




Z KRONIKI

5   ALTERNATYWA 14

Bieżące wczasy są trzecimi wczasami z moim udziałem ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Ursusie przy ul. Rynkowej. 
Zakwaterowani byliśmy w ośrodku wypoczynkowym „Patria” 
w Rabce-Zdrój. Do Rabki dojechaliśmy pociągiem ekspreso-
wym „Tatry” z Warszawy Centralnej do stacji w Chabówce. 
Jak już rozeznałem się Chabówka jest wsią pod Rabką niena-
leżącą do granic administracyjnych miasta Rabki-Zdrój. Rabka 
leży u podnóża rozległego mającego kilka ramion masywu 
Gorców. Jego obszar na pewno z dominująco występującymi 
lasami stanowi powstały stosunkowo nie tak dawno Gorczański 
Park Narodowy. Najwyższy szczyt Gorców stanowi Turbacz. 
Jednak jego zdobycie to poważniejsza wyprawa piesza, np. 
z przedmieść Rabki. Z miejsca naszego wypoczynku widoczna 
była także góra Luboń Wielki z anteną radiową, która należy do 
Beskidu Wyspowego. Oba szczyty były i są dla mnie ciekawe 
i ważne z okazji tych wczasów. Czas w Rabce-Zdrój spędzaliśmy, 
moim zdaniem bardzo efektywnie, jakoś radzę sobie kondycyjnie. 
Trzykrotnie byliśmy w pewnym ośrodku w Mszanie Dolnej. Tam 
każdorazowo korzystałem z kąpieli w basenie. Byliśmy także 
w Bańskiej Niżnej w kąpielisku w mineralnej wodzie termalnej 
wydobywanej tam z głębokości 3040 m. Znamienne jest to, że 
część basenu znajduje się na dworze, temperatura wody wynosi 
30 – 38 stopni C. Możliwa jest kąpiel np. w październiku, jeden 
raz byliśmy także na basenie w Rabce, łącznie, więc 5 razy! Raz 
brałem udział w grze w bilard, byliśmy także w galerii, gdzie 
można kupić wyroby artystyczne, m.in. pana Zdzisława-górala 
z Rabki, z którym mieliśmy spotkanie o charakterze etnograficz-
nym także dotyczące Tatr i np. Babiej Góry. Byliśmy w części 
Rabki, gdzie znajduje się kościół p.w. św. Marii Magdaleny muro-
wany i drewniany-muzeum, chyba im. Władysława Orkana. Mu-

zeum zwiedziła, część z nas na odrębnej wycieczce. Dwukrotnie 
w Rabce korzystałem z terapii lampy, tzw. biotrona w Zakładzie 
Przyrodoleczniczym przy ul. Orkana. Jeden dzień poświęcony był 
wyjazdowi do Zakopanego. Byłem w grupie, która wysiadła przy 
wejściu do Doliny Kościeliskiej. Przejechaliśmy część drogi brycz-
ką, by następnie pieszo dotrzeć do schroniska Ornak. Z powrotem 
szliśmy pieszo. Ze schroniska Ornak widoczny był ośnieżony 
najwyższy szczyt Tatr Zachodnich-Bystra. Następnie przejechali-
śmy mikrobusem w okolice dolnej części Krupówek. Zajrzeliśmy 
jedynie do arcycennego kościółka drewnianego, przy którym jest 
skromna podhalańska metropolia. Osobiście lubię kontakt z ludźmi 
w okazalszych miejscowościach lub po prostu miastach. Poczułem 
się wtedy dobrze i przedzwoniłem do mamy. Oczywiste w tym jest 
także to, że z Zakopanego rozciąga się, prawie oko w oko widok 
na Tatry, co nie było dla mnie bez znaczenia emocjonalnego, choć 
byłem tu piąty raz. Ponownie ujrzałem masyw Giewontu i ogólnie 
Tatry z podłużnym masywem Koszystej w części wschodniej. 
Odbyliśmy także wycieczkę do Chabówki, gdzie jest skansen 
o charakterze technicznym. Jest tam wystawa dawnych paro-
wozów, wagonów, także ponoć lokomotyw spalinowych, elek-
trycznych oraz taboru specjalnego. W niektórych przypadkach 
podszedłem do tablic informacyjnych, by zorientować się, co 
do danych technicznych. Na przykład moc jednego z nowocze-
śniejszych dużych parowozów, jak spostrzegłem, wynosiła 1470 
KW. Dla porównania moc współczesnej mocnej lokomotywy 
elektrycznej ET-22 wynosi 3000 KW. Wczorajszego wieczoru 
odbyło się ognisko z kiełbaskami, gdzie w zrelaksowany sposób 
rozmawiałem z terapeutą Arturem i Mirkiem o różnych zagadnie-
niach elektronicznych i technik informacyjnych, muzyce także 
z pogranicza jej reżyserii. Byłem też wczoraj w Rabce gdzie 
spotkałem księdza Stanisława Jurczaka - prezesa Katolickiego 
Zrzeszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 
którego znam osobiście, byłem także jego podopiecznym. Dzisiaj 
wybieramy się na Maciejową {815m}, przy czym Rabka leży na 
wysokości ok. 500-600 m n.p.m., Gdy rozmawiałem z księdzem 
prezesem i dyrektorem okazało się, że dzisiejszego dnia wybiera 
się on także po śniadaniu na Maciejową. Dodam także, że z głośni-
ków słychać było piosenki z udziałem wokalnym Jona Andersona, 
a ok. 2 tygodni temu podzieliłem się z bratem, iż domniemuję, że 
moim zdaniem to najdoskonalszy, obok Arta Garfunkela, wokalista 
muzyki rozrywkowej. Jestem zadowolony, że spędziłem tydzień 
w Rabce na wczasach, do których mogło nie dojść.

