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3. Z końcem czerwca pożegnaliśmy się z panią Heleną psycholog, która zastępowała naszą Joasię. Z początkiem lipca do pracy przyszła nasza psycholog Kasia.
4. W lipcu i sierpniu mieliśmy wakacyjne zajęcia. Byliśmy na
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innymi w Aeroklubie,
ul. Rynkowa 8
02-495 Warszawa - Ursus
Sejmie, Królikarni, Wilatel./fax (22) 867 65 69
tel. (22) 867 65 54
nowie.
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5. Z końcem lipca pożegnała się z nami i wyjechała do Anglii nasza terapeutka Małgosia.
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Ryszard S.

Zespół i domownicy

Alternatywa
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OD REDAKCJI
W tym numerze trochę nietypowo... Jednym słowem lato , które w tym roku nie rozpieściło nas ciepłem i jesień, której słoneczno –
złote początki są wielce obiecujące. Ze względu na intensywną pracę w okresie letnio-jesiennym, którą pięknie opisuje p. Ryszard S.
w ostatnich wydarzeniach, oraz planowany wyjazd na turnus rehabilitacyjny uznaliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie połączyć
dwa numery „Alternatywy” w jeden.
Interesująco prezentuje się w tym numerze dział Psychoedukacji w którym o pojęciu relacji terapeutycznej i tego co z tym się wiąże
pisze dr Sławomir Murawiec. Równie ciekawie o relacji terapeutycznej, spotkaniu jako o przestrzeni w której mogą spotkać się
bezpiecznie terapeuta i pacjent pisze pani Katarzyna Wiraszka-Lewandowska. Bardzo polecam. Kończąc dziękuję za otrzymane
listy. Te listy są ważne dla całej społeczności ”Słonecznego Domu”, ponieważ utwierdzają nas w przekonaniu, że to co robimy ma
sens.
Biała płaszczyzna ostatniej strony gazety pomyślana była prozaicznie… jako miejsce na rekalmodawcę, sponsora, ale list pana
Mateusza Minicha Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW spowodował, że o białej płaszczyźnie pomyśleliśmy jako
o wolnej przestrzeni w której każde spotkanie staje się możliwe i interesujące. Pięknie o tym napisał ksiądz prof. Józef Tischner
„Dostrzegłem, że poprzez przestrzeń wyraża się idea wolności człowieka. Myśl tę można wyrazić prosto – jaka jest Twoja przestrzeń
taka jest Twoja wolność.” Nasza społeczność czuje się wolna – tworząc.
Serdecznie pozdrawiam
Iwona Hajduk-Horecka

DO REDAKCJI
Szanowni Państwo,

Pozdrawiam serdecznie zarówno Redaktorów jak i Czytelników. Cieszę się bardzo, że wywiązała się możliwość szczerej
rozmowy na temat Waszych doświadczeń leczenia w oddziałach
psychiatrycznych. My, personel patrzymy z innej strony i z tej
naszej perspektywy nie wszystko daje się zauważyć.
Jednocześnie wiemy, że od atmosfery i dbałości o pacjentów zależy powodzenie leczenia, dlatego powinniście pisać i przesyłać
do różnych szpitali Wasze przemyślenia.
Właśnie w tym miesiącu z ramienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego staramy się przeprowadzić konkurs na „Przyjazną Przychodnię”. Mamy nadzieję, że

pomimo strajków i ogólnie trudnej sytuacji w Polsce, otrzymamy wiele ocen i uda się nam nagrodzić naprawdę przyjazne dla
Was miejsce.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, wybieram się na urlop
i życzę państwu i sobie lepszej pogody.
Do usłyszenia po powrocie.
								
		
		

Doc. dr hab. med. Joanna Meder

Szanowni Państwo,

Z prawdziwym zainteresowaniem zapoznałem się z 7 numerem kwartalnika „Alternatywa”. Najciekawszą jego częścią wydają
się kolumny dokumentujące zdjęcia, osiągnięcia i sportowe zmagania podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”. Za bardzo cenne należy uznać to, że opisują je sami uczestnicy – nie jest to więc tylko pisanie „o nas”, ale też
„przez nas”. Urzekające są prezentowane w numerze prace plastyczne powstałe z użyciem farb akrylowych, nawet czarno-biała fotografia nie odbiera im głębi i piękna, choć pewnie oglądana „na żywo”, emanowałaby dodatkową siłą przekazu. Podziw
budzą również rysunki Pani Małgorzaty Surmy – należy mieć nadzieję, że zdrowie pozwoli Artystce wzbogacić swoimi pracami kolejne numery „Alternatywy”, i że prócz rysunków zaprezentuje ona także swoje malarstwo. Sportowe i geograficzne pasje Pana Jakuba Cieślaka dorównują talentom literackim i humorystycznym Pana Krzysztofa Saje, który, co się bardzo wyraźnie
czuje, „daje z siebie wszystko”. Pan Szymon W. ujawnia swój zmysł satyryczny raczej w rysunku niż w poezji – ta utrzymana
jest w tonie powagi. Bogaty program psychoedukacji dla osób cierpiących na schizofrenię realizowany w II Klinice Psychiatrycznej AM w Warszawie rodzi nadzieję, iż któryś z kolejnych numerów pisma zamieści relację – a nie tylko zestawienie tematyki
z przebiegu poszczególnych sesji. Biała płaszczyzna IV strony okładki budzi symboliczne skojarzenie z pustką, nowym początkiem w kolejnym numerze. Czy było to zmierzone, czy też bardziej prozaiczne, czy to miejsce czeka na reklamodawcę sponsora?
Załączam serdeczne pozdrowienia dla całej redakcji kwartalnika.
Z poważaniem.

								
								
								

Mateusz Minich
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

4

4

Coś o Nas

SCHIZOFRENIA

–

OTWÓRZCIE

Coś o Nas

DRZWI

W deszczu i w słoNcu

fot. Elżbieta Pliszczyńska

Była niezmordowana, racząc nas starymi i nowszymi przebojami
muzyki rozrywkowej. Rozstrzygnięty też został konkurs literacki,
w którym uczestniczyłem. Niestety, moja praca nie znalazła uznania w oczach jurorów. Oczywiście nasz ŚDS miał w tej imprezie
swój udział. Nasze stoisko, przy którym rezydowali Iwona, Ela
i Artur – nasi terapeuci, choć nie tak okazałe jak inne, budziło
spore zainteresowanie różnych mniej lub bardziej oficjalnych
osób – jak też zwykłych przechodniów. Swoją obecnością zaswoją maestrią. Świadczyły o bogactwie duchowym, fantazji,
pomysłowości i finezji ich autorów. Były wśród nich malowane
różnymi technikami obrazy, gobeliny, rzeźby i inne – nie waham
się je tak nazwać – arcydzieła, których twórcy w realnej rzeczywistości często nie mogą znaleźć swego miejsca, ani też zdobyć
akceptacji społeczeństwa. Najokazalszą ekspozycją była wystawa

Jakub
Szymon
Cieślak
W.
„Słoneczny Dom”

fot. Artur Szklarz

Niedziela 9 września była Dniem Solidarności z Osobami Cierpiącymi na Zaburzenia Psychiczne. Z tej okazji na warszawskiej ulicy
Nowy Świat została zorganizowana impreza – festyn, na której
właśnie te osoby mogły pochwalić się swoimi osiągnięciami.
Obie strony ulicy wypełniły się stoiskami wystawienniczymi, na
których liczne Środowiskowe Domy Samopomocy i inne placówki podobnego typu, prezentowały efekty swoich dokonań. Było
barwnie, bogato i wesoło. Eksponowane prace często zdumiewały

fot. Elżbieta Pliszczyńska

W niedzielę 9 września 2007 roku już po raz szósty doszło do
bardzo ciekawego wydarzenia – Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Nowy Świat, który po rocznej
przerwie znów stał się centrum wydarzeń, na kilka godzin
przemienił się w deptak. Zaczęło się od przemówień pani
docent Joanny Meder, Dyrektora d/s lecznictwa w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii oraz przewodniczącej Ekonu, pani
Elżbiety Gołębiewskiej, które włożyły mnóstwo pracy i serca
w organizację tego trudnego przedsięwzięcia. Otwarto symboliczne Drzwi, przez które każdy mógł przejść, wyrażając
swoje poparcie dla życzliwej tolerancji, należnej cierpiącym
psychicznie ludziom. Dzięki Tacie złożyłem podpis pod
Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Niestety, aura tego dnia nie sprzyjała – padał, rzęsisty deszcz.
Mimo tego, do stoiska „Słonecznego Domu” podeszło wielu
ludzi, którzy zjedli nasze cukierki pięknie zawinięte w papierki
z naszym logo. Rozdaliśmy praktycznie wszystko, co było do
rozdania, a ktoś chciał nawet kupić wspaniały obraz wykonafot. Artur Szklarz
ny przez Krzysztofa. Łącznie przyszło pięciu domowników
z naszej placówki – Hania, Sabina z mężem, Mikołaj, Krzysztof i ja. Przyprowadziłem całą rodzinę, ale kilka razy odłączyłem się od
moich najbliższych, między innymi po to, żeby zrobić wywiad z lekarzem psychiatrą. Oto on:
Czy w Polsce jest wystarczająco dużo tego rodzaju inicjatyw?
Moim zdaniem powinno być ich więcej.
Jak dużą zmianę w myśleniu na temat zaburzeń psychicznych wywołują takie wydarzenia? Czy więcej wynoszą z nich ci, którzy
nie mają na co dzień do czynienia z osobami chorującymi psychicznie, czy raczej ci, którzy mają?
Wydaje mi się, że więcej zmian dokonuje się wśród tych, którzy mają tego typu problemy lub stykają się z nimi. Dziś jest to szczególnie
widoczne, ponieważ tegoroczna akcja odbywa się w czasie politycznej zawieruchy. Nie przyszło zbyt wielu przedstawicieli władzy,
a ich liczniejsza i dłuższa obecność na pewno zatrzymałaby większą ilość
przypadkowych przechodniów. Zasięg oddziaływania tej imprezy na dzisiaj
wydaje się niewielki.
Czy według Pana relacje między psychiatrą a pacjentem powinny być
partnerskie, a nawet jeżeli nie, to czy nie traktuje się chorych zbyt
protekcjonalnie?
Sposób traktowania jest różny. Ja uważam, że przede wszystkim należy ich
traktować po ludzku. Partnerstwo zakłada pewną równoważność wielopoziomową. To może być niedobre dla pacjenta. W tego rodzaju problemach
lekarz powinien być swego rodzaju przewodnikiem. Musi umieć cierpliwie
słuchać, być przyjaznym i życzliwym. Ponieważ jednak wykazuje się większą wiedzą w zakresie jego choroby i wie lepiej, co jest dla pacjenta dobre,
a co nie, ta relacja nie może być partnerska.
Wielkie słowa uznania należą się naszej Kierowniczce Iwonie i Terapeutom
– Eli i Arturowi. Włożyli mnóstwo pracy, aby „Słoneczny Dom” wypadł jak
najlepiej. Wyszło tak dobrze, że Pani psycholog z Ośrodka Pomocy Społecznej Ursus powiedziała, że nie spodziewała się, że jesteśmy aż tak zdolni.
Słyszałem, że Dyrekcja też była zadowolona również z nas domowników,
ponieważ to nasze prace zaprezentowano. Co do mojej osoby, to cieszę się,
że spotkałem swoich starych znajomych z zagórzańskiego Hostelu. Dodam,
że byłem tak przejęty całym zamieszaniem, że niewiele pamiętam z tego,
co działo się na scenie oraz w tak zwanej „Strefie Relaksu”.
Impreza, która zaczęła się o 12:00, trwała do 18:00, ale większość osób
opuściło ją znacznie wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że prawdopodobnie wszyscy obecni ze „Słonecznego Domu” są zadowoleni, że tam
byli. Moja rodzina też.
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Alternatywa

Warsztatu Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
z ulicy Sobieskiego w Warszawie. Były też występy estradowe.
Mój zachwyt wzbudziła obdarzona wspaniałym, silnym głosem
Pani Marzena Samselska – występująca ze swoim zespołem muzycznym. Potrafiła wspaniale nawiązać kontakt z publicznością,
widać było, że śpiewanie sprawia jej wielką radość i przyjemność.

