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tekst: Iwona Hajduk - Horecka

OD REDAKCJI

Do Czytelników

W kolejności to jesień i zima, czyli przełom 2011/2012 – to trud-
ny i pracowity czas dla Słonecznego Domu i jego domowników.
Po trudach końca roku udało się nam dopiąć i wydać pierwszy 
numer Alternatywy w 2012 r. a w nim wszystkiego po trochu:
Trochę o codzienności, trochę o wyjeździe w góry a też o świętach 
i naszej Wigilii – bardzo uroczystej.
W tym numerze sporo domowników opisuje swoje wrażenia 
z miejsc w których byli.
Opisy zachowujemy w oryginale, ponieważ widzimy wartość 
w sposobie i języku przekazu, szczególnie w tekstach osób piszą-
cych, czy też odważających się pisać w Alternatywie – dość rzadko.
Pragnę również zwrócić uwagę Czytelników na zdjęcia zamiesz-
czone w tym numerze bo w większości są zrobione przez naszych 
domowników a fotoreportaże pana Krzysztofa Saje i pana Mirka I. 
urzekają różnorodnością widzenia fotografowanych miejsc.
Noworocznie pozdrawiam i zapraszam do lektury.
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tekst: Ryszard S.

OSTATNIE WYDARZENIA

„Jesień na Prawniczej” zaczęła się cykliczną imprezą opisaną 
szczegółowo w poprzednim wydaniu specjalnym „Alternaty-
wy”. Po udanym wydarzeniu zajęliśmy się dystrybucją naszej 
gazety. Nowością było rozpowszechnienie „Alternatywy” 
w Urzędzie Dzielnicy oraz notatka z imprezy w „Dzienniku 
Ursusa”.

Pod koniec września nasi domownicy brali udział w Turnieju 
Scrabble organizowanym przez ŚDS „Pod Rajską Jabłonią”.

W ramach jesienno - zimowego treningu umiejętności spo-
łecznych wychodziliśmy do kina na filmy: „1920 Bitwa War-
szawska”, „Baby są jakieś inne”, „Sherlock Holmes”, „Dziennik 
zakrapiany rumem”, „W ciemności”, „Rzeź”. Byliśmy również 
w Centrum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Etnograficz-
nym. Po raz pierwszy udało nam się wybrać do Opery Naro-
dowej na „Turandot” G. Pucciniego.

W październiku z inicjatywy sekcji zainteresowań lotnictwem 
pojechaliśmy do Dęblina by zwiedzić Muzeum Sił Powietrz-
nych i Twierdzę Dęblin.

Pod koniec listopada byliśmy na tygodniowym turnusie 
usprawniającym w Rabce. W tym roku program wyjazdu był 
bardzo intensywny. Przez tydzień zdążyliśmy zwiedzić Pod-
ziemia Rynku i Wawel w Krakowie, Muzeum Taboru Kolejo-
wego w Chabówce, Muzeum im. Władysława Orkana i Park 
Zdrojowy w Rabce. Po raz pierwszy kąpaliśmy się w wodach 
termalnych w Białce Tatrzańskiej i Szaflarach. Udało nam się 
również wjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch. Ostat-
niego dnia „opiliśmy” się wód uzdrowiskowych w lokalnej 
pijalni.

Po powrocie z wyjazdu zabraliśmy się za organizację uroczysto-
ści z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

20 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w Słonecz-
nym Domu.
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Dostałem zadanie od naszej Dominy1 Ywonki Haj-
duk-Horeckey (która rządzi jak Zeus z Olimpu raz 
rozdając pioruny, a raz przywileje) zadanie opisania 
jesieni na Prawniczej, więc opiszę, co moje zezowate 
zaropiałe oczy widziały, a widziały np. dwie Nimfy 
(lub Ogry zależy od gustu), jedna od Psyche druga 
od Arte, które się szwendały po ośrodku i coś tam 
się mędrkowały. Widziałem jedną Makolągwę2 od 
papierków i stresowania albo tresowania (ostatnio 
zwróciła mi uwagę, że jak palę na balkonie, to żebym 
zamykał drzwi, znalazła się arbiter elegantiarum3 dla 
ubogich!). Zobaczyłem też w czeluściach ŚDS-u Artu-
rosa przed maszyną deformującą kręgosłup czyli tzw.: 
komputerem. Ja osobiście czułem się dość dobrze, 
(gdyby nie wspomniana wcześniej Makolągwa, która 
mnie wk… denerwowała, a ja nie mogę się denerwo-
wać, bo mam nerwicę i słabe serce). Mogłem sobie 
wypić eliksir bogów – jak mówi Miloslavus – czyli 
kawę, rysować i malować bo to lubię robić, posie-
dzieć przy kompie, nawet ostatnio polubiłem kilka 
piosenek, które gra na harmonijce jeden z domowni-

ków niejaki Achilles (tak, tak jego pra, pra, pra……. 
przodkiem był ten sam, ten od tej sławnej pięty). 
Pobieram też nauki od stoika4 Arturosa, który uczy 
mnie Worda i innych zaklęć komputerowych, ale mu-
szę też przyznać, że zaniedbałem muzykoterapię, ale 
jakoś ostatnio w ogóle nie mam ochoty wyć i mlaskać 
do mikrofonu – może przez tą pogodę. Mimo wszyst-
ko jest mniej światła 
i bardziej ponuro. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że 
gdy dowiedziałem się, że jedziemy do Rabki to się 
bardzo ucieszyłem, bo to ładne i fajne okolice. I to by 
było na tyle.

1. Domina – Pani
2. Makolągwa – nieduży wesoły ptaszek; żartobliwie: starzejąca 
się dziewczyna
3.  Arbiter elegantiarum – mistrz dobrego smaku, gustu, 
wytworności, elegancji, subtelności, dowcipu, wrażliwości na 
piękno i sztukę, umiaru i rozsądku.
4. Stoik – filozof preferujący spokój w każdej sytuacji.
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JESIEŃ NA PRAWNICZEJ

Dostałem zadanie!!!

tekst: Histrio

Foto: Katarzyna Ślubowska-Rodzik

ZOBACZYŁEM 
W CZELUŚCIACH ŚDS-U W dniu 22 września, 

a więc w przededniu 
kalendarzowej 
jesieni...

tekst: Krzysztof Saje

W dniu 22 września, 
a więc w przededniu ka-
lendarzowej jesieni zor-
ganizowaliśmy w naszym 
„Słonecznym Domu” 
imprezę pod tytułową 
nazwą. Odbyła się ona 
u nas już po raz drugi                      
i tak jak ta pierwsza była 
bardzo udana. Stała się 
ona wydarzeniem cy-
klicznym i mam nadzieję, 
że będzie ona kojarzona                  
w miły, sympatyczny spo-
sób z naszym ŚDS – em.
Gości mieliśmy dużo, bo 
około stu osób. Były liczne 
delegacje Środowiskowych 
Domów z Ursynowa, 
Żoliborza, Woli, Ocho-
ty i innych - wszystkie 
pod przewodnictwem 
kierowników tych pla-
cówek. Zaszczycili nas 
również swoją obecnością 
bardziej oficjalni goście,                                   
a wśród nich przedstawi-
ciele Wojewody Mazo-
wieckiego, Urzędu Miasta 
Warszawy i Urzędu Gmi-
ny Ursus. Ursuski Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
reprezentowały obie Panie 
Dyrektor. Wśród gości 
byli również z własnym 
fotografem przedstawi-
ciele stowarzyszenia Biura 
Obsługi Ruchu Inicjatyw 
Społecznych – Boris. 

Foto: Artur Szklarz

Foto: Katarzyna Wiraszka - Lewandowska

Foto: Artur Szklarz

Foto: Katarzyna Wiraszka - Lewandowska

Z KRONIKICOŚ O NAS
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Stowarzyszenie wspierało nasze 
działania, za co bardzo dziękujemy.
Podczas trwania zdarzenia wspa-
niałe, smaczne kiełbaski, karkówkę 
i kaszankę z grilla serwował nam 
pan Artur, szef restauracji „Klau-
dia” w której to stołują się niektó-
rzy z naszych domowników. Nie 
zabrakło również słodyczy i napo-
jów, a wszystkiego pod dostatkiem.
Imprezę dotycząca przełamania 
stereotypów wobec osób choru-
jących psychicznie zorganizowa-
no pod hasłem „Wiele Robimy 
Osobno – Zróbmy to Razem”, 
które realizowane jest w ramach 
większego projektu finansowane-
go ze środków Unii Europejskiej. 
Wspólnymi siłami z naszymi go-
śćmi, dużymi kolorowymi literami 
namalowaliśmy to hasło na ścianie 
ograniczającej wiatę znajdującą się 
na terenie naszej posesji. Zielone 
plakietki o takiej samej treści zo-
stały rozprowadzone wśród wszyst-
kich uczestników tej wspaniałej 
zabawy.
Wielkim powodzeniem cieszyło się 
karaoke. Piosenki śpiewane były 
solo i grupowo przez nas i naszych 
gości. Gdyby nie ograniczenia 
czasowe i organizacyjne, impreza 
trwałaby zapewne do późnych 
godzin wieczornych. 
Krótko mówiąc – było fajnie. 
Wszyscy bawili się dobrze i tak 
samo się czuli – co łatwo było 
zauważyć. 
Jak na początku wspomniałem ten 
„festyn” ma szansę stać się wyda-
rzeniem cyklicznym i pewno tak 
będzie. My, z naszej strony może-
my obiecać, że uczynimy „Jesień 
na Prawniczej” jeszcze bardziej 
otwartą i atrakcyjną. Pewne pomy-
sły już mamy i jeśli uda nam się je 
zrealizować to dopiero będzie się 
działo. Pozdrawiam wszystkich, 
którzy w naszej imprezie uczestni-
czyli, ale także tych, którzy się na 
nią nie „załapali”. 
Do zobaczenia jesienią.