Rabka Zdrój

Marcin Kleśta
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W Parku Rabce Zdroju

Park w Rabce Zdroju

Widok na Tatry z Gubałówki 

Spacer po Dolinie Kościeliskiej

Schronisko w Dolinie Kościeliskiej

Czas w Rabce spędziłem bardzo przyjemnie. Pierwszego dnia byłem w grocie 
solnej w której odbywała się gra świateł i wdychało się świeże powietrze. 

Następnego dnia mała grupa w towarzystwie Eli wybrała się na spacer po Rabce. 
Wstąpiliśmy do baru, gdzie wypiliśmy po kawie lub herbacie. Podziwiałem też 
górskie widoki i uroki Rabki. W parku zobaczyłem też dwie fajne wiewiórki, które 
pozwoliły robić sobie zdjęcia. Chodziłem po sklepach i targowiskach. Następnego 
dnia byłem na masażu w fotelu. Piłem też zdrową wodę źródlaną, która według 
mnie była niedobra. Później było wyjście na bilard na którym pograliśmy parę 
godzin i super fajnie spędziliśmy czas. Według mnie bilard to była najlepsza roz-
rywka dla mnie podczas pobytu w Rabce. Następnego dnia byliśmy na wycieczce 
w Zakopanym. Jechaliśmy bryczką i wchodziliśmy na górę.

Jarosław O.

Na turnusie rehabilitacyjnym spędziłam czas bardzo miło i aktywnie. Codzien-
nie brałam   udział w jakiejś wycieczce, bądź zabiegu rehabilitacyjnym. Po-

nadto była ładna pogoda i mogłam podziwiać piękno gór. 

W Rabce było całkiem fajnie podobało mi się.
Piękne nocne rozgwieżdżone niebo, chociaż były takie chwile, że nie było 

go widać. Fajne były też wycieczki partyzanckie, jakie robiłem do miasta w celu 
poznania tutejszych sklepów i ich asortymentu, który był całkiem zadawalający. 
Osobiście podobała mi się fontanna oraz urokliwa kawiarenka obok. Najpotrzeb-
niejsze zakupy można było robić w sklepiku obok pensjonatu, co oczywiście wielu 
współwycieczkowiczów ucieszyło. Spodobał mi się kościółek na zboczu wznie-
sienia sennie majaczący wśród drzew. Bardzo dobre było jedzenie a w szczegól-
ności ryby o niezwykle łagodnym smaku i delikatnym mięsie. Przepyszne były też 
zupy. Smakował mi też ser wędzony, normalnie niebo w gębie.
No i najważniejsze czyste powietrze, które człowiek docenia dopiero po powro-
cie do Warszawy. Warszawy pełnej wyziewów z samochodów, ciężarówek, auto-
busów i innego ropopochodnego żelastwa, które wymyślił człowiek. Na koniec 
mojego wywodu muszę jeszcze nadmienić, że dałem się namówić na wycieczkę 
w góry (o panie, co za mordęga) zrobiłem parę całkiem fajnych zdjęć dzięki temu 
mam pamiątkę z wyjazdu do Rabki.

Czas spędziłam na:
 delektowaniu się jesienną górską przyrodą.

na wdychaniu zdrowego powietrza
na wspaniałej kąpieli w wodach termalnych
na delektowaniu się wodami uzdrowiskowymi
na miłym naszym towarzystwie
na jedzeniu pysznych posiłków 
na wspaniałej wycieczce do Zakopanego
na spokoju na spacerach i podziwianiu wiewiórek
na niezapomnianej!!!!!!! (wspomniałam najwcześniejsze 
dzieciństwo dziadków na wsi) wycieczce do muzeum Orkana
jak na razie OK. czekam na wycieczkę na Maciejową!