Alternatywa

szczyciły nas obydwie Panie Dyrektor ursusowskiego OPS, tj. pani
Marzenna Szaniawska i pani Marzena Bednarczyk. Była też pani
Hanna Godźwa – psycholog. Prócz mnie na imprezie pojawili się
także inni domownicy: Sabina M. z mężem, Kuba C. z rodziną,
Hania M. i Mikołaj S. Szkoda tylko, że pogoda nie dostosowała
się do pogodnego nastroju tej uroczystości. Na przemian mżyło,
padało, lało – choć chwilami świeciło też słońce. Było zimno.
Ta nieprzychylna aura ograniczyła ilość osób zainteresowanych
całą imprezą i spowodowała wcześniejsze od zaplanowanego jej
zakończenie. Szkoda – bo naprawdę było ciekawie i pouczająco
i – mam nadzieję – pozytywnie wpłynęło to na integrację osób
chorych ze zdrowymi.
Krzysztof
SzymonSaje
W.
„Słoneczny Dom”
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Wycieczka do Łodzi, w której liczną grupą uczestniczyliśmy (30.
05. 2007) była bardzo ciekawa, pełna wrażeń i pouczająca, choć
może każde z nas szczególną uwagę zwróciło na coś innego. Dla
mnie, prawdziwą rewelacją tej wycieczki była przewodniczka,
która nas po Łodzi oprowadzała. Ta młoda, sympatyczna osoba
była w pełni kompetentna. O swoim mieście wiedziała wszystko
i potrafiła udzielić wyczerpującej odpowiedzi na każde zadane
pytanie. Jej wiedza budziła we mnie we mnie podziw. Dzięki pani
Annie mogliśmy nie tylko obejrzeć to co w Łodzi jest interesujące, ale także dowiedzieć się o tym mieście bardzo wielu rzeczy,
których ze względu na upływ czasu zobaczyć nie mogliśmy, ani
też być ich świadkami.
Ponieważ obszernie wrażenia wizualne z wycieczki opisał Kuba,
ja bardziej się skupię na tych drugich, nie pomijając jednak tego
co widzieliśmy.
Bardzo podobał mi się park Źródliska II, w całości uznany za pomnik przyrody. Wiekowe drzewa, a wśród wyróżniające się swoim
ogromem, potężne dęby budziły respekt i skłaniały do zadumy.
Międzynarodowe Triennale Tkanin – zorganizowane w Muzeum
Włókiennictwa nieco mnie rozczarowało. Tylko niektóre z wystawianych ekspozycji dłużej jak na chwilę przykuły moją uwagę.
To oczywiście ocena subiektywna – bo inne osoby mogą mieć na
ten temat zupełnie odmienne zdanie.
Zafascynowała mnie natomiast wystawa maszyn tkackich, obrazująca ich ewolucję od XII wiecznego, prymitywnego krosna – po
dzisiejsze, skomplikowane, wielofunkcyjne maszyny przędzalnicze. Wystawa ta sąsiadowała z w/w Triennale i umiejscowiona
była w jednej z sal tego samego muzeum.
Przekształcony w promenadę spory odcinek ulicy Piotrkowskiej
jak żywo przypomina warszawski Nowy Świat. Usytuowano
tu pomniki sławnych, związanych z Łodzią ludzi. Pomniki te
w zamierzony sposób są niewielkich rozmiarów, tak aby zachęcić zwiedzających do tego aby przysiąść na ławeczce obok nich.
Siadaliśmy więc obok Władysława Reymonta, Juliana Tuwima
i Artura Rubinsteina, robiąc sobie zdjęcia w ich towarzystwie.
Architektura Łodzi, a przynajmniej te jej fragmenty które widzieliśmy to budynki z przełomu wieków XIX i XX – go. Styl głównie
secesyjny, choć monumentalnych rozmiarów pałac żydowskiego
przemysłowca Poznańskiego zbudowany został w stylu eklektycznym (mieszanina różnych stylów z rożnych epok) Bardzo mało,
wręcz prawie żadnej nowoczesności. Te pełne przepychu, bogato
zdobione – pałace, wille, dworki i kamienice, jedne wspanialsze
od drugich – świadczyć miały o zamożności i statusie społecznym
ich właścicieli. Obok – biedne, bliźniaczo do siebie podobne,
choć jak na ówczesne czasy wygodne i funkcjonalne, zgrupowane
w cale osiedla domy robotników, wybudowane dla nich przez ich
pracodawców.
Teraz o tym czego nie mogliśmy zobaczyć, a dowiedzieliśmy
się od pani Anny, naszej niezrównanej przewodniczki. Pierwsze
wzmianki o Łodzi datują się na XIV wiek, a dokładnie na rok 1331.
Prawa miejskie Łódź otrzymała w roku 1423 od króla Władysława
Jagiełły. Jak wiele miast, tak i Łódź posiada swoją legendę będącą
genezą jej nazwy.
Podróżujący rzeką Ostrogą (obecnie Łódka) rycerz Włodzisław
został w nocy zaskoczony przez burzę. Łódź którą płynął wyciągnął na brzeg i odwróconą do góry dnem postawił na czterech
„Słoneczny Dom”

palach. Pod nią przeczekał nawałnicę. Gdy wreszcie rozpogodziło
się, w promieniach porannego słońca zobaczył, że, teren na którym
obozuje i w ogóle cała okolica są bardzo piękne. Postanowił więc
osiąść tu na stałe. Od tej odwróconej łodzi, która stanowiła jakby
symbol pierwszego domostwa, bądź też od imienia dzielnego
rycerza (Włodzisław) Łódź wzięła swoją nazwę.
Przez Łódź – o czym prawie nikt nie wie przepływa 18 rzek.
Większość z nich za sprawą ręki ludzkiej zostało ukrytych pod powierzchnią miasta. Warto wspomnieć, że patronką Łodzi jest święta
Faustyna Kowalska, która jest z tym miastem także związana.
Łódź do rozkwitu dochodziła w błyskawicznym tempie. Jest
to zasługą przemysłowców niemieckich, żydowskich, polskich
i rosyjskich. Potrafili oni we właściwy sposób wykorzystać okazję
jaką stwarzała niska cena podmokłych gruntów na których znajduje
się obecna Łódź. Ryzyko jakie podjęli opłaciło się tysiąckrotnie.
Łódź w roku 1820 liczyła 767 mieszkańców, by już za 30 lat,
w roku 1850 liczyć ich 50 tysięcy. Rok 1880 – 112 tysięcy; 1897
253 tysiące; a w roku 1921 aż 452 tysiące mieszkańców. Dzisiaj
jest ich około miliona, co daje Łodzi status drugiego po Warszawie
pod względem ludności miasta w Polsce. Swojego czasu był to
także drugi po Warszawie ośrodek przemysłowy w kraju – bardzo
ważny, znany i ceniony w całym świecie.
Swój błyskawiczny rozwój Łódź zawdzięcza właśnie owym
pionierom o których wspominałem, ludziom którzy nie zawahali
się postawić wszystkiego na jedna kartę i tu zainwestować swoje
pieniądze. Doprowadziło to Łódź do rangi którą w kraju i na
świecie osiągnęła, a ich do wielkiego bogactwa.
Dziś Łódź podupadła. Olbrzymie, wszystkie wybudowane z ciemnoczerwonej cegły pofabryczne budynki zieją pustkami – choć
zaczyna się nimi interesować kapitał zagraniczny. Władze lokalne
również mają pomysły jak przywrócić Łodzi jej dawną świetność.
Te ponure pustostany przekształcone w lokale mieszkalne, hotele,
centra handlowe wkrótce znowu mogą zatętnić życiem – choć nie
będzie to już stukot i hałas maszyn. Niektóre z nich zresztą już
taka rolę spełniają – jak choćby kompleks handlowy Manufaktura.
Nie sposób będąc w Łodzi nie wspomnieć o Łódzkiej Szkole Filmowej założonej w tym mieście w 1948 roku. Łódzka Filmówka
znana jest w całym świecie i wykształciła tak znanych absolwentów jak: reżyserzy – Roman Polański, Andrzej Wajda, Krzysztof
Kieślowski i Krzysztof Zanussi. Operatorzy – Sobociński, Bartkowiak i Kamiński. Prócz tego całą plejadę znakomitych aktorów.
Wiele spośród tych osób zrobiło międzynarodową karierę i poza
granicami Polski rozsławiło jej imię. Wycieczka do Łodzi nie
rozczarowała mnie. Raczej byłem mile zaskoczony. Spodziewałem
brudnego, ponurego miasta, którym Łódź zapewne jest, ale to co
widzieliśmy jakby temu zaprzeczało. Łódź posiada wiele wspaniałych miejsc godnych obejrzenia i niektóre z nich zobaczyliśmy
i zwiedziliśmy.
Na koniec wspomnę jeszcze, że w Łodzi osadził akcje swojej
„Ziemi Obiecanej” nasz noblista Władysław Reymont. Łatwo
się domyślić, że bohaterowie Reymonta to owi pierwsi odważni,
którzy Łódź tworzyli i doprowadzili do rozkwitu i to oni są pierwowzorami literackich postaci autora. Film, który na podstawie
tej książki (raczej nudnawej) wyreżyserował Andrzej Wajda to
arcydzieło.
Chciałbym do Łodzi pojechać raz jeszcze bo czuję pewien niedosyt. Jeden dzień to za mało aby poznać to ciekawe i ważne dla
Polski miasto... .
Krzysztof Saje
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...Wycieczka była z przewodnikiem.
Oglądaliśmy wille fabrykanta
Scheiblera. Byliśmy w Muzeum
Włókiennictwa. Były tam stare maszyny
włókiennicze. Oglądaliśmy tam różne
płótna. Widzieliśmy ulicę Piotrkowską.
Jest to reprezentacyjna ulica Łodzi.
Znajdują się na niej zabytkowe
kamienice gdzie mieszkali fabrykanci.
Były tam pomnik Reymonta i Rubinsteina.
Robiliśmy sobie z nimi zdjęcia. Byliśmy
też w Manufakturze. Jest tam kompleks
ze sklepami. Wypiłem tam kawę. Ogólnie
wycieczka była udana.
						Mirek

