandowska
Ewa Golacik
Forma pracy i rodzaje
oddziaływań

• grupowe zajęcia prowadzone są
w ramach interdyscyplinarnego programu
wspierająco-aktywizującego opartego na
współpracy różnych specjalistów (lekarza,
psychologa, pedagogów)
• zajęcia odbywają się raz w tygodniu
o stałej - ustalonej w planie miesięcznym porze i trwają 45 minut
• zajęcia mają formę wykładu edukacyjnego (prezentacja multimedialna) z elementami dyskusji (wymiana doświadczeń)
• skład grupy jest otwarty
• obszar prezentowanej wiedzy dotyczy
diagnozy, przebiegu i leczenia zaburzeń
psychicznych
• wybór tematów zajęć wynika z potrzeb
i oczekiwań uczestników
• raz w tygodniu odbywają się indywidualne spotkania uczestników z lekarzem
o charakterze edukacyjnym (w zależności
od sytuacji i zapotrzebowania przybierają
formę interwencji kryzysowej w nagłych
stanach nasilenia objawów choroby)

Cele wewnętrzne
(terapeutyczne)

• zaangażowanie w proces terapeutyczny
• wykorzystanie nabytej wiedzy w celu
lepszego rozumienia przebiegu choroby
i możliwych sposobów leczenia
• poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie z objawami choroby
• poprawa w kierunku akceptacji choroby
• poprawa współpracy (relacji opartej na
zaufaniu i otwartości) z lekarzem psychiatrą od której zależy skuteczność procesu
leczenia (zdrowienia)
• zmniejszenie lęku i wstydu związanego
z wizytą u lekarza psychiatry i hospitalizacją

fot. Artur Szklarz
• zmniejszenie częstotliwości hospitalizacji
psychiatrycznych
• nauka rozpoznawania objawów nawrotu
choroby
• zwiększenie poczucia wpływu (sprawstwa, samokontroli) na przebieg leczenia
i rehabilitacji związane ze skutecznością
terapii i zwiększa prawdopodobieństwo
skutecznej aktywizacji zawodowej

Cele zewnętrzne
(środowiskowe)

• edukacja w zakresie celów i form
rehabilitacji psychiatrycznej prowadzonej w ramach Środowiskowych Domów
Samopomocy
• poprawa współpracy z personelem
służby zdrowia - Oddziałów Psychiatrycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego

szczególnie w zakresie pozyskiwania
nowych uczestników programu wspierająco - aktywizującego
• tworzenie interdyscyplinarnego zespołu
terapeutycznego zapewniającego skuteczne oddziaływania terapeutyczne
na różnych poziomach (biologicznym,
psychologicznym i społecznym)
• tworzenie nowej jakości współpracy
z lekarzem psychiatrą poprzez obopólne
wypracowanie wspólnych celów terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem
zasady, że udzielanie pomocy odbywa się
w środowisku i przy czynnym udziale
środowiska (z założeniem, że środowisko
to jest przyjazne osobie niepełnosprawnej
psychicznie).
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Środowiskowy Dom Samopomocy
„Słoneczny Dom”
ul. Prawnicza 54
02-495 Warszawa - Ursus
tel./fax (22) 867 65 69
tel. (22) 867 65 54
e-mail: slonecznydom@poczta.onet.pl