Chodziłam na spacery. Jadłam bardzo smaczne posiłki. Chodziłam do pobli-
skiego kościoła. Byłam na targu w Rabce. Byłam na wycieczce w Zakopa-

nem. Wjechaliśmy na Góbałówkę. Najpierw były mgły i chmury a później poja-
wiło się słońce, mgły opadły i było widać góry i Zakopane. Raz oglądałam film  w 
bardzo ładnym telewizorze . Byłam na spotkaniu z góralem.                                                                                                                   

Marianna P.

Hanna Mendza

Grzegorz M.
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Krzysztof Saje

nie wytykam.
Czuję się wyróżniony, że według ciebie 
jestem no…tym członkiem z ramienia, 
ale myślę, że trochę przesadziłaś. Zresztą 
nie wszyscy ONI są tacy źli i głupi jak ci 
się wydaje. A polityka to nie moja sprawa 
– zakończył swoją wypowiedź, w grzecz-
ny, wyważony, aczkolwiek kategoryczny 
sposób i usunął się w cień.                           
Można się było w niej doszukać pewnej  
kokieterii bo wszyscy na bank wiedzieli, 
że jego wielkopańskie pochodzenie jest 
udokumentowane i Chałecki posiadali na 
to papiery. A, że osioł wolał się do tego 
nie przyznawać to już jego sprawa.  
– Jeśli jemu jest zimno biedaczkowi, je-
śli tak marznie, to może my go ogrzejemy 
swoim futrem – do przodu wysunęła się 
para pokryta rzeczywiście gęstym, obfi-
tym runem. Byli to przedstawiciele duże-
go stada owiec, które w całości nie mo-
głoby pomieścić się w stodole mimo jej 
sporych gabarytów. Wydelegowano więc 
na dzisiejszą uroczystość tę dwójkę. Byli 
to owieczka Anka i stary baran Karenin. 
To Anka zadała pytanie i kontynuowała.  
Przecież on może dostać zapalenia płuc, 
albo jakichś innych oskrzeli – widać było 
jak na dłoni, że Anka posiada dobre i litości-
we serduszko i dla niej nawet ten pijanica 
zasługiwał na odrobinę ciepła i współczu-
cia. Karenin nie miał nic do powiedzenia 
więc milczał. Zresztą z natury był bar-
dzo małomównym baranem, a na starość 
mu się pogorszyło. Czasami wprawdzie 
zdarzało mu się beknąć coś ni w pięć, ni 
w dziewięć, czego i tak nikt nie rozumiał 
i to tylko wtedy gdy był najedzony do syta 
i zadowolony z siebie i z życia. Aż dziw 
brał, że takiego starego pierdołę wybrano 
do reprezentowanie stada w którym było 
wiele osobników młodszych, bardziej elo-
kwentnych i wygadanych. Być może stało 
się tak dlatego, że owce wolały zawsze 
trzymać się w obrębie własnej gromadki 
a takie publiczne wystąpienie to trema 
i stres. Dlatego do pełnienia tej roli wy-
znaczono Karenina. Temu staremu try-
kowi było wszystko jedno a Anki nikt do 
tego nie musiał namawiać, bo jako młoda, 
ciekawa świata, żądna przygód i nowych 
wrażeń owieczka, sama się rwała do peł-
nienia tej misji. Tak więc wszystkie owce 
i barany jednomyślnie ją poparły. 
Ty się tak nie pchaj do ocieplenia tych 
zwierzęco – ludzkich stosunków. Bę-
dziesz miała swoje pięć minut, albo i wię-
cej, gdy was poprzerabiają na błamy i ko-