...Autobus przyjechał o godz. 8.00, jechaliśmy
przez Błonie i Łowicz. O godz. 12.00 spotkaliśmy
się z panią przewodnik, która opowiedziała nam
dużo ciekawych historii o Łodzi. Później poszliśmy
zwiedzać Muzeum Włókiennictwa w którym było
dużo historycznych maszyn. Następnie poszliśmy
zwiedzać ulice Piotrkowską na której znajdują się
pomniki poety Tuwima, Reymonta oraz muzyka
Rubinsteina. Odwiedziliśmy też słynną Łódzką
Manufakturę przerobioną teraz na wielkie centrum
handlowe. Na placu obok Manufaktury znajdował
się tron królewski na którym chętnie robiliśmy
sobie zdjęcia.
							Jarek
Alternatywa
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...30 V 2007 r. w środę w godzinach
od 8 do 20.00 byliśmy na wycieczce
autokarowej w Łodzi. Otrzymaliśmy
suchy prowiant, bez którego bylibyśmy głodni. Nasza pani Przewodnik
okazała się bardzo miłą osobą. Zaprowadziła nas do Muzeum, gdzie
bardzo spodobały mi się maszyny
włókiennicze. Pod koniec wycieczki
byłem w Manufakturze, która została zbudowana na terenie dawnych
fabryk. Wyprawa do Łodzi okazała
się moim zdaniem bardzo udana.
				Mikołaj

...Zwiedzaliśmy Park, potem pojechaliśmy autokarem i zwiedzaliśmy różne domy. Zwiedzaliśmy fabryki włókiennicze
i tkactwa i zwiedzaliśmy Muzeum Włókiennictwa. Potem
pod koniec była przerwa do
17.15 czyli luźny czas i można było sobie wyjść na kawę.
byłam z Anią, jechałam schodami ruchomymi w pod górę.
Czyli wycieczka mi się podobała i jestem zadowolona bardzo. i to wszystko z wycieczki.
Bardzo mi się podobała pani
przewodnik, która opowiadała o Łodzi i na tym kończę.
Mamy zdjęcia z wycieczki na
wideo, które oglądałam i to
wszystko.
				Hanna

„Słoneczny Dom”
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fot. Artur Szklarz

Zapisane Myśli

...Zwiedzaliśmy głównie zabytkowe
kamieniczki i pałace przy ulicy Piotrkowskiej, również oglądaliśmy pomniki
Reymonta, Tuwima i Rubinsteina. Byliśmy też w muzeum włókiennictwa,
gdzie widzieliśmy zabytkowe krosna
i inne maszyny włókiennicze, oraz wystawę prac artystycznych związaną
z technikami tkackimi.
				
Marianna
fot. Elżbieta Pliszczyńska

30 maja br. pojechaliśmy na wycieczkę do Łodzi. Punktualnie o 12:00 spotkaliśmy się z panią Anną – przewodnikiem, którego wynajęliśmy. Zwiedzanie Łodzi rozpoczęliśmy od pałacu niemieckiego ewangelika Karola Scheiblera
– człowieka, dzięki któremu Łódź stała się wielkim ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Nie weszliśmy jednak do
środka. Następnie obejrzeliśmy Księży Młyn, czyli zespół
fabryk włókienniczych, który należał do Scheiblera. Jedna
siódma powierzchni Łodzi, czyli 500 hektarów, należała
w tamtych czasach właśnie do niego. Później poszliśmy
do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. W pierwszej
sali widziałem zarówno krosno tkackie z XII wieku,
jak i nowoczesne maszyny z drugiej połowy XX wieku.
W innej sali podziwiałem wspaniałe dzieła sztuki, które
były głównie utkane. Była to wystawa światowej sztuki
włókna. W jeszcze innej sali mogliśmy popatrzeć na miniatury tkackie. Te dzieła są tak piękne, że aż przyjemnie
na nie patrzeć. W następnej kolejności poszliśmy słynną
Piotrkowską, reprezentacyjną ulicą Łodzi, która ma prawie 5 km długości. Zaciekawiła mnie ogromna ilość rikszy,
ale nie tylko. Weszliśmy do miejsca z miniaturami łódzkich budowli. Widziałem też rzeźby plenerowe wykonane
z brązu, które przedstawiały słynnych łodzian: „Ławeczkę Tuwima”, „Fortepian Rubinsteina”, „Kufer Reymonta”
i „Twórców Łodzi Przemysłowej” (Izraela Poznańskiego, Karola Scheiblera i Ludwika Grohmanna). Można było się
przysiąść do nich wszystkich. Długi fragment ulicy zawiera kostki z wygrawerowanymi imionami i nazwiskami zwykłych łodzian (w maju 2007 r. było ich kilkanaście tysięcy). Szliśmy również Aleją Gwiazd, gdzie znajdują się mosiężne gwiazdy wielkich postaci polskiego filmu, głównie aktorów i reżyserów. Zabytków jest na Piotrkowskiej mnóstwo, to przede wszystkim pałace, kamienice i kościoły. Ostatnim punktem naszej wycieczki do Łodzi było znajdujące
się na Bałutach ogromne centrum handlowo-rekreacyjno-kulturalne – Manufaktura. Dla mnie, warszawiaka, to
nic nadzwyczajnego, ale spodobał mi się tron. Dzięki Eli
mam zrobione zdjęcie, gdy na nim siedzę. Przed godziną
18:00 weszliśmy do autokaru, aby wrócić do Warszawy.
Byłem w Łodzi po raz pierwszy i przyznaję, że jestem
pozytywnie zaskoczony tym miastem.

						KUBA

...Łódź mi się podobała bo były fajne, ładne
budynki chociaż były zaniedbane. Podobało mi się
Muzeum Włókiennictwa i długa ulica Piotrkowska
z bardzo ładnymi, niektórymi kamienicami. Domy
robotników były takie sobie. Ładna była też straż
pożarna z wieżą.
					
Grzegorz
„Słoneczny Dom”
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18.02.2006 r.
Sobota zaczęła się piciem ojca. Natomiast dzieci były fenomenalne. Bawiły się, a potem
poszłam z Bartkiem do sklepu i do apteki ponieważ syn jest przeziębiony. Potem niedość,
że dzieci zaczęły rozrabiać, to wszystko stanęło na mojej głowie i zaczęło mnie denerwować
ich zachowanie. Po godzinie zaczęły się spokojnie bawić, ale mnie już drażniły, chyba za
długo już były, choć nie minęło jeszcze pół soboty. Koło południa wzięłam hydroksyzynę
i myślałam czy nie odwieźć dzieci z powrotem. Gdy zauważyły, że biorę proszki uspokoiły
się na chwilę, a ja mogłam trochę poczytać. Po południu byłam bardzo zmęczona i źle
się czułam. Po dłuższym namyśle ubrałam dzieci i odwiozłam je do ośrodka. W drodze
powrotnej do domu przyszedł do mnie Zły i dopadły mnie wyrzuty sumienia. W domu długo
nie mogłam dojść do siebie, a Zły nie dawał spokoju.
19.02.2006 r.
W niedzielę oprócz złego samopoczucia, wrzutów sumienia i rozmowy ze Złym nie wydarzyło
się nic godnego uwagi.
22.02.2006 r.
Dzisiaj, gdy wyszłam z ośrodka pojechałam prosto do dzieci. Spędziłam u nich ponad godzinę,
ponieważ musiałam iść z nimi do kościoła. W drodze powrotnej naszły mnie złe myśli. Dopiero
w domu, gdy zaczęłam coś pisać, co oczywiście mi nie wyszło, złe myśli mi odeszły. Potem
trochę poczytałam, a na sam koniec miałam porysować, ale już nie miałam siły. I to wszystko.
23.02.2006 r.
W dzisiejszym dniu popołudnie zaczęłam od czytania. Potem zajęłam się rysunkiem, który
męczę już czwarty dzień. W między czasie znowu przyszła terapeutka z którą musiałam
spędzić ponad godzinę. Rozmowa nam się nie kleiła i była delikatnie mówiąc bardzo nudna.
Przez nią nie dokończyłam rysowania, bo byłam już zmęczona. Później naszły mnie złe myśli,
bo zbliża się sobota, a ja się boję jechać na chrzest. Chyba stchórzę i nie pojadę. Za chwilę
myślałam już tylko o tym, żeby się otruć i modliłam się do Boga, żeby dał mi umrzeć. Koniec.
24.02.2006 r.
Dzisiejsze popołudnie było pracowite. Najpierw zaczęłam rysunek Asi. Potem odbiło
mi i streściłam całą budowę komórki co zajęło mi dużo czasu. Jest już 23.00,
a ja jeszcze nie śpię. Boję się jutrzejszego dnia i strasznie tęsknię za ,,Słonecznym
Domem”. Nie wiem dlaczego czuję się tam bezpiecznie, a w szczególności, gdy jest Asia
P.S. Bardzo się źle czuję nie wiem czy usnę. Koniec.

Alternatywa
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O kryteriach uzależnienia od alkoholu
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Według obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 by zdiagnozować zespół uzależnienia od alkoholu należy zaobserwować przynajmniej trzy z niżej wymienionych objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc: (1) silne pragnienie picia lub
poczucie przymusu przyjmowania alkoholu („głód alkoholowy”), (2) upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych
z przyjmowaniem alkoholu: zdolności powstrzymania się od picia, trudność w jego zakończeniu, trudność w ograniczeniu ilości
spożywanego alkoholu, (3) fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerwania picia lub używanie
alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych (drżenie mięśni, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka,
bezsenność, niepokój, a w krańcowej postaci majaczenie drżenie), (4) zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu, (5) koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków, (6) uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.
SzymonWiraszka
W.
Katarzyna
- Lewandowska

„ T R Y P T Y K A L KO H O LO W Y ”
Siedem dni z życia alkoholika pechowca

Tydzień z życia alkoholika macho.

Dlaczego piję?

Poniedziałek?
Bo tak chciałem.
Wtorek?
Żeby złapać odpowiedni humorek.
Środa?
Bo barowa pogoda
Czwartek?
Jakoś jeszcze miałem na ćwiartkę.
Piątek?
Piję. A co? Mam robić wyjątek?
W sobotę?
Bo po prostu miałem ochotę.
W niedzielę?
Bo zostało mi parę drobnych na przelew

W poniedziałek?
Bo lewą nogą wstałem.
We wtorek?
Bo stara chlapała ozorem.
W środę?
Bo miałem kłopoty ze wzwodem.
W czwartek?
Bo dwóję ze szkoły przyniósł mój Bartek.
W piątek – uwaga w dacie pechowa trzynastka.
Piję bo inaczej bym się pochlastał.
Sobota?
Bo kac mną miotał.
W niedzielę?
Bo spotkałem się z przyjacielem.
Poniedziałek?
Dlaczego? Już zapomniałem
I tak co tydzień od nowa i znowu
Zawsze znajdzie się jakiś powód,
przypadek, okazja inne przyczyny,
nie ma w tym nic mojej winy.
Jakieś fatum na mnie wciąż czyha,
Więc jak tu nie sięgnąć po kielicha?
Sam już nie wiem jak to się dzieje,
Ale mnie stale wiatr w oczy wieje.
I to moje codzienne picie,
To sposób na wredne życie.