Z ośrodka wyjechaliśmy ładnym 
autokarem o 7:30. W autokarze 
było łącznie wszystkich około 20 
osób. Jadąc autokarem wszyscy 
musieli się zapiąć pasami. Będąc    
w połowie drogi zatrzymaliśmy się 
na postoju. Dojazd do celu zajął 
nam 2 godziny, jeśli chodzi o czas. 
Wyszliśmy z autokaru i udaliśmy 
się na lotnisko. Idąc, było widać 
z jednej strony duży pomnik             
i różnorodne samoloty. W końcu 
doszliśmy na określone miejsce. 
Znajdowały się tam dwa duże 
silniki i obok stał pan przewodnik, 
pułkownik i wykładowca, jeśli 
chodzi o lotnictwo. Mówił nam          
o rzeczach ważnych, 
o tym jak, w jaki sposób zostać 

można pilotem, przez co trzeba 
przejść, żeby nim zostać. Trzeba 
być zupełnie zdrowym. Następ-
nie przeszliśmy do muzeum. Były 
tam dwie flagi: czerwona i biała. 
Na czerwonej były namalowane 
amazonki, które przedstawiały 
charakterystyczną ważną rzecz. Na 
górze, na ścianie był napis, który 
był związany z lotnictwem. Było 
też zdjęcie z tragedii pod Smoleń-
skiem: zdjęcia polityków 
i 3 młodych stewardes. W muzeum 
znajdowały się również obrazy 
z różnymi samolotami. Znajdowały 
się też tam, różne odznaki, oraz 
manekiny ubrane w mundury 
i inne różne pamiątki. Terapeuta 
Artur robił tam nam zdjęcia. 

tekst: Anna B.

WRAŻENIA Z WYCIECZKI 
DO DĘBLINA

W muzeum były też różne zdjęcia, 
które przedstawiały czasy nieprzy-
jemne. Pan przewodnik opowiadał 
nam o tym, co było kiedyś, przez 
co musieliśmy przejść. Ile to mu-
siało trwać. Jak sobie radzili inni. 
To opowiadanie trwało 1 godzinę. 
Gdy już wyszliśmy z muzeum, 
obok był sklep z pamiątkami, które 
to można było tam nabyć. Wy-
chodząc na zewnątrz udaliśmy się 
na plac, żeby zobaczyć samoloty. 
Samoloty były różnego rodzaju, 
kształtu i koloru, np. były samoloty 
myśliwskie i bombowce. Po drugiej 
stronie placu odbywał się pokaz 
musztry żołnierskiej. Żołnierze 
stali na baczność. Była osoba, która 
przygrywała na dużym bębnie. 
Potem poszliśmy do autokaru: było 
trochę czasu na zjedzenie kanapek 
i wypicie napoi. W końcu pojecha-
liśmy do Twierdzy. Gdy byliśmy 
na miejscu zaczął padać deszcz. 
Zjawił się pan przewodnik. I zaraz 
weszliśmy na teren, w którym to 
dawno temu działy się przeróżne 
rzeczy. Pan mówił, że tam gdzie 
się znajdowaliśmy było więzienie. 
Więźniom było tam bardzo trudno 
do przeżycia. Nie dało by się tam 
funkcjonować. Było tam określone 
wysokie drzewo, które znaczyło coś 
ważnego. Leżało dużo liści żółtych 
i brązowych. Gdy zatrzymaliśmy 
się przed zabytkową bramą było 
omawiane co ona znaczyła i inne 
rzeczy poznawaliśmy. Zauważyłam 
na górze Twierdzy, że chodził tam 
ochroniarz z pistoletem i widoczne 
pilnował terenu. Nagle weszliśmy 
do Twierdzy. Były tam różne staro-
dawne rzeczy. Pan przewodnik mó-
wił o przykrych ciężkich czasach. 
Jak ludzie kiedyś strasznie cierpieli. 
Były omawiane bardzo, bardzo 
ważne rzeczy. Po prostu – tragedia 
dawno temu: smutek, rozpacz. 
Wielka ogromna nieprzyjemność 
nie do zapomnienia.

Foto: Marta Zablocka
Foto: Artur Szklarz

Foto: Katarzyna Wiraszka - Lewandowska

Foto: Artur Szklarz
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o samolotach takich jak MiG-23 
ze zmienną geometrią skrzydeł, 
Jak-u 12, TS-8 bies konstrukcji 
polskiego inżyniera Tadeusza 
Sołtyka, późniejszego konstruktora 
TS-11 Iskra, na którym to samolo-
cie do dnia dzisiejszego (konstruk-
cja lata 60-te) szkolą się Polskie 
Siły Powietrzne. Były też śmigłow-
ce SM-1, SM-2, MI-2, MI-8. 

W trakcie zwiedzania mogliśmy 
podziwiać starty i lądowania pod-
chorążych ćwiczących i podnoszą-
cych kunszt pilotażu. Zrobiliśmy 
wiele zdjęć, kupiliśmy pamiątki 
związane z lotnictwem oraz na 
pożegnanie mogliśmy obejrzeć 
na placu apelowym ćwiczących 
żołnierzy ze sztandarem szkoły i 
przygotowujących się do uroczy-

stego zaprzysiężenia nowego rocz-
nika kadetów do Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych.
 
Artykół ten dedykuję ŚP kpt. Arkadiu-
szowi Protasiukowi, prymusowi Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, oraz 
jego żyjącym Rodzicom.
Gloria Victis
Warszawa dnia 24.12.2011

8  9

3 października 2011, około godz. 
7.30 „Grupa Nielotów” ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
„Słoneczny Dom” wraz z tera-
peutami wyjechała na wycieczkę 
do Dęblina. Pragnę nadmienić, 
że ta „Grupa Nielotów” to My, 
czyli uczestnicy ze „Słoneczne-
go Domu”, którzy przyjęliśmy 
taką nazwę, gdyż część naszych 
domowników jest pasjonatami 
Polskich Sił Powietrznych, jak 
również lotnictwa cywilnego. 
Wybrali się z nami też koledzy                                
i koleżanki, którzy nie mieli do 
tej pory styczności ze statkami 
powietrznymi. Myślę, że cieka-
wość wzięła górę i wybrali się 
razem z Nami w tę podróż po 
Polsce. Po wyjeździe z Warsza-
wy, podróż przebiegała sprawnie, 
było wesoło. Pierwszą styczność                                              
z lotniskiem i samolotami mieli-
śmy już w miejscowości Góraszka, 
pod Warszawą na trasie lubelskiej. 
Następny kontakt był już pod 
samym Dęblinem, gdzie zobaczy-
liśmy podchorążych ćwiczących 

na śmigłowcach SW-4 latających 
w kluczu, (trzy śmigłowce). Po 
dojechaniu na miejsce, czyli plac 
apelowy dla podchorążych, gdzie 
odbywają się promocje na Ofice-
rów, mogliśmy obejrzeć „Pomnik 
Bohaterskich Lotników Dębliń-
skiej Szkoły Orląt”. Następnie 
zostaliśmy zaproszeni do Muzeum 
Polskich Sił Powietrznych. Dzięki 
życzliwości Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Sił Powietrznych, dostaliśmy 
przewodnika, który oprowadzał 
nas po muzeum, opowiadając nam 
historię Polskich Sił Powietrznych 
i samego lotniska w Dęblinie – ko-
lebki kształcącej polskich lotników. 
Muzeum jest podzielone na dwie 
części. W pierwszej części znajdują 
się eksponaty takie jak: mundury 
pilotów, odznaki tzw. gapy, turbin-
ki mechaników, strzelców pokłado-
wych, nawigatorów, obserwatorów 
oraz broń wielkokalibrową stoso-
waną na statkach powietrznych                                 
i śmigłowcach kalibru od 32 mm, 
oraz rakiety podwieszane pod 
skrzydłami samolotów na tzw. 

phylonach klasy powietrze-powie-
trze. Druga część muzeum znajdu-
je się na powietrzu, gdzie na placu 
znajdują się samoloty i śmigłowce, 
w większości pięknie odnowione               
i zrekonstruowane. Niezrozumiały 
jest dla mnie fakt braku środków 
i współpracy ze strony MON na 
tak piękną inicjatywę, jaką jest 
muzeum oraz środowisko miło-
śników lotnictwa. Na wystawie 
statycznej zaprezentowano około 
40 samolotów, poczynając od 
JAK-a-23, MiG -15/Lim-2/, Mig-
-17Lim-5, Lim 6 bis/ bombowca 
Ił-28, gdzie zastosowano silniki 
od MiG-15/WK-1A/, SU-7, 
SU-20, SU22-M4, które służyły 
w Ludowym Wojsku Polskim 
do przenoszenia broni atomowej 
w konflikcie, jaki miał wywołać 
Układ Warszawski, a miał się 
skupić na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Najszybszym samolotem 
na wystawie był Mig-21, który 
osiągał prędkość ponad 2 Mah 
(1Mah to 1224 km/h, czyli ok. 
3000 tys. km/h). Wspomnę też                    

DĘBLIN

Gdyż jesteśmy pasjonatami Polskich Sił Powietrznych, jak również 
lotnictwa cywilnego.
tekst: st. mech. MI-2. plut. podch. rez. Krzysztof Wojciechowski

Foto: Artur Szklarz

Foto: Mirek I.