żuchy, albo w najlepszym wypadku, kiedy 
z waszego runa powstaną swetry, szaliki 
i skarpety, w których ONI tak bardzo lubią 
paradować – zagęgał gąsior Deberżerak.         
Wiem coś o tym bo znam sposób powsta-
wania puchowych pierzyn i piernatów, 
służących  IM do okrywania się, aby nie 
marzli podczas snu i poduszek na których 
zwykli układać swoje cenne głowy, aby 
IM było miękko i wygodnie. 
Ten Deberżerak miał wśród zwierząt 
opinię notorycznego mitomana i łgarza. 
Na przykład kiedyś opowiadał na prawo 
i lewo jak to wziął swojego czasu udział 
w castingu na odtańczenie jednej z ról 
w „Jeziorze Łabędzim”. Zdyskwalifiko-
wał go, broń boże nie brak talentu, ale 
perfidna zmowa jury, bo ludzie jak zwykle 
rozdzielają najważniejsze role między sie-
bie. Tak jakby on, gąsior nie potrafił udać 
łabędzia. Jakby był do niego mniej podob-
ny od tych panienek, które w końcu za-
angażowano i za łabędzie poprzebierano. 
W dodatku na tym castingu rzekomo nie 
można było znaleźć baletek pasujących na 
jego niczym się przecież nie wyróżniające 
stopy w związku z czym swoją partię mu-
siał odtańczyć boso, co też nie było bez 
znaczenia dla sumarycznej oceny jego 
występu, Później, gdy balet już wystawio-
no, okazało się, że odgrywające role tych 
dumnych ptaków pseudo tancerki są do 
niczego i aby ratować spektakl przed kla-
pą, szybko zorganizowano ich wymianę 
na prawdziwe, żywe łabędzie. 
Z tym Deberżerak mógł się pogodzić już 
łatwiej, chociaż nie omieszkał nadmienić, 
że i on miał propozycje, ale honorowo je 
odrzucił. 
Taki to kit i podobne dyrdymały wciskał 
wszystkim gdy go coś naszło. Oczywiście 
w tych wymyślankach on zawsze odgry-
wał pierwszoplanowe role, niezmiennie 
pozytywne. Lubił się ten gąsior przechwa-
lać, oj lubił. 
Dostrzegał naturalnie ukradkowe, poro-
zumiewawcze spojrzenia jakie zwierzęta 
wymieniały między sobą, myśląc, że on 
tego nie widzi, połączone z  ironicznymi 
półuśmiechami. Nic sobie z tego nie ro-
bił i wcale go to nie peszyło. Dalej snuł te 
swoje nieprawdopodobne brednie, bo jego 
natura samochwały brała górę nad poczu-
ciem realności. Takim się poprostu ulągł.
Nawet jego mały harem – gąski:  Baś-
ka, Oleńka i Hela, które za nim go lepiej 
poznały, skłonne były wierzyć, tak na 
pięćdziesiąt procent we wszystko co im 

nagęgał, teraz potrafiły otwarcie mu się 
roześmiać w ten jego długi, wiecznie kła-
piący, kłamliwy dziób. 
Bo te niby głupie gęsi wcale takie głupie 
nie były, a poza jego plecami nazywały go 
Pinokiem bądź Papkinem, lub po prostu, 
od pierwszych liter imion tych dwóch lite-
rackich kłamczuchów – panem Pepe. Inne 
zwierzęta ochoczo to podchwyciły mając 
z tego niezły ubaw, ale po nim spływało 
wszystko jak woda po kaczce, a dosłow-
nie to po gęsi.
Deberżerak miał starszego brata Cyrana, 
z którym musiał się liczyć, bo Cyrano 
jako jedyny potrafił sprowadzić go na zie-
mię, gdy jego fantazja zaczynała szaleć. 
Ale Cyrano odleciał z kluczem dzikich 
gęsi do jakichś egzotycznych krain, bo za-
pałał żarliwym, spontanicznym uczuciem 
do pewnej młodej, niewyobrażalnie pięk-
nej dzikiej gąski o imieniu Roxana. I choć 
z utrzymaniem się w powietrzu było u nie-
go gorzej niż marnie – poleciał i zapewne 
doleciał, bo miłość dodała mu skrzydeł. 
Pomimo, że jako gąsior domowy był 
znacznie cięższy od swoich dzikich krew-
niaków, musiało mu się to udać bo miłość, 
jak wiara, przenosi nawet góry.
Deberżerak po rozstaniu z bratem zrobił 
się jakby bardziej cichy i spokojny. Kto 
wie, może nawet tęsknił. Zaczął rozważać 
na poważnie czyby w następnym roku nie 
kopnąć się śladami Cyrana, ale żeby taki 
plan się powiódł musiałby przejść jakiś 
przyśpieszony kurs nauki latania, albo, 
tak jak Cyrano, zakochać się. Na naukę 
i treningi był zbyt leniwy, a zakochanie się 
było w jego przypadku zupełnie niemoż-
liwe, bo on potrafił kochać tylko samego 
siebie. Później zaczął dostrzegać dobre 
strony zaistniałej sytuacji. Wszak miał na 
wyłączność Helę, Baśkę i Oleńkę, a poza 
tym nie musiał już słuchać wiecznych po-
łajanek i pouczeń Cyrana, ani zamykać 
dzioba kiedy tylko Cyrano mu przygroził. 
Podobno gęsi łączą się w pary na całe 
życie, a w wypadku utraty partnera pozo-
stają samotne do jego końca. Jeśli tak jest 
rzeczywiście, to on był niechlubnym, ale 
za to bardzo z siebie zadowolonym wy-
jątkiem od tej reguły. Rozdzielenie Deber-
żeraka z Cyranem przyniosło w efekcie 
temu pierwszemu miłą odmianę i same 
pozytywne skutki. Mógł ględzić i opowia-
dać te swoje bajdy bez żadnych zahamo-
wań. Deberżerak zaistniał bez Cyrana i 
przestał żyć w jego cieniu. 
C.D.N.
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