„Słoneczny Dom”
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Tydzień z życia alkoholika cierpiętnika.

Dlaczego piję?
W poniedziałek?
Bo zły los przeklinałem.
We wtorek?
Pod czarnych myśli naporem.
W środę?
Wspominałem swe lata młode.
W czwartek ?
Bo życie jest nic nie warte.
W piątek?
Bo robiłem przegląd pamiątek.
W sobotę?
Bo zgłębiałem bytu istotę
W niedzielę?
Za me rany na duszy i ciele.
Taka jest niestety moja niezmienna codzienność,
a istnienie w niej jest dla mnie ponurą gehenną.
Ciągle myślę, wciąż narzekam,
Coś wspominam, na coś czekam.
Niczym już nie umiem się cieszyć
I trudno mnie jest czymś rozśmieszyć.
Widać taka była stwórcy filozofia,
By przydzielić mi miejsce pośród losu ofiar.
Znieczulam się więc pijąc, by moje doznania doczesne,
Były dla mnie przynajmniej trochę mniej bolesne

I wspaniale wprost mi się żyje.
Tu wypiję, tam wypiję.
Bo gdy przede mną gorzały butelka,
rodzi się we mnie jakaś moc wielka,
wszyscy mi schodzą z drogi, przed nikim nie
pękam,
niczego się nie boje i nikogo nie lękam.
Żeby mi się nikt pod nogami nie plątał,
Wszystkich potrafię rozstawić po kątach.
Jestem jak burza, jak żywioł, jak jakieś demoniczne licho.
Szalony jak Orland i błędny jak rycerz don Kichot.
A gdy tak codziennie chleję,
bachory chlipią spod stołu, a stara truchleje.
Czuję się wtedy wszechmocny jak Bóg.
Dopóki się nie zwalę z nóg.
Alternatywa
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Post scriptum.
Teraz sekret Wam zdradzę Czytelnicy kochani,
że teksty te pisałem sam będąc „na bani”.
Bo gdy zdolności tworzenia w artyście się kurczą,
Pijąc, próbuje pokonać impotencję twórczą.
Pijanym statkiem odpływa ku nieznanym lądom,
Tak jak to przed nim czynili Gałczyński, Majakowski, Fallada i London.
Męczy się przy tym strasznie i szaty rozdziera.
I tak w bólach się rodzi alkoholik literat.
Na koniec wyznaję – z pewną kokieterią,
Że post scriptum pisałem pół – żartem, pół –
serio.
I prawda w nim zawarta nie jest zbyt głęboka.
Więc traktujcie je proszę z przymrużeniem oka.

Krzysztof Saje

Alternatywa
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Psychoedukacja

PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia jest skuteczną metodą pomocy i leczenia w różnych problemach psychicznych, emocjonalnych i w trudnościach w relacjach z innymi ludźmi.
W niektórych problemach może być stosowana jako jedyna
metoda leczenia, na przykład w nerwicach, trudnościach osobistych, rodzinnych czy małżeńskich.
W psychiatrii jest najczęściej stosowana w połączeniu z podawaniem leków. W schizofrenii, depresji, chorobie dwubiegunowej
stosuje się leki i psychoterapię jednocześnie. Każda z tych metod
leczenia ma do odegrania swoją rolę i ma swój zakres działania.
Podawanie leków i stosowanie psychoterapii nie wyklucza się
wzajemnie. Przeciwnie, wszystkie badania dowodzą, że najlepsze rezultaty leczenia daje połączenie tych dwóch metod pomocy.
Jednym z najważniejszym czynników leczniczych w psychoterapii jest relacja terapeutyczna z psychoterapeutą. Wielu terapeutów uważa, że jest to podstawowy czynnik leczący w psychoterapii. Ta relacja terapeutyczna może być zawiązywana na pewien
czas, na czas trwania terapii. Może być taka zawiązywana na
wiele lat umożliwiając - na przykład osobom cierpiącym na
schizofrenię - dobre funkcjonowanie. Jeżeli istnieje takie długotrwałe, stabilne i mocne wsparcie ze strony terapeuty, to może
umożliwiać to osobie chorej wieloletnie dobre funkcjonowanie.
Pojęcie relacji terapeutycznej wiąże się także z pojęciem przymierza terapeutycznego. Jeśli pacjent i psychoterapeuta „sprzymierzają się” dla dobra pacjenta, to oczywiście więcej dobrego
mogą wspólnie osiągnąć w czasie psychoterapii. Ale to sprzymierzenie powinno pochodzić z obu stron, i od terapeuty i od pacjenta. Podkreśla to ważną rolę pacjenta w czasie psychoterapii.
Takie czynniki jak motywacja pacjenta, zaufanie do terapeuty,
ustalenie wspólnych celów, często wspólny język z terapeutą,
wzajemny szacunek kształtują tworzenie przymierza terapeutycznego.
W psychoterapii ważny jest aktywny współudział, ciekawość
samego siebie, i chęć dokonania w sobie zmian osoby leczonej.
O ile leki można podać komuś bez zgody, na przykład w zastrzyku, to psychoterapii bez zgody pacjenta zrobić się nie da. Jeśli
ktoś nie uczestniczy w psychoterapii (nie przychodzi na nią, albo
przychodzi, ale nie pracuje psychologicznie) to żadna psychoterapia się nie powiedzie.
Oczywiście każda osoba ma pewien opór w trakcie psychoterapii. Opór ten może być związany z trudnościami w poznawaniu
samego siebie, własnych problemów lub wewnętrznych konfliktów. Często bywają to sprawy niełatwe, czasami trudno się
pogodzić z wiedzą nabywaną o sobie w trakcie terapii. Czasami pewnych rzeczy wolelibyśmy nie wiedzieć lub odczuwamy
wszyscy niechęć do wprowadzania zmian. Opór nie powinien
być przezwyciężany siłą, powinno się do niego podchodzić z
szacunkiem, ponieważ chroni on wrażliwe części psychiki. Jednak opór, który jest aż tak silny, że uniemożliwia prowadzenie
psychoterapii lub prowadzi do jej zerwania nie jest korzystny
dla pacjenta. Ważna jest postawa zaciekawienia samym sobą i
otwarcia na możliwe zmiany. W sumie to przecież ciekawe, poznawać siebie.
„Słoneczny Dom”

Każda psychoterapia ma także swoje zasady i warunki, w jakich
może być skutecznie prowadzona. Te warunki i zasady można
porównać do podłogi w domu. Żebyśmy mogli gdzieś mieszkać,
musi tam być jakaś podstawa, jakaś podłoga. Inaczej wszystko
chwiałoby się i rozpadało. Podobnie jest w psychoterapii. Najczęściej na początku terapii zasady te powinny być maksymalnie
jasno ustalone, a potem w trakcie terapii przestrzegane. Zasady te mogą dotyczyć na przykład częstości i terminów spotkań,
czasu ich trwania, zasad zachowania terapeuty i pacjenta, długości trwania terapii. Zasady bywają różne, w różnych rodzajach
psychoterapii. Przestrzeganie zasad i warunków terapii służy
pacjentowi – wie wtedy, czego może oczekiwać od terapeuty,
a czego nie. Są psychoterapeuci, którzy udzielają rad i wskazówek, są tacy, którzy nigdy tego nie robią. To musi być wiadome
od początku terapii. Ponadto jeśli psychoterapia ma stanowić
wsparcie i umożliwiać zmianę psychiczną, to musi opierać się
na stabilnych i jasnych (znanych) podstawach. Wtedy na psychoterapii i terapeucie można się psychologicznie oprzeć i zawiązać przymierze terapeutyczne. Sprawy trudne pomiędzy terapeutą a pacjentem należy wspólnie omówić. Zdarzeniem, które
bardzo niszczy psychoterapię jest ukrywanie czegoś, wzajemna
nieszczerość w relacji pomiędzy oboma osobami. Każdy przyzna, że jeśli terapeuta wykazuje się nieszczerością, to, nie jest
korzystne dla terapii. Ale podobnie jeśli coś trudnego dzieje się
w relacji pacjenta z terapeutą, to najkorzystniejsze jest zacząć
o tym rozmawiać. Nie chodzi tu o szczerość w sensie zobowiązania pacjenta do mówienia wszystkiego. Pacjent ma prawo mówić o swoich sprawach w takim zakresie, w jakim ma
zaufanie do terapeuty i czuje się na siłach, aby o nich mówić.
Chodzi o sprawy dziejące się we wzajemnej relacji. Zdarza się,
że terapeuta czegoś nie zrozumie dobrze, czegoś nie zauważy,
powie lub zachowa się w sposób wskazujący, że czegoś nie widzi
lub nie rozumie. Lepiej o tym mówić niż wycofać się z terapii, niż przestać na nią przychodzić. Jeśli uda się taką wzajemną
trudną sprawę omówić to poprawia się relacja terapeutyczna.
W psychoterapii ważne są obie osoby, i terapeuty i pacjenta. Najczęściej muszą się one wzajemnie dobrać, aby do siebie pasowały. Niektórzy mówią, że próbowali psychoterapii, ale terapeuta
im nie odpowiadał, więc więcej nie chcą spróbować. To, że nie
udało się chwycić dobrego kontaktu z terapeutą, nie oznacza, że
cała metoda psychoterapii jest nieskuteczna. Być może tamten
terapeuta miał zbyt odmienną osobowość, lub inny styl pracy,
niedostosowany do pacjenta. Ale wtedy trzeba spróbować z kimś
innym, poszukać innego terapeuty.
W psychoterapii wyróżnia się wiele szkół (kierunków). Mają
one swoje specyficzne teorie i metody pracy. Najdłuższą tradycję mają szkoły psychoanalityczna i wywodząca się z niej
psychodynamiczna. Tego typu terapie trwają najczęściej długo,
czasami wiele lat. Duże znaczenie ma w nich rozwijanie wglądu
w samego siebie, rozumienia siebie, swoich motywacji, decyzji
i emocji. Twórca psychoanalizy Zygmunt Freud formułował jako
cel terapii „czynienie nieświadomego – świadomym”.
Bardzo rozwijającym się obecnie kierunkiem psychoterapii jest
psychoterapia poznawczo- behawioralna (znana jako CBT). Jest
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Psychoedukacja
zmiany myślenia pacjenta, a zwłaszcza automatycznych schematów myślenia, które przyczyniają się do powstawania u niego
zaburzeń i problemów.
Psychoterapeutami są w większości psychiatrzy i psycholodzy
(czasami pedagodzy, socjolodzy). Aby zostać profesjonalnym
psychoterapeutą trzeba skończyć studia (medyczne, psychologiczne), a następnie uczestniczyć w szkoleniu psychoteraputów.
Takie szkolenie trwa najczęściej jeszcze około 5 lat (po studiach). Psychoterapię pod nadzorem nauczycieli (nazywanych
superwizorami) prowadzą także osoby w trakcie takiego szko-
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lenia psychoterapeutycznego. Szkolenia są zakończone uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty, który potwierdza że dana osoba ukończyła specjalistyczne szkolenie i uzyskała umiejętność
prowadzenia psychoterapii. Najważniejsze i najbardziej znane
certyfikaty wydają Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dr Sławomir Murawiec
Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie

Kontrowersje dotyczące definicji psychoterapii.
Choć psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych, a pacjenci w jej rezultacie osiągają istotną zmianę
objawową, trudno o jej jedną definicję akceptowaną przez wszystkich psychoterapeutów. Wynika to prawdopodobnie z faktu wielości podejść terapeutycznych kładących nacisk na różne aspekty funkcjonowania człowieka, definiując specyficzny przedmiot i cel
psychoterapii. To od konkretnego podejścia zależy rozumienie jak psychoterapia działa, na czym polega proces zmiany i jakie są
czynniki leczące umożliwiające osiągnięcie wybranej zmiany.
Jedna z propozycji rozumienia terminu psychoterapia jest następująca. Jest to - w odróżnieniu od pomocy psychologicznej wychowania czy psychoedukacji, metoda leczenia zaburzeń psychicznych poprzez oddziaływania psychologiczne. Przedmiot zmiany pod
wpływem tak rozumianej psychoterapii sprowadzałby się do usunięcia przyczyn objawów pacjenta. W związku z tym, że wspomniane przyczyny mogą być wypadkową czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych, zwolennicy czynników niespecyficznych w psychoterapii zaprzeczają możliwości sformułowania jednej jej uniwersalnej definicji. Według nich zmiana zależy
od kontekstu: od diagnozy tego, co jest problemem pacjenta, jakie są jego oczekiwania i reakcje na interwencje. W związku z tym,
zmniejszenie nasilenia objawów nie musi być jedynym celem psychoterapii. Inne możliwe do osiągnięcia cele to zmiana hierarchii
wartości, podejmowanie ważnych decyzji, znajdowanie sensu w nowych przeżyciach.
Powody rozpoczęcia psychoterapii.
Z obserwacji Franka (1981) zajmującego się zjawiskiem poszukiwania przez pacjentów pomocy psychologicznej wynika, że „ludzie nie poszukują terapii wyłącznie z powodów obserwowanych u siebie objawów“. Tym, co łączy pacjentów zgłaszających się,
pomimo bariery wstydu i poczucia winy po pomoc, jest według niego stan załamania „hartu ducha“ (demoralization) wynikający
z uporczywego nieradzenia sobie ze stresami wewnętrznymi lub wywołanymi zewnętrzną sytuacją, z którymi, zdaniem osoby i ludzi
jej bliskich, powinna sobie poradzić. W efekcie obszar życiowy osoby dotkniętej demoralization - przepełnionej lękiem, depresją,
zamętem, zniechęceniem, poczuciem wstydu, czy winy - zawęża się do nawykowych czynności.
Proces zmiany.
Głównymi czynnikami leczącymi w każdym podejściu psychoterapeutycznym są: (1) uświadomienie sobie nieakceptowanych, nieuświadomionych pragnień (wgląd), (2) uwolnienie od tłumionych uczuć (korektywne przeżycie emocjonalne) i (3) umiejętność
wykorzystania zdobytej w trakcie psychoterapii wiedzy w życiu (przepracowanie). W wyniku tego powinno nastąpić zaspokajanie
impulsów w bardziej dojrzały sposób lub bardziej świadome ich kontrolowanie.
Zwolennicy czynników niespecyficznych, niezależnych od rodzaju terapii, przyczynę zmiany widzą w (1) związku terapeutycznym (2) specyficznym miejscu prowadzenia terapii (3) koncepcji wyjaśniającej mechanizmy powstawania objawów (nie ma
znaczenia czy jest ona prawdziwa), (4) technikach terapeutycznych i (5) cechach osobowości terapeuty.
Na koniec, warto podkreślić znaczenie relacji terapeutycznej łączącej pacjenta z terapeutą. Jest ona przestrzenią stwarzającą
poczucie bezpieczeństwa, zaufania, możliwość otwartego mówienia o sobie i swoich problemach, poszukiwania nowych sposobów
rozumienia siebie. W ujęciu Tischnera to „Spotkanie”, które nadaje nowe znaczenie własnemu życiu i światu, jest źródłem przeżyć
wartości. Według niego czynnikiem prowadzącym do zmiany jest doświadczenie „jeśli chcesz, możesz…”, które rodzi poczucie
buntu i siły...
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ODCINEK I