Foto: Mirek I.
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Po prostu nie było czasu się nudzić. Każdy dzień był zaplanowany dosłownie 
co do minuty i w najdrobniejszym szczególe.

tekst: Krzysztof Saje

Zacznę od tego, iż obawiałem się, 
że wyjazd ten bardziej mnie zmę-
czy niż zrelaksuje i decyzję 
o udziale w nim podjąłem po dłuż-
szym namyśle i w ostatniej chwili. 
Teraz, po pięciu dniach pobytu    
w tym kurorcie wiem, że była ona 
jak najbardziej słuszna. Po prostu 
nie było czasu się nudzić. Każdy 
dzień był zaplanowany dosłownie 
co do minuty i w najdrobniejszym 
szczególe. Świetnym pomysłem 
było to, że podróż do Rabki odby-
liśmy minibusem, który pozostał   
z nami do końca naszego pobytu 
w Rabce i nim wróciliśmy do War-
szawy. W związku z tym w każde 
miejsce, które odwiedzaliśmy lub 

zwiedzaliśmy byliśmy podwożeni 
przez naszego sympatycznego kie-
rowcę pana Jacka, a atrakcyjnych 
miejsc było kilka. Przede wszyst-
kim Kraków, a w nim Wawel         
i Kaplica Zygmuntowska, w której 
pochowani są polscy królowie       
z dynastii Jagiellonów – wszyscy 
we wspaniałych, pełnych przepy-
chu, dostojnych sarkofagach. Są 
też tu groby innych wybitnych 
Polaków z marszałkiem Józefem 
Piłsudzkim na czele. Znalazł tutaj 
także miejsce ostatecznego spo-
czynku prezydent Polski Lech 
Kaczyński wraz z małżonką Marią. 
Byliśmy również w zimowej stolicy 
Polski – Zakopanym, gdzie odby-

liśmy kolejką linową „podróż” na 
Kasprowy Wierch. Było przepięk-
nie (widoki!), a my znaleźliśmy się 
autentycznie i dosłownie ponad 
chmurami. 
W Rabce zwiedziliśmy Muzeum 
Regionalne im. Władysława 
Orkana, a w pobliskiej Chabówce 
skansen kolejnictwa, gdzie zgro-
madzono stare parowozy i wagony, 
a niektóre z tych lokomotyw, jesz-
cze „na chodzie”, wypożyczane są 
od czasu do czasu do filmów (np. 
do filmu „Lista Schindlera”) 
Prócz tego większość z nas (ja nie-
stety z przyczyn ode mnie niezależ-
nych nie) zażywała 2,5 godzinnych 
kąpieli w wodach termalnych       

w Szaflarach i w Białce Tatrzań-
skiej. Bardzo to sobie chwalili. Pa-
dło nawet określenie – „czułem się 
jak w raju”. Bardzo żałuję, że mnie 
to ominęło. Podczas niektórych 
eskapad byliśmy częstowani (dzięki 
naszemu OPS - owi) ciastkami, 
kawą, herbatą, pizzą bądź frytka-
mi. Należy podkreślić, że Ewa 
i Artur radzili sobie ze wszystkim 
wspaniale, a ich logistyka i rytm 
jaki nam narzucili były bez zarzu-
tu i sprawdziły się pod każdym 
względem.
Pensjonat „Sokolica” w którym 
mieszkaliśmy – kameralny, czysty 
i spokojny. Warunki zakwate-
rowania wzorowe. W każdym 
pokoju telewizor oraz przestronna 
łazienka. Wyżywienie smaczne 
i w wystarczających ilościach. 
Pan Florian Plebanek i jego żona 
których gośćmi byliśmy w „Soko-
licy” – sympatyczni i kulturalni. 

Pan Florian – aby uatrakcyjnić 
nasz pobyt u niego – urządził nam 
któregoś dnia ognisko, połączone 
z pieczeniem kiełbasek, a podczas 
tej imprezy Mikołaj mógł wreszcie 
zaprezentować swój kunszt gry na 
organkach przed szerszym audyto-
rium.
Co mi najbardziej utkwiło 
w pamięci?
Kraków i Kasprowy Wierch. Szko-
da tylko, że byliśmy ograniczeni 
czasowo, bo w Krakowie mogliby-
śmy być znacznie dłużej i zwiedzać 
go bez pośpiechu. 
Prawdziwym bohaterem naszej 
grupy okazał się być Piotr, dla 
którego morderczy, około dwu-
kilometrowy spacer do Kuźnic, 
gdzie początkową stację ma kolejka 
linowa na Kasprowy, był prawdzi-
wym wyzwaniem i heroicznym 
wyczynem. Dokonał tego, klnąc 
w prawdzie na czym świat stoi, bo 

wiodąca cały czas pod górę trasa 
była bardzo dla nas selektywna 
– o czym nie tylko Piotrek mógł 
się przekonać. Ja też mogę być 
z siebie dumny, bo nie przysze-
dłem na szarym końcu, a nawet             
w czołówce. Co do Piotra, to                   
w ogóle należy go pochwalić za 
wyjątkową jak na niego aktyw-
ność, którą wykazał się podczas 
całej wycieczki.
Godne uwagi jest to, że przez 
cały nasz pobyt tutaj (wyjeżdża-
my pojutrze) mieliśmy wspania-
łą pogodę. Poza jednym nieco 
mglistym dniem cały czas świeciło 
słoneczko i nie było zimno, no 
może czasem chłodno. Szkoda, że 
w niedzielę musimy już wyjeżdżać 
(dziś piątek). Nie żałuję ani jednej 
minuty spędzonej tutaj. Udało mi 
się zrobić w tym czasie mnóstwo 
fotografii. Ciekawe jak się udały?

MOJE WRAŻENIA Z POBYTU W RABCE

Foto: Krzysztof Saje
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W Rabce jest fajnie. Jeśli chodzi 
o dom wczasowy to jest on ładny 
i duży w kolorze brązowym. Jest 
on kilkupiętrowy. W pokoju jest 
dobrze. Jest przyjemna łazienka. 
Mamy balkon. W wolnych chwi-
lach oglądamy telewizję. Wstajemy 
rano. Jedzenie jest dobre. Mamy 
posiłki w różnych godzinach. 
Byliśmy na termach, zdrowotnych 
wodach, gdzie było 7 basenów – 
był basen na dworzu, gdzie paro-
wała woda, były miejsca z masaża-
mi, było jacuzzi. Dobrze było na 
dworzu, bo panowała przyjemna 
atmosfera. Miejsce to było nieza-
pomniane, ponieważ było cudnie  
i emanowało stamtąd coś co dawa-
ło niezwykłe zadowolenie. Byliśmy 
w Zakopanym. Do Kuźnic szliśmy 
pieszo 3 km. Gdy już doszliśmy do 

celu, skierowaliśmy się do kolejki. 
Podczas jazdy miałam trochę stra-
chu, bo było wysoko; wystraszyłam 
się w pewnej chwili, gdyż zaczęło 
coś świstać – był to wiatr 
a wydawało mi się, że to coś 
poważnego. Było wysoko, można 
było podziwiać w górze ładne wi-
doki: góry, na których leżał śnieg. 
Na górze pogoda była bardzo 
ładna, świeciło słońce. Leżał śnieg. 
Na dole można było się przyglądać 
widokom. Jak już obejrzeliśmy, 
weszliśmy do środka. W środku 
była restauracja, w której można 
było wypić i zjeść coś dobrego – 
między innymi: herbata, czekolada 
na gorąco, kawa, sernik, szarlotka, 
makowiec. Potem pojechaliśmy na 
Krupówki do centrum. Zostaliśmy 
zaproszeni do Pizzy Hut. Część 
osób mogła zjeść frytki lub pizzę 
z sosami. Po zjedzeniu był czas 
wolny dla wszystkich, jedną 
godzinę. Gdy czas się skończył 

pojechaliśmy do ośrodka. Dobre 
były oscypki, białe i wędzone – 
po prostu warto kupić. Byliśmy        
w Chabówce, gdzie można było się 
dowiedzieć różnych rzeczy 
i pooglądać pociągi i parowozy. 
Kolejki były różnego rodzaju, 
koloru. Takie kolejki można 
wypożyczyć do filmów dla róż-
nych aktorów. Można było do-
wiedzieć się coś o charakterystyce 
kolei. Byliśmy też na mieście                        
w Rabce. W dzień Andrzejkowy 
było zorganizowane ognisko, na 
którym  piekliśmy na patykach 
kiełbaski. Po upieczeniu można 
było zjeść z chlebem, musztardą, 
keczupem i popić herbatą. Można 
było posłuchać jak Mikołaj grał 
różne piosenki na organkach. Pogo-
da była ładna. Smutek ogarnia, bo 
trzeba opuścić to miejsce, lecz trzeba 
wracać i się pożegnać. Było słodko, 
sympatycznie.