Był człowiekiem, którego wiek trudno było określić. Można mu było od trzydziestu do czterdziestu paru lat. Z rysów jego przeważnie brudnej i zarośniętej twarzy niemożliwe było dokładne odczytanie tego. Choć poruszał się w powolny, ociężały sposób na pewno nie był starcem.
W jego długich, naturalnie kręcących się włosach nie było ani jednego siwego. Były brudne,
zmierzwione i posklejane – ale nie siwe. Odziany był przeważnie w poplamiony, złachany kombinezon roboczy na szelkach, pod którym bez względu na pogodę i temperaturę powietrza nosił
gruby sweter z golfem – niegdyś czerwony. Gdyby go wykąpać, ogolić, ostrzyc i ubrać inaczej
mógłby okazać się całkiem przystojnym mężczyzną.
Nikt tak naprawdę nie wiedział jak się nazywa i dlaczego nazywali go Alafufu. Być może dlatego,
że pytany o nazwisko, w swojej bełkotliwej, nie wyraźnej mowie odpowiadał, że Alafufu. W każdy
razie tak to można zrozumieć w fonetyczny brzmieniu.
Tadek Alafufu na trwałe wrósł w pejzaż miasta w którym żył. Jego przeszłość była jednak tajemnicą
i nikt nie wiedział skąd się tu wziął. Na temat tej jego przeszłości krążyły różne pogłoski – że to
wykształcony człowiek, który po jakiejś tragedii rodzinnej popadł w depresję a później w obłęd, że
jego niewyraźna mowa jest skutkiem wylewu, który także przeszedł, że ma jakąś siostrę, która nawet
chciała się nim zaopiekować ale po podjęciu kilku nieudanych prób musiała zrezygnować, bo wybrał
tę swoiście pojętą, całkowitą wolność. Tych wersji dotyczących jego przeszłości było niemal tyle, ilu
ludzi o tym mówiących. Jeśli nawet tkwiło w tych wszystkich opowieściach jakieś ziarenko prawdy
to Alafufu dawno już zapomniał kim był i pozostał Tadkiem Alafufu. Zresztą ludzie w takich nie
całkiem jasnych historiach doszukają się jakiegoś pierwiastka romantyczności i widza proste rzeczy
w sposób jaki chcieli by je widzieć. Tak pewno było i w przypadku Alafufu.
Nie był też Tadeusz Alafufu w kręgach zainteresowań Opieki Społecznej ani innych placówek tego
typu. Nie sprawiał kłopotów, nie sprawiał zagrożenia, a przede wszystkim nie posiadał stałego meldunku – a więc tak jak by nie istniał.
Swą stalą siedzibę miał Alafufu na terenie ogródków działkowych. Działkowicze początkowo podejrzliwym wzrokiem patrzyli na
tego wysokiego, brudnego zaniedbanego mężczyznę kręcącego się w pobliżu ich działek. Nic jednak od nich nie chciał i o nic nie
prosił. Kiedyś jedna z działkowiczek nawiązała z nim rozmowę. Było to trudne z uwagi na jego wadę wymowy ale jako się porozumieli. Starsza pani zaproponowała skopanie swoich grządek. Zgodził się chętnie i pracę wykonał szybko i dokładnie. Później z jego
usług zaczęli korzystać inni działkowicze – przeważnie starsi ludzie. Potrafił skopać działkę, podlać ją a nawet pielić. Stał się pożyteczny i potrzebny. Nieufność znikneła. Do szopy na narzędzia w której sypiał, ktoś wstawił mu uszko polowe, ale wolał barłóg ze
szmat, który sam sobie wyszykował. Za swoją pomoc w pracach ogrodniczych dostawał czasem coś do zjedzenia, parę groszy, jakieś
ubrania , a niekiedy nawet ciepły posiłek. Był pożyteczny Alafufu również dlatego, że nocując tu ze swoim psem pełnił niejako rolę
stróża, bo ogrodzenie działek miało pewne ubytki, a dziur w nim nikomu nie chciało się łatać.
Alafufu miał psa. Był to średniej wielkości kundel, czarny i tak samo bezdomny jak Tadek Alafufu. Spotkali się kiedyś w parku, gdzie
Alafufu spożywał jeden ze swoich nieregularnych posiłków. Pies usiadł naprzeciw Tadka i łakomym wzrokiem wpatrywał się jak tez
zjada kaszankę na którą akurat było go stać. Alafufu podzielił się więc z nim tą kaszanką. Gdy skończyli jedzenie i Alafufu podniósł
się z ławki żeby odejść, pies podążył za nim. Od tej chwili stali się nierozłączni.
Pies nie otrzymał żadnego imienia. Alafufu wołał na niego po prostu Pies, ponieważ nic innego nie potrafił wymyślić, a może uważał, że każde psie imię będzie dla jego towarzysza zbyt banalne. Można więc przyjąć, że był to pies o imieniu Pies. Pies był bardzo
mądrym psem. Był też bardzo przywiązany do swego cudownie pozyskanego pana i świata poza nim nie widział. Docenił widać ów
wspaniałomyślny gest jaki było poczęstowanie go kaszanką, gdy był tak przeraźliwie głodny. Alafufu też troskliwie dbał o swego
towarzysza i dzielił się z nim wszystkim co miał, nawet barłogiem na którym sypiał. Sam mógł nie dojeść, ale dla psa musiało pożywienia starczyć.
Po za tym miał wreszcie z kim pogadać, bo ludzie rozmawiali z nim raczej niechętnie. Gdyby ktoś mógł zobaczyć jak czule Alafufu
przemawia do swego jedynego przyjaciela, jak mu coś tłumaczy, a ten siedząc przed nim patrzy mu mądrze w oczy i przekrzywiając
raz w lewo, raz prawo swoją kosmatą głowę słucha uważnie – zapewne musiałby ulec urokowi tej chwili i mógłby przysiąc, że ci
dwaj rozumieją się doskonale.
Czasem jednak, gdy Alafufu miał do załatwienia jakieś ważne sprawy, przy których obecność Psa była by niewskazana, Pies musiał
zostać sam. Alafufu tłumaczył mu, że tak musi być i że niedługo wróci. Pies to rozumiał. Chociaż to było dla niego bardzo bolesne
pozostawał na terenie działek z niecierpliwością i tęsknotą oczekując powrotu swojego towarzysza. Zawsze jednak, a szczególnie
gdy ta rozłąka miała potrwać dłużej, miał pozostawione coś do zjedzenia i wodę do picia. Czas mu się jednak dłużył i jadł niechętnie.
Alafufu miał jeszcze inne sposoby zdobywania środków do życia. Niekiedy – letnią porą – murarze prowadzący prywatne roboty budowlane brali go do pomocy na budowie. Był chętny do pracy, mało wymagający i co najważniejsze tani. Nie zdarzało się to jed nak
zbyt często. Podstawowym źródłem utrzymania było dla Alafufu zbieranie i sprzedaż surowców wtórnych – złomu, butelek, makulatury. Właśnie wtedy nie zabierał Psa ze sobą, uważając, że było by to dla niego zbyt męczące. Regułą jednak to nie było. W swoich
wyprawach po „łupy” Posługiwał się wspaniałym dwukołowym wózkiem, który podarował mu jeden z działkowiczów widząc że
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mały, dziecinny wózek jakiego Alafufu do tej pory używał jest w bardzo kiepskim stanie. Na ten podarowany, wyposażony w pompowane rowerowe koła Alafufu mógł załadować nawet kilkakrotnie więcej jak na poprzedni, a pchało się go lżej. Wtedy właśnie
odstępował od reguły i brał ze sobą Psa. Kiedy wracał pchając przed sobą pusty już wózek pies nie biegł obok lecz zajmował honorowe miejsce wewnątrz tego pojazdu i drogę powrotną odbywał jako pasażer. Był to zabawny ale również wzruszający obrazek.
Choć Alafufu nie umiał pisać ani czytać, słabo liczył i słabo znał wartość pieniędzy, były dwie rzeczy na których wyznawał się znakomicie. Jedną z nich było odróżnianie złomu metali kolorowych od złomu zwykłego. Wiedział, że za ten pierwszy dostaje
więcej pieniędzy i gdy przyjeżdżał do skupu wyładowanym wózkiem, wszystko miał skrupulatnie posegregowane. Wiedział co to
miedź, co aluminium, mosiądz czy żeliwo. Zresztą właściciel skupu był uczciwym i dobrym człowiekiem i nigdy nie usiłował oszukać swego szczególnego dostawcy. Gdyby jednak było inaczej nie udałoby mu się to.
Drugą umiejętnością którą Alafufu opanował było odczytywanie godziny na tarczy zegarowej. Od kogo się tego nauczył nie wiadomo. Być może zostało mu to z dawnych czasów, kiedy jego choroba psychiczna nie poczyniła jeszcze , takiego spustoszenia w jego
głowie, bo przecież plotki głosiły, że wcześniej był zupełnie innym człowiekiem. Wprawdzie zegarka nie posiadał a jego wyznacznikami upływu czasu były pory dnia, natężenie ruchu ulicznego, bądź też uczucie głodu, marzył, że w bliżej nieokreślonej przyszłości
będzie go stać na jego kupno. Wtedy nigdy nie spóźni się na darmową zupę w stołówce dla takich jak on prowadzonej przez siostry
zakonne. Chodził tam często, szczególnie wtedy gdy nastawały jesienne słoty, a po nich zima.
Zimą Alafufu zaglądał często do miejscowego składu opałowego. Ładowacze chętnie się nim wyręczali. Był duży, silny i nigdy nie
czuł się zmęczony- co mogło wydawać się dziwne przy takim trybie życia jaki prowadził. Dostawał od nich jakieś pieniądze, choć
niewspółmierne do wykonanej pracy i wysiłku jaki w nią włożył. Zawsze był zadowolony. Raz robotnicy poczęstowali go wódką
którą akurat pili. Od tej pory nienawidził wódki. Po tym poczęstunku chwiał się na nogach, wymiotował i uciekły z niego wszystkie
siły. Później bolała go głowa.
Węglarze śmieli się z niego i mówili, że nie jest prawdziwym chłopem skoro po szklance wódki się przewraca.
Lubił natomiast piwo. Zasmakował w nim, gdy zbierając aluminiowe puszki znalazł taką w której było trochę zawartości. Zdarzyło
się to w letni, upalny dzień. Żar lał się z nieba, a jemu chciało się pić. Opróżnił puszkę łapczywie i uznał, że piwo jest dobre dla
niego. Zaczął więc, gdy akurat nie miał nic innego do roboty przychodzić do pijalni piwa. Siedzący tam mężczyźni, prawie wszyscy
o ogolonych głowach śmiali się z niego gdy się tam pojawiał, a on śmiał się razem z nimi. Jeśli miał jakieś pieniądze kupował sobie
kufel tego pieniącego się, żółtego napoju. Gdy ich nie miał i tak nie stał na straconej pozycji, bo zawsze któryś z tych ogolonych,
widząc, jakim pożądliwym wzrokiem wpija się w podnoszone przez nich do ust kufle proponował:
- Te Brudas – zaśpiewaj to dostaniesz piwka, albo
- Głupek, jak zatańczysz to masz u mnie browar.
Wyginał się wtedy w jakimś groteskowym tańcu i kręcąc się wokół własnej osi podskakiwał i przytupywał niczym indiański szaman.
Wydawał z siebie przy tym jakieś rozpaczliwe dźwięki mające imitować śpiew i być akompaniamentem do wykonywanego tańca.
Dostawał wtedy od któregoś z nich kufel z niedopitym piwem. Jeśli mieli dobry humor było tych kufli więcej. Słowa brudas, czy
głupek nie obrażały go. Być może nie znał ich obraźliwego znaczenia lub po prostu przyzwyczaił się do tego, że niektórzy ludzie tak
właśnie do niego mówią. Pijalnia piwa była chyba jedynym miejscem do którego nie wziąłby swojego Psa.
Były za to inne miejsca do których chętnie Psa zabierał. Do takich należał park miejski, a w nim boisko do koszykówki. Alafufu
bardzo lubił dzieci i młodzież. Przychodził tu często gdy miał wolny czas i była ładna pogoda. Wiedział, że zastanie tu młodych
chłopców i dziewczyny, że usłyszy gwar ich młodych głosów i śmiech. Nie bardzo wprawdzie rozumiał dlaczego chłopcy biegają
za piłką i rzucają ją w kierunku wysoko umocowanej metalowej obręczy otoczonej siatką, którą nie wiadomo dlaczego nazywali
koszem. Wystarczało mu, że mógł tu być. Cieszył się razem z nimi i bił brawo, gdy piłka ocierając się o siatkę wpadała w środek
obręczy. Tutaj też mógł zaopatrzyć się w papierosy, które rzadko kupował, choć był namiętnym palaczem. Kosztowały drogo, więc
wolał zbierać z chodników i koszy na śmieci co dłuższe pety, aby zaspokoić swój głód palenia, bo o istnieniu nikotyny oczywiście nic
nie wiedział. Po prostu lubił palić. Zaciągał się tylko przypadkowo, bo największą przyjemność sprawiało mu samo wypuszczanie
dymu z ust.
Do stałego zwyczaju chłopaków i dziewczyn siedzących wokół boiska należała gra, którą z Alafufu prowadzili, przekonani że to oni
są w niej górą. Któreś z nich pytało:
-Ty Alafufu, chcesz zapalić? – a czasem było to nawet - Tadek, chcesz szluga?
Kiwał wtedy głową że tak, a oni mówili, że musi potrząsnąć wysokim krzakiem bzu zieleniejącym obok boiska, bo na nim właśnie
rosną papierosy. Może, gdy mocno potrząśnie krzakiem zaczną spadać-jeśli już dojrzały. Trząsł więc ile miał sił. Podrzucali wtedy
pojedyncze papierosy do góry, a one spadając mu pod nogi sprawiały wrażenie strząśniętych. Czasami było ich całkiem sporo. Młodzież miała uciechę. On cieszył się w umiarkowany sposób i był powściągliwy w wyrażaniu radości. Nie okazywał zdziwienia tym,
że papierosy są owocami bzu. Oczywiście od dawna wiedział i widział w jaki sposób papierosy znajdują się na ziemi, ale przyznanie
się do tego oznaczałoby złamanie reguł gry narzuconych przez nich, a on odciąłby sobie źródło łatwego zaopatrzenia, w chwili,
w której dałby po sobie poznać , że rozszyfrował ich mała intrygę. No może daliby raz czy drugi zapalić, ale nie byłoby tego tyle ile
mógł osiągnąć w ten sposób, bo dla nich przestałoby to być zabawne, a on chciał słyszeć ich śmiech, który tak lubił.
CDN...

SzymonSaje
W.
Krzysztof
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Wytwór mojej wyobraźni
O