Wczasy do Rabki uważam za 
udane. Na początku zwiedzaliśmy 
Kraków. Podobał mi się Wawel. 
Następnie spacer po Krakowie. 

Mimo obaw, turnus uważam za 
udany. Były ciekawe wyjazdy do 
Krakowa, gdzie zwiedzaliśmy 
Wawel i Katedrę, gdzie widziałem 
grobowiec Prezydenta i jego mał-
żonki. Wdrapałem się też na wieżę, 
gdzie dotknąłem serca dzwonu 
Zygmunta. W Zakopanem jechali-
śmy kolejką na Kasprowy. 
Z kolejki widziałem piękny krajo-
braz, którego nigdy nie zapomnę. 
Na Krupówkach zjadłem frytki 
i wypiłem kawę. 

tekst: 
Mirek I.

Tekst: Róża K.

Tu na naszej wycieczce, wczasach 
w Rabce bardzo dużo mnie się 
rzeczy podobało. To tak między 
innymi:
Jak na drugi dzień, we wtorek 
byliśmy w Krakowie na Wawelu 
i ja z niektórymi z Was wsze-
dłem tymi schodami na górę na 
tą wieżę, gdzie był tam dzwon.                     
I jeszcze podobało mi się to, że 
tam widziałem, gdzie są pochowa-
ni para prezydencka – małżeństwo 
Kaczyńscy. Podobało mi się to 
jeszcze, że jeździliśmy na termy 
– te zabiegi w Szaflarach i w tym 
drugim miejscu. W czwartek 1-go 
grudnia wjechaliśmy tą kolejką 
linową w te góry. W piątek 2-go 
grudnia podobał mi się wyjazd do 
Chabówki, do tej parowozowni      
i też w piątek wyjazd na termy.

tekst: 
Mikołaj S.

Wrażenia z Rabki Zdrój 
Tekst: Anna B.

Tekst: Piotr M.

W mieście Krakowie podobał mi 
się Wawel. Na Wawelu podobały 
mi się sarkofagi królów np. Wła-
dysława Jagiełły. W Zakopanem 
spodobał mi się wjazd kolejką 
linową na szczyt Kasprowego 
Wierchu. Można było oglądać                      
z kolejki piękne krajobrazy górskie. 
W Rabce jest bardzo ładnie i jest 
bardzo czyste powietrze.

Czas wolny. Później podobał mi 
się wjazd kolejką na Kasprowy 
Wierch. W Zakopanem spacero-
waliśmy po Krupówkach. Tam 
było dużo sklepów i atrakcji, jedli-
śmy w pizzerii pizze. Największą 
atrakcją były termy w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Woda była ciepła 
uzdrawiająca.

TU NA NASZEJ WYCIECZCE

Foto: Artur Szklarz Foto: Ewa Karpińska
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Tego roku w górach.
Siedzę, piję kawę, jest 6:23. Za-
rywam noc, myślę, kombinuję, 
wspomnienia nasuwają wnioski, 
trochę układam przemyślenia, 
trochę marzę. Po całej nocy psy-
chodelicznego rocka za słucha-
wek, krew krąży jak melodia Hey 
Joe. Myślę jak jest teraz w stolicy, 
w zaułku pewnie trochę impre-
zowiczów dokupuje alkohol na 
rano, dziś już sobota. Ja po całym 
tygodniu zwiedzania, aktywny 
wypoczynek, spacery po stromiź-
nie. Pisałem i rozmawiałem z nią, 
wszystko OK, dowiedziałem się że 

śpiewa w chórze, fascynujące. Na 
Kasprowym przedwczoraj, pierw-
szy raz widziałem chmury z nad 
poziomu, niebotyczny widok, no                                                   
i ziąb, wszędzie śnieg, tu na dole 
nie. Nie pisałem za dużo, jeden 
wiersz, nie mam weny, nastroju. 
Kawa bez cukru, mocna. Dużo 
rozmawiam ze znajomymi z psy-
choklubu, niedawno przeczytałem 
w starych papierach, że jestem 
ekstrawertykiem, więc korzystam. 
Tutaj mniej palę są godziny bez??? 
Czuję to świeże powietrze i wiem, 
że oddycham. Nie jem dużo, no 
i dalej nie jem mięsa, nie żeby mi 

nie smakowało, po prostu wraz             
z 30-stką zrobiła mi się „oponka”, 
paskudny widok. Poza Zakopanem 
był wyjazd do Krakowa, stałem 
przy czakramie na Wawelu, może 
to zabawne, ale czuć zza tamtych 
drzwi emanacje, piszę co zaszło. 
Myślę trochę o przyszłości, nie-
długo wystawa, świat oceni mój 
talent. Nie wybiegam dalej niż do 
kwietnia, mam trochę nadziei że 
ten rok będzie dobry, kończę kawę 
i idę zapalić. Góry to niesamowite 
zjawisko, a takie normalne nie-
prawdaż?
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Było pięknie, wspaniale, cudow-
nie, super i ekstra. Mirek pierdział 
mniej niż zwykle, prawie nie było 
słychać jak gra Achilles Mikołaj 
na harmonijce. Co prawda Ewa 
była bliska odwózki na oddział 
zamknięty szpitala Tworkowskie-
go, ale dzielnie sobie poradziła 
zagryzając zęby, aż do krwi. Mi 
osobiście podobał się Kraków 
stara stolica Polaków, przepiękny 
Wawel, gdzie są pochowane w 
sarkofagach wszystkie kosteczki 
naszych wodzów, władców, królów, 
marszałków, książąt, generałów, 
prezydentów najwcześniejszej I, II 

i III Rzeczypospolitej. Stanąłem 
też blisko czakramu na Wawelu, 
gdzie się napromieniowałem 
w celach zdrowotno-psychicz-
nych, (ale chyba nie pomogło). Na 
rynku w Krakowie pokarmiłem 
sobie fajne, wyczesane i zestrzelone 
z orbity gołębie, golnąłem grzańca 
(7zł za mały kubek!) oraz kupiłem 
parę pamiątek – bzdetów. Niestety, 
ceny w Krakowie nie na moją ren-
cinę, ale dla Anglików są dobre, od 
Terapełciątek też nie ma co brać, 
bo to bida z „nyndzą” oraz „bryn-
dza”. Ale najfajniej się czułem 
w Muzeum Kolejnictwa w Cha-

bówce oraz w podziemiach Krako-
wa, gdzie zobaczyłem szkieleciki 
krakowskich mieszczan (ale kur-
duple!) oraz przedmioty wykopane 
z ziemi z różnych okresów życia 
miasta. No i to wsio!

Tekst: Grzegorz M.  Rabka 03.12.2011 r. Tekst Szymon P. Woźniak

TEGO ROKU W GÓRACH

Foto: Artur Szklarz
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rabka kraków chabówka zakopane 
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WIGILIA 2011r.

tekst: Sabina M.

Moja pierwsza Wigilia w Słonecz-
nym Domu dała dużo radości 
mojej skromnej osobie i spokoju 
wewnętrznego, gdyż mogłem 
spędzić święta z moimi przyjaciół-
mi. Niestety w swoim domu nie 
obchodziłem świąt Bożego Naro-
dzenia w zbyt podniosłym nastro-
ju. Trochę z powodu mojego Taty 
i jego nadużywania alkoholu od  
najmłodszych lat. Sam to przyznał, 
mówiąc mi o tym, że pierwszy raz 
w wieku 12 lat został nakarmio-
ny i napojony alkoholem przez 
„dobrych niemieckich żołnierzy  
frontowych z „Wermachtu”, którzy 
wtedy stali nieopodal domu mojej 
śp. prababci Józefy Zych i palili 

Warszawę w 1944 r.” Obecnie jest 
to boisko RKS Ursus. 
Wigilię zaczęliśmy mszą św. a na-
stępnie usiedliśmy do uroczystego 
śniadania, przy którym ze wszystki-
mi domownikami i zaproszonymi 
gośćmi podzieliliśmy się opłatkiem 
i złożyliśmy sobie życzenia, które 
dotyczyły głównie zdrowia i nasze-
go zabezpieczenia materialnego, 
z którym jest bardzo krucho od 
wielu lat. Naszymi gośćmi byli pan 
burmistrz Wiesław Krzemień, pani 
dyrektor OPS Marzenna Szaniaw-
ska, pan Henryk Gżegżółka i inni 
przedstawiciele gminy, z którymi 
też składaliśmy sobie świąteczne 
życzenia. Po oficjalnej części mie-

liśmy trochę więcej luzu i usiedli-
śmy sobie we własnym gronie, aby 
pogadać i podzielić się wrażeniami 
oraz, co najważniejsze odpocząć od 
tego całego świątecznego zgiełku. 
Następnego dnia na śniadanie, 
kiedy dzieliliśmy się wrażeniami 
z dnia poprzedniego, dostaliśmy 
śledzie, które konsumowaliśmy 
przez cały tydzień aż do Sylwestra 
A.D. 2012, które nadmienię, były 
bardzo udane i swojskiej roboty. To 
tyle o świętach Bożego Narodzenia 
w Słonecznym Domu z mojej stro-
ny. Życzę wszystkim Czytelnikom 
naszej gazety dużo łask i zdrowia 
w nadchodzącym Nowym Roku.
Pozdrawiam.