to modlitwa pewnego człowieka:
- Boże mój, dlaczego sprowadziłeś na mnie to cierpienie?! Nienawidzę Cię! Nienawidzę Cię za moją ślepotę. Jestem stary i chory...
Jak to możliwe, że nikt nie widzi mojego geniuszu?! Jestem najlepszy, Boże. Dlaczego nie pomagasz mi w tym, aby ci wszyscy
głupcy, te pustogłowe śmiecie cokolwiek zrozumieli i otoczyli mnie czcią właściwą mojej wielkości? Za to jeszcze bardziej Cię nienawidzę, Panie mój. Wiem, jesteś zazdrosny, bo nawet Ty nie byłbyś w stanie skomponować aż tak cudownej muzyki jak ja! Jesteś
do niczego, jesteś nikim!!! Niech szatan Cię pokona...		
O, co się ze mną dzieje? Nie mogę uwierzyć memu szczęściu, znów widzę! Ale mi lekko, czuję się fantastycznie. Co z ciebie za
jeden?
- Jestem... twoim nauczycielem. Niestety, ze względów zdrowotnych nie mogę prowadzić szeroko zakrojonej działalności na rzecz
tworzenia świata, w którym dobro przegrywa, a Bóg i Jego Syn są spychani na margines. Od razu ci jednak mówię, że wpakowałeś się
w niezłe bagno. Coś o tym wiem. Teraz nie masz już odwrotu – musisz mi pomagać. Dobra, zakończmy tę bezczynność. Do roboty,
kochany! Nasz mistrz bardzo cię potrzebuje. Ciebie wybrał, abyś wykonał zadania przeznaczone mi, których od pewnego czasu nie
mogę wykonywać.
- Mam jeden warunek, dziwny brzydalu. Chcę, aby doceniono mój geniusz. Możesz mi w tym pomóc?
- Ależ my jesteśmy do siebie podobni... Ja swego czasu wywalczyłem boskość mojego dzieła. Proszę bardzo, piękny. Będziesz tym
„najwybitniejszym”.
- Powiedz, dlaczego wpakowałem się w niezłe bagno?
- Im mniej będziesz o tym myślał, tym lepiej dla ciebie. O całości dowiesz się później.
- Gadaj!
- To nie czas na pogaduchy. Ja tu jestem szefem i tego nie zmienisz. Widzisz zresztą, że jestem sporo większy od ciebie.
Po udowodnieniu swojej wyższości dziwny brzydki jegomość przedstawia plan działania:
- Przede wszystkim musisz namawiać ludzi do tego, żeby myśleli tylko o życiu na ziemi, żeby stawiali sobie przyziemne cele i żeby
chcieli doznawać ziemskich przyjemności. Podpowiadaj im, jak działają wszelkie mechanizmy tego świata. Tym, którzy są po stronie mistrza dawaj dużo siły, przeszkadzaj jak możesz jego wrogom. Ci pierwsi niech ‘’tworzą’’ wspaniałe dzieła, ‘’dochodzą’’ do
przełomowych odkryć, które sprawią, że dojdzie do powstania nowych teorii i poglądów, że będzie żyło się wygodniej w poczuciu
potęgi ludzkiego rozumu, wśród coraz to nowszych zdobyczy techniki i efektów rozwoju różnych nauk. A tak naprawdę to nie będzie ich dzieło. Wiara w Boga ma stać się tak mało ważna, jak to tylko możliwe. Mniej zdolnym dawaj inne, nieco mniej poważne
zadania. Mają myśleć, że są najlepsi. Głupim mendom, które pragną zbawienia i które kochają swojego Pana masz zatruwać życie
w ten sposób: przekonuj o słabości lub nie istnieniu Boga – żeby przeszli na naszą stronę zniechęcaj do czynienia dobra, przeszkadzaj
podczas modlitw i rób mnóstwo chaosu w ich głowach. Jeśli ktoś przyłączy się do nas, masz mu na zachętę dać zdwojoną porcję siły.
Jak wykonasz dobrze swoją pracę, ludzie staną się samolubni, chciwi, pyszni, bluźniący przeciw Bogu, po prostu tacy jak my – źli.
Będą się nienawidzić, zabijać innych z wyjątkowo niskich pobudek. Dojdzie do wielkich konfliktów. Zniszczona zostanie przyroda.
Krótko mówiąc, nastaną czasy pogan, czasy moralnego zepsucia i zatrutego powietrza. Chcemy tego, prawda? A teraz do roboty,
zrozumiano? Bo mamy mało czasu...
Minęło wiele lat, podczas których większa część ludzkości została zwiedziona – plan zaczął się powodzić. W tym czasie zgodnie
z życzeniem zły człowiek zdołał zyskać wielką, długotrwałą sławę. Przyszedł jednak na świat ktoś, kto zmienił wszystko, bo Bóg
posłał go właśnie wtedy, kiedy ludzie najbardziej go potrzebowali. Przekonał świat o tym, że tak naprawdę szczęście można znaleźć
tylko wtedy, gdy kocha się Boga i ludzi. Ludzkość odwróciła się od zła, przecierpiała wiele, ale ostatecznie zapanował na ziemi prawdziwy pokój, a Bóg znów dostawał należną Mu cześć. Oto rozmowa tego, który zwodził ludzkość, z tym, który zniszczył wszelkie
tego efekty:
- Jak to możliwe, że tyle mojej ciężkiej pracy poszło na marne?! Nienawidzę cię!
- To jeszcze nic. Czeka cię zasłużona kara. Co gorsza, nie dostaniesz odpuszczenia, a to oznacza, że nigdy się ona nie skończy.
- Ja nie chcę żyć! Czyli naprawdę wpakowałem się w niezłe bagno!
- Twoje ciało umarło już dawno. Swoje życie na ziemi poświęciłeś szatanowi, już wtedy byłeś umarły duchowo. Po odejściu z materialnego świata stałeś się sługą sługi szatana. Oni wiedzieli, że tak to się skończy.
- Błagam, ratuj!
- Przykro mi, jest już o wiele za późno. Nie wiem, czy to cię pocieszy, ale twoi panowie będą cierpieć jeszcze bardziej.
Zły człowiek zaczął spazmować i nigdy już nie skończył. Nikt mu jednak nie współczuł. Czy to sprawiedliwe? Dziś zdania na ten
temat byłyby na pewno podzielone.
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Zaskakujące ciekawostki przyrodnicze
W aktualnym numerze kwartalnika „Alternatywa” chciałbym
podzielić się z czytelnikami recenzją artykułu który mnie zainteresował. Artykuł pochodzi z
czasopisma „Extrema” (2/2007)
i zawiera ciekawostki ze świata
przyrody.
Jedną z ciekawostek jest to, że
płetwal błękitny jest rekordzistą
pod wieloma względami. Waży
ponad 140 ton i ma 30 m długości. Jego serce ma rozmiary małego samochodu. Głos tego ssaka osiąga natężenie 188dB i niesie się w wodzie ponad 800km.
Dla porównania przeciętna rozmowa osiąga natężenie od 50 do
60 dB, a start samolotu odrzutowego 140 dB. Płetwal błękitny
może żyć nawet 100 lat i zjada 4 t pożywienia, głównie drobne
rybki i kryl.
Następnymi rekordzistami są ptaki np. szlamiki. Podróż z Alaski
do Nowej Zelandii i Wschodniej Australii licząca około 11 tysię-

cy kilometrów zajmuje im dziewięć dni, a lecą bez przerwy. Pod
tym względem tylko rybitwy popielate mogą z nimi konkurować, gdyż każdego roku w podróży między biegunami pokonują
nawet 60 000 km. Robią jednak postoje, żeby coś zjeść.
Najszybszym zwierzęciem na lądzie jest gepard. Potrafi osiągnąć
prędkość do prawie 100 km/h, jednak tylko na krótkim dystansie
(do 300 m). Potem musi „łapać oddech”.
Długim życiem mogą się pochwalić żółwie. Znany jest przypadek żółwia którego w latach siedemdziesiątych XVIII wieku kapitan James Cook podarował rodzinie królewskiej Tonga. Żółw
przeżył 188 lat zanim padł w 1965 roku.
Powrócimy jeszcze do ptaków, sokół wędrowny potrafi, gdy wypatrzy ofiarę pikować w dół z prędkością 350 km/h a niektóre
pomiary mówią o 500km/h.
Najlepszym nurkiem w świecie zwierząt oddychających powietrzem jest kaszalot, potrafi on zanurkować na ponad dwa kilometry głębokości i pozostać pod wodą bez oddechu przez godzinę.
Radzę Wam nie próbować bić rekordów kaszalota, ale zachęcam
do czytania kwartalnika „Extrema”.
Źródło: Extrema (2/2007)

Grzegorz M.

KOMPUTERKOWE RYSUNKI
Lubię malować ponieważ
sprawia mi to przyjemność.
Przy malowaniu również się
odprężam i trochę poprawia
mi się samopoczucie. Zachęcam
wszystkich do rysowania jest
to fajna rzecz.

Jakub Cieślak
Grzegorz M.
„Słoneczny Dom”

Alternatywa

Alternatywa

„Słoneczny Dom”

18

18

Malarstwo

Malarstwo

Okiem wyobraźni

Małe Malarstwo

Małgorzata Surma

Szymon W.
„Słoneczny Dom”
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Kraje