W tym roku 24 XII wypadał w sobotę a nasza wigilia 
w „Słonecznym Domu” odbyła się we wtorek. Plano-
waliśmy ją już wszyscy od listopada, bo to uroczyste 
spotkanie stanowi ważne wydarzenie w życiu naszego 
domu. Z terapeutką od zajęć plastycznych niektórzy 
z nas robili całe mnóstwo jak najpiękniejszych kartek 
z życzeniami: zdrowia i szczęścia na ten czas Bożego 
Narodzenia. W tygodniu poprzedzającym terapeuci 
zrobili wielkie zakupy: świerk w donicy, wielkie wia-
dro śledzi i mnóstwo cebuli – co najważniejsze.
Grudzień, to miesiąc, w którym pogoda odgrywa 
istotne znaczenie. Meteorolodzy od pierwszych dni 
snują prognozy, czy wigilia będzie „po lodzie czy po 
wodzie” i czy na święta spadnie pierwszy śnieg. To 
już tradycja. W tym roku króluje jesień, za nic mając 
kalendarz…, było bardzo ciepło. 
Na to nasze uroczyste spotkanie nasz Dom był nie 
tylko dokładnie odświeżony, ale i po małym remoncie; 
zrobiono przepastne szafy przeznaczone na szatnię       
i położono nową glazurę i terakotę, przyklejono lustro 
oraz zainstalowano nową umywaleczkę i sedes w ła-
zience na parterze. Wygląda to ładnie, nie tylko moim 
zdaniem. Łazienka tonie w bieli i wzorzystych szaro-
ściach – można to sobie wyobrazić…
Nasze uroczyste spotkanie rozpoczęło się o 11.30 
i przybyli na nie goście z Ośrodka Pomocy Społecznej 
i władze dzielnicy Ursus z Panem Burmistrzem Wie-
sławem Krzemieniem na czele. W jadalni stał pięknie 
przystrojony stół, ale zaczęliśmy uroczystą, świąteczną 
Mszą świętą celebrowaną przez młodego księdza Piotra 
z parafii świętego Józefa. Nawiasem mówiąc jeszcze raz 
się przekonałam jaka jest potęga młodości! Już dawno 
nie uczestniczyłam w tak niesamowitej mszy świę-
tej!... Ksiądz przekazał nam, a przynajmniej ja to tak 
odebrałam – tak ogromną dawkę bożonarodzeniowej 
miłości i pokoju, że aż poczułam przypływ sił wszel-
kich na ten nadchodzący czas…, a może nawet na cały 
rok. Poczułam się niezwykle uroczyście po tej modli-
twie i tak mi było dobrze na sercu i duszy……….!!! 
Nie wiem czy to odczucie miałam tylko ja czy też               
i inni uczestnicy?  Niewinna siła serdecznej przyjaź-
ni i miłości bliźniego „biła” od księdza Piotra, który 
po mszy złożył nam uroczyste życzenia przy stole. A 

po nich złożyli życzenia uroczyście goście i wszyscy 
uczestnicy sobie nawzajem. Składając życzenia dzielili-
śmy się oczywiście opłatkiem, który wcześniej dostali-
śmy w podarunku.
A później siedliśmy do posiłku, do totalnego obia-
dania się…, a było czym. Mnóstwo potraw na stole, 
choć nie wiem czy było dwanaście: oczywiście barsz-
czyk czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i pieczar-
kami, śledzie w kilku rodzajach dań, ryba po grecku- 
to podstawowe, a poza tym: sałatka warzywna, talerz 
wędlin, pyszne serniki, szarlotka, makowiec……, był 
dostatek jedzenia….. 
Była to niezapomniana wigilia dla mnie przynaj-
mniej – po moich stanach depresyjnych-przyniosła mi 
pierwsze chwile spokojnej radości – pierwsze od kilku 
lat…. Za to dziękuję Bogu i wszystkim, którzy „doło-
żyli się” do tej wigili!
Na zakończenie odebraliśmy oczywiście świąteczn-
gwiazdkowe paczki. Na tym kończę tę relacje mając 
nadzieję, że za rok się spotkamy znów ale zdrowsi – to 
podstawowe życzenie i szczęśliwsi……….!!!!!!!!!!!!!!

tekst: Pseud. Sucharek
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„W ciemności” jest historią praw-
dziwą, choć prawdopodobnie 
do potrzeb filmu dostosowaną 
i ubarwioną. Leopold Socha – 
przekonująco i wyraziście grany 
przez Roberta Więckiewicza, jak 
też pozostałe występujące w tym 
filmie osoby to postacie autentycz-
ne. Historia opowiedziana przez 
Agnieszkę Holland to losy kilkana-
ściorga Żydów (kobiet, mężczyzn, 
dzieci) ukrywanych przed Niem-
cami w czasie II Wojny Światowej 
w podziemnych kanałach Lwowa 
przez Leopolda Sochę – mieszkań-
ca tegoż miasta. Jest to film 
o złożoności i nieprzewidywalności 
ludzkiej natury, odpowiedzialności 
za innych i gwarancji własnego 
słowa – danego wbrew bezlitosnej 
logice i śmiertelnemu zagrożeniu 
własnego i swoich bliskich życia. 
Jest to film wstrząsający i dość 
ponury, jednak budzący nadzieję 
na wiarę w człowieka, film o istocie 
człowieczeństwa – cokolwiek mia-
łoby to znaczyć. 
Kim jest Leopold Socha (Poldek)? 
Nie jest on postacią świetlaną. To 
lwowski batiar*, drobny złodzie-
jaszek, cwaniaczek i awanturnik, 
mający sporo grzeszków na sumie-
niu, często popadający w konflikty 
z prawem i wielokrotnie przez nie 
skazywany. Nie pała on miłością do 
Żydów, a nawet jest im niechętny 
i nie lubi ich. Pierwotnym moty-

wem, który nim kieruje w podjęciu 
tej kluczowej dla jego dalszego 
życia decyzji jest po prostu pazer-
ność i chęć wzbogacenia się, bo za 
ich ukrywanie bierze  pieniądze. 
Jest on też pewny, że potrafi ich 
wydać Niemcom, lub pozostawić 
własnemu losowi, gdy stanie się 
to dla niego niebezpieczne lub 
skończą im się pieniądze i kosz-
towności. Ten z pozoru cyniczny 
osobnik nie zna jednak do końca 
samego siebie. Po pewnym czasie 
ci początkowo „jacyś Żydzi” stają 
się „jego Żydami”, za których czuje 
się odpowiedzialny. Scena, gdy 
w pośpiechu opuszcza uroczystą 
mszę komunijną własnej córki, 
aby ratować ich przed zatopieniem                         
w kanale podczas ulewy, świadczy 
o tym dobitnie. Ten wydawałoby 
się, chojrak i twardziel się okazuje 
być człowiekiem wrażliwym. Aby 
chronić tych „swoich” Żydów 
(i siebie – nie ma co ukrywać – też) 
zabija wraz z kompanem podejrz-
liwego niemieckiego żołnierza, 
a także skazuje na śmierć przez 
utopienie w kanale zbyt docie-
kliwego ukraińskiego policjanta, 
który mienił się być jego przyjacie-
lem (Poldek ma różne koneksje) 
co ostatecznie przekreśla szansę na 
wycofanie się bez szwanku z całego 
przedsięwzięcia. 
Socha ma chwile zwątpienia, 
strachu i obaw, a nawet podejmu-

je nieporadne próby zakończenia 
swojej misji, jednak szybko się       
z tego wycofuje. Nie ma już zna-
czenia, że niezbyt bogatym Żydom 
kończą się środki na jego opłacanie. 
Zresztą prawdopodobnie większość 
z nich – jeśli nie wszystko – szła na 
ich wyżywienie (kilkanaście osób) 
i zapewnienie im podstawowych 
potrzeb życiowych. Poldek podąża 
dalej wybraną drogą i idzie nią 
przez długie 14 miesięcy – aż do 
wyzwolenia, nie zdając sobie spra-
wy z tego, że staje się bohaterem. 

Nie takim go też chciała ukazać 
Agnieszka Holland. To zwyczajny 
człowiek podatny na pozytywne      
i negatywne emocje. Raz lepszy, 
raz gorszy, ze wszystkimi ludzkimi 
wadami, słabościami i przywarami     
z którymi musi walczyć i ostatecz-
nie z walki tej wychodzi zwycięsko.
Film ten mimo, że mroczny (do-
słownie też) i klaustrofobiczny, po-
siada wielkie walory artystyczne – 
w czym zasługa nagrodzonej Złotą 
Żabą w kategorii najlepszy operator 
Joanny Dylewskiej, autorki zdjęć. 
Co mnie w tym filmie zdziwiło, 
zaskoczyło lub raziło?
Ano na przykład to, że ci Żydzi 
mimo ekstremalnych warunków 

w jakich przyszło im żyć potrafili 
myśleć o seksie, a nawet dość często 
go uprawiać (wiele drastycznych, 
choć nie przekraczających granic 
dobrego smaku scen erotycznych). 
Nie wykluczone, że właśnie cięż-
ka  sytuacja, zagrożenie życia, 
niepewność jutra – działają na 
człowieka pobudzająco. Na pewno 
ma to jakieś uzasadnienie i żeby to 
dokładnie wiedzieć samemu trzeba 
by znaleźć się w podobnym położe-
niu, bo nie chcę myśleć, że robili to       
z nudów, ponieważ brakowało im 
innych rozrywek. 
Trochę mnie zaskoczył obraz 
mieszkania Sochów. Warunki w ja-
kich oni zamieszkiwali niewiele się 
bowiem różniły od tych, w jakich 
egzystowali w kanałach ukrywani 
przez Poldka Żydzi. Czy to był 
standard dla klasy robotniczej 
Lwowa?, bo przecież Socha przed 
wojną prawdopodobnie pracował    
i zarabiał jakieś pieniądze (był 
kanalarzem?).
Raziło mnie w kilku przypadkach 
używanie współczesnej nowomowy 

przez bohaterów filmu. Wątpliwe 
wydaje się dla mnie aby ówcześni 
lwowiacy mówili na przykład: „Jaja 
sobie ze mnie robisz”. Ale być może 
się mylę i współczesna nowomowa 
wzorowana jest właśnie na dawnej 
gwarze?
To jednak tylko moje mało ważne 
i może zbyt drobiazgowe uwagi, 
bo sam film jest dobry i mógł się 
podobać. Mnie się podobał. Dawał 
też szerszą wiedzę o ludziach i ich 
postawach wobec zagrożeń jakie 
niosła ze sobą wojna i nie tylko. 
Oprócz Roberta Marshala opisała 
to wszystko w swoich pamiętni-
kach Krystyna Chiger, wówczas 
Krysia – „Dziewczynka w zielonym 
sweterku”.
Duże uznanie należy się Robertowi 
Więckiewiczowi za rolę Leopol-
da Sochy, w której był świetnie 
osadzony i doskonale się w niej 
czuł, co podkreśliłem na początku. 
Zresztą to nie pierwsza tego rodza-
ju charakterystyczna rola w jego 
karierze. Ze średnio znanego aktora 
staje się on gwiazdą pierwszej wiel-
kości polskiego filmu. 
Obraz Agnieszki Holland jako 
jeden z pięciu filmów nieangiel-
skojęzycznych otrzymał nominację 
do filmowego Oscara. Ma spore 
szanse statuetkę tę otrzymać. 
Reżyserce należy życzyć powodze-
nia i mieć nadzieję, że „Pianista” 
(angielskojęzyczny, ale zbliżona 
tematyka) Romana Polańskiego nie 
był wyjątkiem w regule. Trzymamy 
kciuki. Wiedza Amerykanów na 
temat tragedii europejskich Żydów 
podczas II Wojny Światowej mimo, 
że wciąż  niedostateczna, jest coraz 
większa i to może przesądzić o tym, 
że Agnieszka Holland zgarnie całą 
pulę. Film obejrzeć warto, a nawet 
trzeba. Polecam.

*Batiar lub baciar – dawna gwara lwow-
ska. To: andrus, łobuz, ulicznik, spryciarz, 
cwaniak, gagatek, huncwot, nicpoń, hultaj 
– w tym akurat przypadku o lekkim, 
pozytywnym zabarwieniu i sympatycznym 
wydźwięku. 

W CIEMNOŚCI
Reżyseria – Agnieszka Holland
Scenariusz – David F. Sharon
Według książki „In The Sewer of Lvov” 
Roberta Marshala.
Zdjęcia – Joanna Dylewska.
Muzyka – Antoni Łazarkiewicz.
Produkcja – Kanada, Niemcy, Polska.

Źródło foto: http://wciemnosci.pl

Źródło foto: http://wciemnosci.pl

Źródło foto: http://wciemnosci.pl

tekst: Krzysztof Saje



młodej mamy wielkie wyróżnienie 
– otrzymała pierwszą Złotą Płytę za 
longplay „Tyle słońca w całym mie-
ście”. Druga Złota Płyta przyszła 
rok później – wręczona została 
w telewizyjnym „Studio-2”, a przy-
niósł ją krążek „Za każdy uśmiech”. 
Warto zaznaczyć, że w tamtych 
czasach trzeba było osiągnąć 
nieporównywalnie większy próg 
sprzedaży, by zostać w ten sposób 
uhonorowanym.
W 1978 roku wydany został utwór 
artystki „Tylko mnie poproś do 
tańca”. Nagrodzono go w kra-
jowym plebiscycie. Anna Jantar 
zaśpiewała też tę piosenkę na Festi-
walu Przebojów w fińskim Tampe-
re i przyznano jej drugie miejsce. 
W 1979 roku artystka rozpoczęła 
współpracę z zespołami Perfect 
i Budka Suflera. Z Budką Suflera 
nagrała przebój „Nic nie może 
wiecznie trwać”, który został wy-
brany piosenką roku w plebiscycie 
słuchaczy Studia Gama. Pod ko-
niec grudnia Anna Jantar wyleciała 
na koncerty do USA.
Niestety, 14 marca 1980 roku 
Polacy przeżyli szok. W pobliżu 
warszawskiego Okęcia rozbił się 

samolot lecący z Nowego Jorku. 
Nikt nie przeżył katastrofy. Wśród 
87 ofiar – obywateli Polski, USA, 
ZSRR i NRD była gwiazda pol-
skiej sceny muzycznej, Anna Jantar 
Kukulska. Nie miała nawet ukoń-
czonych 30 lat.
Ksiądz Andrzej Witko, autor bio-
graficznej książki o Annie Jantar, 
pisze, że jej przedwczesna  śmierć 
paradoksalnie przyczyniła się do jej 
unieśmiertelnienia. Coś w tym jest. 
Wydany w 2010 roku, czteropłyto-
wy album Wielka Dama otrzymał 
status Złotej Płyty po pięciu mie-
siącach od rozpoczęcia sprzedaży. 
Anna Jantar potrafiła zachwycać 
ludzi, miała w sobie jakiś niesamo-
wity urok. Nawet ludzie, którzy nie 
znali jej osobiście, są przekonani, że 
była wspaniałym, przepełnionym 
miłością człowiekiem. A ponieważ 
wszyscy pamiętamy ją jako młodą, 
piękną kobietę o anielskim głosie, 
jej postać obrosła w legendę, 
a nawet mit. Nie wiem dlaczego, 
ale sam wzruszam się, kiedy czytam 
albo oglądam w telewizji wspo-
mnienia o tej osobie.
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Anna Jantar urodziła się w Pozna-
niu jako Anna Maria Szmeterling 
10 czerwca 1950 roku. 
W dzieciństwie nauczyła się grać 
na fortepianie, a jako uczenni-
ca szkoły średniej koncertowała                     
z Filharmonią Poznańską. Plano-
wała zostać pianistką, ale szybko 
doszła do wniosku, że bardziej od-
powiednia jest dla niej rola piosen-
karki. Zaczęła śpiewać w amator-
skim zespole „Szafiry”.  Następnie 
nawiązała współpracę z teatrem 
studenckim „Oktawa” oraz kluba-
mi „Nurt” i „Od Nowa”. Udzielała 
się tam zarówno wokalnie, jak 
i instrumentalnie.
Przyszła gwiazda polskiej sceny 
muzycznej pierwsze większe wy-
różnienia otrzymała w 1969 roku, 
na festiwalach organizowanych dla 
studentów. W Krakowie nagro-
dzono ją za wykonanie utworu           

„A lipiec grał”. W Świnoujściu 
wysoko została oceniona jej in-
terpretacja piosenki pt. „Łąka bez 
kwiatów”. W tym czasie współpra-
cowała z zespołem Polne Kwiaty, 
z którym dokonała pierwszego w 
życiu nagrania radiowego, a także 
poznała Jarosława Kukulskiego, 
który zaangażował ją do zespołu 
Waganci.
Pierwszy wielki przebój artystki, 
„Co ja w tobie widziałam”, został 
uznany „Piosenką Roku 1970”. 
Utwór nagrała wraz z Wagantami. 
W kwietniu 1971 roku doszło do 
ślubu Anny Szmeterling z Jarosła-
wem Kukulskim, a w roku 1972 
– do zdania przez Annę egzaminu 
na piosenkarkę estradową. Zdecy-
dowała się wykonywać swój zawód 
pod pseudonimem Anna Jantar.
W 1973 roku przebojem „Najtrud-
niejszy pierwszy krok” rozpoczęła 

pełną sukcesów karierę solową. 
Następny rok był naznaczony ich 
ogromnym natężeniem. Anna 
Jantar została uhonorowana na-
grodami na festiwalach krajowych                    
- w Opolu i Kołobrzegu, a także 
zagranicznych – w Jugosławii, 
Irlandii i Austrii. Wielki sukces 
odniosła piosenka „Tyle Słońca 
w całym mieście”, która stała się 
przebojem lata i wybrano ją „Pio-
senką Roku 1974”. Z kolei w roku 
1975 przyszły prestiżowe nagrody 
na MFP w Sopocie oraz w Dreź-
nie. Przeboje roku 1975 to m.in. 
„Staruszek świat” oraz „Mój, tylko 
mój”.
3 marca 1976 roku Anna Jantar 
została mamą. Urodziła córkę 
Natalię. W wywiadach zawsze 
podkreślała, że macierzyństwo jest 
dla niej ogromnym szczęściem. Na 
festiwalu Sopot'1976 przyszło dla Źródło: www.annajantar.pl 

tekst: Jakub Cieślak

(1950-1980) 
Wszyscy pamiętamy ją jako młodą, piękną kobietę o anielskim głosie...

ANNA JANTAR

  

Źródło foto: http://bursztynowa-dziewczyna.bloog.pl

Źródło foto: http://bursztynowa-dziewczyna.bloog.pl

Źródło foto: http://bursztynowa-dziewczyna.bloog.pl
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przez to trzeba trochę czasu 
i cierpliwości, żeby go opanować. 
W Gran Turismo 4 jest też mnó-
stwo samochodów historycznych 
takich jak Model T Forda, VW 
garbus czy Citroen. Urzekły mnie 
bardzo ładne trasy i model powtó-
rek przejechanego wyścigu 
z różnych ujęć kamery. Ogólnie jest 
to całkiem ciekawa gra.
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Wkład The Rolling Stones 
w historię rock&rolla jest ogromny. 
Pomimo, że Zespól powstał 
w 1962 roku, czyli w tym roku mi-
nie pięćdziesiąt lat od chwili jego 
powstania, to jest popularny do tej 
pory. A to dlatego, że wydobył 
z muzyki co najwspanialsze i stał 
się wzorem dla innych nowopow-
stałych grup rockowych.
Już kolejne pokolenia zachwycają 
się kunsztem ich muzykowania. 
Potwierdzeniem tego jest fakt, że 
zarówno mój tata, jak i ja jesteśmy 
fanami tego zespołu. 
Dlatego, kiedy dowiedzieliśmy się 
o możliwości zobaczenia koncertu 
na żywo, podjęliśmy decyzję 
o pojechaniu do Katowic. 
Podróż odbyliśmy autokarem. 
Wyjechaliśmy z Warszawy o godz. 
10.00, aby zdążyć na koncert 
na godzinę 20.00. Na stadionie 
Śląskim w Chorzowie byliśmy już 
około godziny 17.00. 
Przed występem The Rolling Sto-
nes zagrał Zespół Dżem, co było 
wielką niespodzianką. Usłyszeliśmy 

takie hity jak: Wehikuł czasu czy 
Czerwony jak cegła, potem Whisky 
moja żono, Lunatycy. 
O godzinie 21.00 rozpoczął się 
koncert. Na scenę wyszła główna 
gwiazda tego wieczoru, oczywiście 
The Rolling Stones. Scena wyglą-
dała imponująco, po lewej i po 
prawej stronie stały  dwa postu-
menty w formie rycerzy.
Na środku sceny znajdował się 
duży, okrągły telebim, z którego na 
początku poleciały fajerwerki, co 
zrobiło  na mnie ogromne wraże-
nie. Publiczność klaskała i gwiz-
dała, witając żywiołowo członków 
zespołu The Rolling Stones.
Gdy tylko skończyły się fajerwer-
kowe atrakcje Zespół wykonał 
pierwszą piosenkę -  Satisfacition, 
następnie usłyszeliśmy Anybody 
seen my baby, którą Mick Jager 
uatrakcyjnił rapowaniem jednej 
zwrotkj, co bardzo mi się podoba-
ło.  Publiczność była także zachwy-
cona, co wyraziła burzą oklasków.
Kolejno zagrali Flap the Swith, 
Side of me. Mick Jager grał na 

gitarze akustycznej. Przed wykona-
niem Start me up Mick powiedział 
po polsku „a teraz nowa piosenka”, 
co wywołało ponownie entuzjazm 
publiczności.
Scena znajdowała się na środku 
stadionu, a most łączący scenę dużą 
ze sceną małą robił niesamowite 
wrażenie, zwłaszcza gdy otwierał 
się i zamykał, a artyści przechodzili 
ponad głowami  publiczności. 
Gdy dotarli na małą scenę zagrali 
swoje kolejne przeboje: Like 
a Rolling Stones, Shine A Light, 
You Got the Silver, Connection 
i kilka innych. Na zakończenie 
zagrali przechodząc na dużą scenę 
Symphaty for the Devil, Jamping 
In the Flash i Brown Sugar.
Grającym niemalże przez cały czas 
towarzyszyły fajerwerki i aplauz 
publiczności. Oklaskom nie było 
końca.
Koncert zrobił na nas niezapo-
mniane wrażenie. I właśnie w tym 
tkwi tajemnica ogromnej popular-
ności Zespołu The Rolling Stones.

Chciałbym opisać grę na konsolę 
Playstation 2, w którą ostatnio gra-
łem. Gra jest grą wyścigową, która 
zawiera dużą różnorodność pojaz-
dów, bo około 700, 50 tras, które 
mi się bardzo podobają. Można się 
wcielić w rolę kierowcy albo mena-
dżera tworzącego strategię 
i wydającego polecenia dla kierow-
cy. Jest możliwość robienia zdjęć 
samochodów z gry a następnie 
zapisywania ich na karcie pamięci 
wpinanej do konsoli przez złącze 
usb. Przewidziana jest możliwość 
gry w Internecie lub w trybie 
2-6 osobowym na podzielonym 
ekranie. W rozgrywce nie mamy 
od razu dostępu do wszystkich 
samochodów, lecz dopiero po 
wygranych wyścigach możemy za 
wygrane pieniądze (tzw kredyty) 
kupić jakiś lub unowocześnić ten, 
co mamy. Im jest więcej wygranych 
przejazdów, tym więcej mamy pie-
niędzy i tym lepsze można kupo-
wać pojazdy. Model jazdy
i sterowania samochodem jest dość 
realistyczny jak na grę konsolową, 

GRAN TURISMO 4

MODA NA THE ROLLING STONES 

tekst: Piotr M. z pomocą przyjaciół tekst: Grzegorz M.

Źródło foto: http://tuba.pl Źródło foto: www.granturismo4.pl

Źródło foto: www.granturismo4.pl
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Czym jest dla mnie ta Ezoteryka? To bliskość prawdy, 
rodzaj świadomości że drzewa żyją

Tekst: Szymon P. Woźniak.

Na wstępie zaznaczmy i rozgranicz-
my dwa pojęcia; 
Talizman to przedmiot przynoszą-
cy wpływy, amulet ma za zadanie 
uchronić nas przed nimi. Tali-
zmanem nie musi być koniecznie 
drogi i wyszukany przedmiot, 
może to być znaleziony na ścieżce 
kamyk, kawałek kordonka z trze-
ma supłami zawiązany na kostce 
lub rzemyk na nadgarstku. Jeśli 
ktoś czuje silną więż z przyrodą, 
może nosić owoc kasztanowca                                  
w kieszeni, emituje on pozytywną 
energię, jednocześnie pochłaniając 
tą złą. Ja sam na szczęście noszę 
bryłkę turkusu, jest to świetny 
talizman, znany tak w Indiach 
jak i u ludów Ameryki Północnej. 
Można też, jeżeli ktoś nie boi się 
pocierpieć, wytatułować sobie 
specjalny wzór-talizman. Mogą to 
być na przykład znaki runiczne lub 
pentagram, który może mieć dzia-
łanie zarówno talizmaniczne jak                                                     
i ochronne. Zasadą jest tylko 
wierzyć w moc takiego symbolu. 
Przejdźmy do amuletów.
Jednym z najlepiej sprawdzonych, 
już od ponad stu lat w szerokim 
użyciu, produkowanym na ca-
łym świecie, jest tzw. Pierścień 
Atlantów, wykonywany z różnych 
metali, według wzoru oryginału 
znalezionego w grobowcu w Egip-
cie. Emituje on, co udowodniono, 

silne pole energetyczne. Innym 
znanym amuletem jest kabalistycz-
na czerwona nić na nadgarstku. 
Takim przedmiotem może być 
coś, co noszą setki tysięcy osób 
na naszej planecie, zwykłe srebrne 
kolczyki jeśli natchniemy je ze 
swojego ja, myślą-rozkazem, aby 
chroniły nas przed złem zadziałają 
z całą pewnością. Na ochronę, jak                                                     
i o czym pisałem wcześniej, na 
szczęście, nadaje się doskonale 
kasztan, lub kawałek drewna 
z wyrytym lub wymalowanym 
symbolem przeciw nieszczęściu. 
Można czytając ten tekst uśmie-
chać się ironicznie, ale gdy obraca 
się znaleziony kamyk 
w kieszeni, wyraźnie czuć działające 
siły, człowiek uśmiecha się do losu, 
wiedząc, że coś miłego go spotka, 
może tuż za zakrętem. Ocenę 
przeświadczenia o skuteczności 
amuletów i talizmanów pozostaw-
my osobom, które je stosują. Bez 
bezpośredniego doświadczenia, nie 
ma według mnie mowy o miaro-
dajności rozważań.

Chciałbym w poniższym tekście 
opisać coś co pasjonuje mnie od 
szeregu lat i z czym zostałem, 
dzięki osobom z kręgu mojej ro-
dziny niejako wychowany. Chcę tu 
nakreślić może niepełny, ale obraz, 
obraz zjawiska nazywanego ezote-
ryką. Od dziecka wychowywałem 
się pośród wachadeł i odpro-
mienników, a w bibliotece ojca 
podczytywałem pozycje z zakresu 
demonologii. Pamiętam pierwsze 
wspomnienia z okładkami między 
innymi ze znakami zodiaku. Jestem 
wdzięczny moim rodzicom, że 
pozwolili mi samemu decydować       
o dzisiejszej drodze życiowej. 
W wieku kilkunastu lat, jeszcze 
przed etapem młodzieżowego bun-
tu, zapoznałem się dzięki starszej 
siostrze z ćwiczeniami jogi i litera-
turą dotyczącą filozofii i praktyk 
dalekiego wschodu, dostarczanych 
nam przez niezapomnianą ciotkę 
Joannę. Później w moim życiu był 
okres dojrzewania, konstatacja 
systemu i meandry życia. Jednak, 
gdzieś tkwił Boruta, w ogarniają-
cym, jak to dzisiaj oceniam, prze-
świadczeniu ośmiowymiarowego, 
przepełnionego wolnością świata 
i później w czytanych za murami 
ośrodka wychowawczego, skandy-
nawskich mitach. Raz zasiane ziar-
no kiełkowało. Gdy później wróci-
łem do rodzinnego domu, miałem 
już, dzięki powtórkom z lektury, 

tylko krok od wejścia na ścieżkę 
praktyk. Dalej układałem dość 
często z ciała assany, a rozmyślania 
w dzikim ogrodzie, w którym spę-
dzałem całe dnie, pogłębiały moją 
sferę ukrytą. W następstwie skłon-
ności zapewne genetycznych jak                            
i dużej ilości halucynogenów, które 
przyjmowałem, nastąpiła u mnie  
eksplozja schizofrenii. 
W trakcie hospitalizacji los zetknął 
mnie z czarująca osobą, Sylwianą. 
Była ona, i jestem jej za to wdzięcz-
ny, kimś, kto umocnił we mnie 
i niejako zawrócił na właściwe 
tory, doskonalenia się i postępu 
duchowego. Od tamtej pory, jak 
nie patrzeć, minęło już dziesięć lat. 
Studiuję zagadnienia i interesuję 
się „Ukrytym”. Czym jest dla mnie 
ta Ezoteryka? To bliskość prawdy, 
rodzaj świadomości, że drzewa 
żyją „naprawdę” i że poza nami, 
może, a ja wierzę, że na pewno 
istnieje „coś” co? 
Można dowiedzieć się tylko kieru-
jąc myśli w tym właśnie kierunku, 
tam poza niedostrzegalną granicę.
W tym i myślę, że i w następnym 
numerze, będę przybliżał niektóre, 
znane mi pojęcia ezoteryczne, 
w sposób, w jaki sam je rozumiem, 
myśę że może to zainteresować, bo 
wokół nas istnieją rzeczy, których 
poznanie daje zrozumienie.
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żyje dziś, w wielu zakątkach świata, 
poza granicami ojczyzny swoich 
przodków. Libańczykiem jest na 
przykład ojciec słynnej kolumbij-
skiej piosenkarki Shakiry, właśnie 
Ameryka Łacińska stała się nowym 
domem dla znaczącej części libań-
skich emigrantów.
Liban może poszczycić się potęż-
nymi górami, najwyższy szczyt 
– Kurnat as-Sauda przekracza 3 
kilometry nad poziomem morza 
(3088m), jednak z chrześcijańskie-
go punktu widzenia najważniejsza 
jest niewiele niższa (2814m) góra 

Hermon. To właśnie tam Bóg okre-
ślił ludowi wybranemu północną 
granicę Ziemi Obiecanej. Góra 
Hermon pojawia się w księgach 
historycznych, mądrościowych, 
a nawet w prorockiej. Wspomina 
się o niej w Psalmach i w Pieśni 
nad Pieśniami. Wiadomo, że Pan 
Jezus przebywał w jej pobliżu. Była 
też niestety przedmiotem bałwo-
chwalczego kultu.
Z Libanu pochodzą także cedry 
libańskie, wspaniałe drzewa, któ-
rych drewno posłużyło do budowy 
świątyni króla Salomona. Autorzy 

ksiąg Starego Testamentu 
w wielu miejscach zachwycają się 
„cedrami Libanu”. Dziś niestety 
roślina ta jest uznawana za narażo-
ną na wyginięcie.
Mam nadzieję, że sytuacja politycz-
na w Libanie na tyle się ustabilizu-
je, że kraj ten znów stanie się oazą 
spokoju, miejscem idealnym do 
życia. Oby stało się tak z każdym 
miejscem na naszej planecie. Liban 
jednak obchodzi mnie szczególnie, 
bo na jego terytorium znajduje się 
północny skrawek Ziemi Świętej.
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Liban (arabskie Lubnān) to pań-
stwo mające bardzo bogatą historię. 
Ucywilizowanie tych ziem nastąpi-
ło prawie siedem tysięcy lat temu. 
O Libanie wspomniano wielokrot-
nie w Starym Testamencie, 
a sam Pan Jezus, odwiedzał okolice 
Tyru i Sydonu, słynnych miast 
kupieckich założonych przez 
Fenicjan. Fenicjanie byli sławnymi 
na cały starożytny świat kupcami. 
Wynaleźli alfabet, byli pionierami 
w używaniu pieniędzy jako środka 
płatniczego, wielu uważa ich też 
za twórców mydła. Ich bogiem 
był Baal, tak bardzo i tak słusznie 
tępiony przez wielkich izraelskich 
proroków. Dzisiejsi mieszkańcy 
Libanu mogą się chlubić, że ich 
przodkami byli naprawdę wyjątko-
wi ludzie.
A jaki jest dzisiejszy Liban? To 
małe, ale bardzo gęsto zaludnione 
państwo leżące nad Morzem Śród-
ziemnym. Przy powierzchni nie-
wiele przekraczającej 10 tys. km² 
kraj ten ma 4 miliony mieszkań-
ców. Gęstość zaludnienia (prawie 
400 osób na km²) jest wielokrot-
nie wyższa od średniej światowej 
(mniej niż 50 osób na km²). Stolicą 
jest Bejrut, miasto tylko trochę 
mniej ludne od Warszawy. Kiedyś 
dominującą religią w Libanie było 
chrześcijaństwo, dziś proporcje 

znacząco się zmieniły. Tak, jak w 
całym świecie arabskim, dokonuje 
się dalsza ekspansja islamu. Mu-
zułmańscy szyici, sunnici i druzo-
wie stanowią przeważającą część 
społeczeństwa. Wśród chrześcijan 
najwięcej jest maronitów, liczne 
są też wspólnoty: prawosławna, 
grekokatolicka i ormiańska. Dziś 
w wielu miejscach widać blizny 
po ranach, jakie przyniosły woj-
ny. Wcześniej, przed wybuchem 
konfliktu religijnego w 1975 roku, 
Liban był bardzo zamożny, wszę-
dzie panował dobrobyt, a przecięt-
ni ludzie byli szczęśliwi. Tak jak 
Polskę gnębili Rosjanie i Niemcy, 
tak Liban doznał wielu krzywd od 
swoich potężnych sąsiadów – Syrii                 
i Izraela, którzy wykorzystali 
destabilizację Libanu, by poszerzyć 
własne wpływy. Syria okupowała 
Liban w latach 1975-2005. Wojska 
syryjskie wycofały się dopiero po 
fali protestów i nacisków ze strony 
ONZ, które wynikły z oskarżeń 
o zabicie przez syryjskie służby 
byłego premiera Libanu – Rafiqa 
Haririego. Również Izrael – i to 
dwukrotnie, w latach 1978 i 1982 
– dokonał interwencji zbrojnych 
połączonych z wieloletnią oku-
pacją południowego Libanu. Od 
zakończenia wojny w 1990 roku 
następuje stopniowa odbudowa 

gospodarki i idącego za tym dobro-
bytu, choć ciągle nie ma poczucia 
spokoju – wystarczy wspomnieć 
choćby izraelski atak oraz okupację 
z 2006 roku.
Mimo wszystko można powiedzieć, 
że Liban jest państwem zaskakują-
co tolerancyjnych ludzi, zwłaszcza 
w zestawieniu z innymi krajami 
świata arabskiego. Jako przykład 
wzajemnej tolerancji i akceptacji 
można podać zapisaną w konsty-
tucji zasadę przyznawania najwyż-
szych stanowisk państwowych, 
według której urząd prezydenta 
należy się przedstawicielowi chrze-
ścijan maronitów, urząd premie-
ra – muzułmaninowi sunnicie, 
przewodniczący parlamentu jest 
muzułmaninem szyitą, a jego wice-
przewodniczący – chrześcijaninem 
prawosławnym. Choć trzeba przy-
znać, że ten kompromis wynika 
zapewne z rozsądku, a nie 
z miłości.
Jest to państwo wielonarodowe, 
co po części wynika z tego, że 
Libańczycy zasłynęli z ofiarności 
w przyjmowaniu do siebie przy-
byszów z obcych krajów (między 
innymi Polaków w czasie II Wojny 
Światowej). Jednocześnie wielu 
rodowitych mieszkańców Libanu 
opuściło swój ukochany kraj. 
W efekcie większość Libańczyków 
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