BOTSWANA

Botswana to państwo leżące w południowej
Afryce, które nie ma dostępu do morza.
Graniczy z Republiką Południowej Afryki,
Zimbabwe, Namibią i Zambią. Powierzchnia
tego kraju jest spora, niemal dwukrotnie
większa niż powierzchnia Polski. Żyje
tam jednak tylko półtora miliona osób
(w Polsce ponad 38 mln). Stolica to
Gaborone, w tym mieście mieszka co
dziesiąty obywatel Botswany. Inne większe
miasta to Francistown i Selebi-Pikwe. Jeśli
chodzi o ukształtowanie terenu, przeważają
wyżyny o wysokości około 800 m n.p.m.,
ale najwyższy punkt nie sięga nawet 1500
m n.p.m.
Botswana nazywana jest afrykańską
Szwajcarią, a także Diamentem Afryki,
co lepiej oddaje przyczynę wysokiego
PKB na mieszkańca. Chodzi oczywiście
o duże złoża diamentów (znajdujące się
na pustyni Kalahari). Niestety, nie ze
wszystkim jest tam tak różowo. Kraj ten
przeżywa katastrofę demograficzną. Skala
tej katastrofy przeraża, ale jeszcze bardziej
przerażająca jest jej przyczyna. Chodzi
niestety o epidemię AIDS, która dotknęła
zresztą całą południową część Afryki.
Źródło: poznan.naszemiasto.pl
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Roznosi się ona tam przede wszystkim drogą płciową. Według niektórych źródeł
w Botswanie ma wirusa HIV, bądź choruje na AIDS połowa ludności w wieku 15-49
lat. Chciałoby się powiedzieć: nic, tylko usiąść i płakać. Na szczęście są tacy, którzy
próbują działać.
Wydawać by się mogło, że ludzie z Botswany sami są sobie winni, bo nie zachowują
wstrzemięźliwości. Problem jest jednak o wiele bardziej złożony. Mieszkańcy tego
i sąsiednich krajów stali się tak rozwiąźli, ponieważ przyszła do nich zachodnia
popkultura, która zastąpiła im tradycyjne wierzenia i nakazy etyczne. Dlaczego więc
mieszkańcy właśnie tego regionu mają najwięcej kłopotów dotyczących wierności
małżeńskiej, co doprowadza do rozprzestrzeniania się wirusa HIV? Już wcześniej je mieli,
tyle, że nie w aż takiej skali. Katolicyzm, który propaguje wierność i wstrzemięźliwość,
wyznaje w Botswanie niewiele osób. Nie brakuje natomiast sekt podających się za
kościoły. W znacznej mierze pod ich wpływem stosunek do Kościoła katolickiego jest
tam wrogi. Kiedy umarł papież Jan Paweł II, gazety w Botswanie grzmiały, że umarł
ten, który przyczynił się do śmierci milionów mieszkańców Afryki. Wszystko dlatego,
że nie zgadzał się on na używanie prezerwatyw, tylko zachęcał do odpowiedzialności
i wstrzemięźliwości. Tymczasem w Botswanie rozdaje się prezerwatywy dzieciom
w szkołach.
W Botswanie aż 80 procent dzieci pochodzi ze związków pozamałżeńskich. Większość
z nich jest wychowywana przez samotne matki. Często w takich niepełnych rodzinach
dzieci te mają różnych ojców.
Jak wiadomo, leki mogą dziś bardzo pomóc w tym, aby choroba się nie rozwinęła.
Niestety, w Botswanie zakażonych jest tak dużo, że często otrzymują oni pomoc zbyt
późno, a nawet umierają nie doczekawszy się wsparcia medycznego. Chorzy otrzymują
leki bezpłatnie. To dobrze, ale niestety dochodzi z tego powodu do poważnego obciążenia
budżetu. Botswana nie jest tak bogata jak USA i koszty walki z epidemią AIDS wpływają
bardzo negatywnie na rozwój gospodarki. Nie można też zapomnieć, że choroba dotknęła
wiele osób w wieku produkcyjnym, które zmarły lub już nie mogą pracować. To też
hamuje rozwój tego kraju.
Botswana nie ma zbyt bogatej historii. Pierwsi mieszkańcy tych terenów to Buszmeni,
którzy są oczywiście ludem negroidalnym, ale wykazują też cechy rasy żółtej. W XVIXVII wieku zaczął tu napływać lud Tswana (Beczuana). Wiek XIX stał pod znakiem
walk zarówno plemiennych, jak i przeciwko Burom (ludności pochodzej głównie
z Holandii, osiadłej w południowej Afryce). W 1885 roku północna Beczuana stała
się brytyjską posiadłością. Dopiero od wydarzeń, które miały miejsce pod koniec XIX
wieku można mówić o historii ludności zamieszkującej właśnie te tereny. To jeden
z wielu przypadków, gdy europejscy kolonialiści doprowadzili do tego, że do dziś
ludność, która powinna tworzyć jedność, zamieszkuje różne państwa. Zwierzchnictwo
Wielkiej Brytanii zakończyło się w 1966 roku i wówczas przyjęto nazwę Botswana.
Prezydentami tej republiki byli Seretse Khama i Ketumile Masire, a obecnie urząd
ten sprawuje Festus Mogae. Tu trzeba przyznać, że w Botswanie panuje prawdziwa
demokracja, pokój nie jest zagrożony, a o zamachach stanu miejscowi czytali i czytają
w gazetach tylko w działach o zagranicy.
Jakub Cieślak
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W dniach 30 czerwca – 22
lipca 2007 roku odbyły się w Kanadzie piłkarskie Mistrzostwa Świata zawodników
do lat 20, czyli w tym wypadku urodzonych
nie wcześniej niż w roku 1987. Impreza
ta odbywa się od 1977 roku, zawsze co
dwa lata. Po raz pierwszy od wielu lat do
mistrzostw U-20 udało się zakwalifikować
Polakom. Ich występ należy ocenić raczej
pozytywnie, a były spore obawy, ponieważ
awansowali do tego turnieju tak trochę
„kuchennymi drzwiami”. Jako gospodarze mistrzostw Europy U-19 grali w nich
„z urzędu”, a do uzyskania awansu do
MŚ starczyło im zajęcie przedostatniego,
trzeciego miejsca w swojej grupie. Odpadli z Euro U-19, ale awansowali do MŚ
U-20. Inne drużyny europejskie, którym
się to udało, to: Hiszpania (mistrz Europy),
Szkocja (wicemistrz), Austria, Czechy
(półfinaliści) oraz Portugalia (trzecie miejsce w grupie).
Grupa D, do której trafiła nasza drużyna,
wydawała się być „grupą śmierci”. Jak
jednak pokazały późniejsze wyniki w fazie
pucharowej, przewidywania ekspertów
nie znalazły odzwierciedlenia na boisku.
Brazylia odpadła w 1/8, USA w 1/4, Polska
zaś w 1/8 finału. Jak doszło do awansu do
fazy pucharowej, a następnie do porażki w
2. rundzie? Myślę, że warto o tym napisać.
Trener naszej reprezentacji Michał Globisz
powołał 21 zawodników. Aż ośmiu z nich
było graczami klubów zagranicznych, pod
względem liczby ‘’stranierich’’ Polska
znalazła się w ścisłej czołówce wśród 24
źródło: wiadomosci.onet.pl
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drużyn tego turnieju. Nie zabrakło nawet
piłkarzy Realu Madryt i Arsenalu Londyn, choć trzeba sprecyzować, że tylko
z zespołów rezerw. Przed meczem z Brazylią, który był zresztą Meczem Otwarcia
Mistrzostw, panowało w naszym zespole
wielkie podekscytowanie. Co najważniejsze, nie brakowało wiary, że uda się coś
zdziałać.
30 czerwca, Montreal. Nasi młodzi zawodnicy musieli na początek zmierzyć się
z samą Brazylią, która jak zawsze posiadała kilku wysoko wycenianych na rynku
transferowym piłkarzy, na tym turnieju na
przykład Pato czy Jo. Zaczęło się sensacyjnie. Pierwszego gola Mistrzostw zdobył po
pięknym strzale z rzutu wolnego 17-letni
zaledwie Grzegorz Krychowiak. Była
to jednak dopiero 23. minuta spotkania
i większość obserwatorów uważała to za
miłe złego początki. Cztery minuty później
już wszyscy byli tego pewni. Krzysztof
Król otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji
czerwoną kartkę. Nasi musieli grać w dziesiątkę. I stał się cud. Polacy bardzo umiejętnie się bronili i utrzymali to upragnione
1:0 do końca, o dziwo nie pozwolili stworzyć Brazylijczykom zbyt wielu sytuacji.
Niestety, niesamowita walka jaką podjęli
odbiła się negatywnie na ich kolejnym występie – byli po prostu strasznie zmęczeni.
3 lipca, Montreal. Spotkanie z USA zaczęło
się fantastycznie. Już w piątej minucie
bramkę dla Polski zdobył Dawid Janczyk.
Okazało się, że tym razem to były miłe złego początki. Już piętnaście minut później
nasi przegrywali, a cały mecz zakończył się
klęską 1:6. Nie był to jednak prawdziwy
obraz polskiego zespołu, ponieważ piłkarze
nie mieli sił, a w dodatku dokuczał im pech.
Przed meczem z Koreą szanse na wyjście
z grupy wciąż były spore, ponieważ awans
do drugiej rundy (1/8 finału) uzyskiwały
także cztery z sześciu drużyn z trzecich
miejsc (te z najlepszym bilansem). Spośród
24 teamów (sześć grup po cztery), które
grały w tym turnieju, awans do kolejnej
fazy uzyskiwało 16.
6 lipca, Montreal. Koreańczycy we wcześniejszych meczach zasłużyli sobie na

miano najpiękniej grającej drużyny na
kanadyjskiej imprezie, lecz zdobyli w nich
zaledwie jeden punkt. Teraz musieli wygrać, a Polakom wystarczał remis. Pierwsza
połowa to lekka przewaga rywali „biało-czerwonych, ale tuż przed gwizdkiem
oznaczającym przerwę w piękny sposób
zachował się Dawid Janczyk. Strzelił gola!
Rozkręcał się z meczu na mecz, a jego
dobrą postawę zauważyli wysłannicy dobrych klubów. Ostatecznie klub Janczyka,
Legia Warszawa, przystał na ofertę mistrza
Rosji – CSKA Moskwa. Kwota 4,2 mln €
to największe pieniądze, jakie kiedykolwiek wydano na zawodnika z polskiej ligi.
W drugiej połowie inicjatywa wciąż należała do Koreańczyków, ale Polacy też mieli
sytuacje bramkowe. W 71. minucie nasi
niestety w pechowy sposób stracili bramkę
i wszyscy drżeliśmy o końcowy wynik.
W doliczonym czasie gry fantastyczną
interwencją popisał się nasz bramkarz,
Bartosz Białkowski (podstawowy zawodnik dobrej angielskiej drużyny), który
rozegrał już drugi na tym turnieju świetny
mecz. Końcowy gwizdek oznaczał wielką
radość. Polska awansowała do 1/8 finału
z drugiego miejsca. Przed nami znalazła
się tylko ekipa USA, a trzecie miejsce
w ‘’polskiej’’ grupie zajęła Brazylia, która
ledwo prześlizgnęła się do fazy pucharowej
turnieju. Teraz czekało naszych spotkanie
z fenomenalną Argentyną, która w trzech
dotychczasowych grach nie straciła jeszcze
ani jednego gola.
12 lipca, Toronto. 1/8 finału to już święto.
W reprezentacji Argentyny mógłby grać
nawet niesamowity Leo Messi, ale on
uczestniczył w toczących się równolegle

Jakub Cieślak
„Słoneczny Dom”

22

22

Sport

Sport

LIGA SWIATOWA 2007
mistrzostwach Ameryki Południowej.
Nasi rywale mieli jednak inną gwiazdę
– 19-letniego Sergio Aguero, za którego
Atletico Madryt zapłaciło rok wcześniej
23 mln €. Potwierdził on swoją klasę
i w rywalizacji z Polską. Zaczęło się
tradycyjnie już dobrze dla Polaków,
którzy tradycyjnie grali z kontry. W 33.
minucie argentyński bramkarz został pokonany przez Dawida Janczyka. Niestety, brak pauzującego za kartki obrońcy
Jarosława Fojuta był widoczny. Jeszcze
przed przerwą Albicelestes wyrównali,
a na początku drugiej połowy niesamowitą klasę pokazał Sergio Aguero. Ten
gol, który dał jego drużynie prowadzenie
2:1, uznano za najpiękniejszy w całych
Mistrzostwach. Aguero został też królem strzelców (6 trafień, a na dodatek
3 asysty) oraz przede wszystkim uznano
go najlepszym piłkarzem (wśród 27
nominowanych do „Złotej Piłki” znalazł się jeden Polak, Dawid Janczyk).
Poprowadził swoją drużynę do tytułu
mistrzowskiego, szóstego już dla Argentyny w ‘’czempionacie globu’’ tej
kategorii wiekowej. Wracając do meczu
z Polską, w 86. minucie Aguero ustalił
wynik końcowy na 3:1. W doliczonym
czasie gry Janczyk zachował się jak
człowiek niedojrzały i otrzymał czerwoną kartkę. Po chwili Polska zakończyła
swój udział w XVI MŚ do lat 20.
Argentyńczycy po wyeliminowaniu Polski pokonali w ćwierćfinale Meksyk 1:0,
w półfinale Chile 3:0, a w finale rewelacyjnych Czechów 2:1, choć przegrywali.
Brąz przypadł Chilijczykom, czwarte
miejsce zajęli Austriacy. Polacy nie
zawiedli, ale pod względem piłkarskim
nie zaprezentowali się ze zbyt dobrej
strony. Grali z kontry, nałapali dużo
kartek. Moim zdaniem niewielu z nich
ma szansę zrobić wielką karierę. Mam
jednak nadzieję, że kilku znajdzie się
w polskiej kadrze na Euro 2012.
Jakub Cieślak
„Słoneczny Dom”

Od maja do lipca 2007 roku reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn
uczestniczyła w osiemnastej edycji Ligi
Światowej. Nasz zespół wystartował
w tych rozgrywkach po raz dziesiąty, co
oznaczało mały jubileusz. W fazie grupowej uczestniczyło 16 reprezentacji narodowych w czterech grupach. Rywalami
Polaków w grupie D byli: odmłodzeni
i z tego powodu bardzo słabi Argentyńczycy, niewygodni brązowi medaliści
ostatnich mistrzostw świata – Bułgarzy
oraz przygotowujący się do igrzysk
w Pekinie Chińczycy. Ponieważ nasz kraj
otrzymał organizację turnieju finałowego
(już po raz drugi), Raul Lozano i jego
podopieczni mieli zapewniony awans
jako gospodarz. To sprawiło, że fazę
grupową można było potraktować jak poligon doświadczalny. Tymczasem... nasi
wygrali wszystkie dwanaście meczów.
Co nie znaczy, że zawsze było łatwo.
25 i 26 maja, Łódź. Dwa mecze z Chinami. Pierwszy wygrany bez problemu,
25 do 20, do 16 i do 21. Następnego
dnia Chińczycy postawili nieco większy
opór, choć wynikło to raczej ze słabszej
postawy naszej drużyny niż z ich dobrej.
Pierwszy i trzeci set to minimalne porażki, drugi i czwarty to łatwe wygrane.
Piąty, regulaminowo krótszy set zakończył się zwycięstwem po zaciętej walce.
„Biało-czerwoni” wyraźnie odczuli brak
Mariusza Wlazłego, przede wszystkim
w drugim meczu.
1 czerwca, Poznań i 3 czerwca, Bydgoszcz. Rywal – Argentyna. Tym razem
trudniejsze okazało się pierwsze spotkanie, wygrane ostatecznie 3:1. Drugie
skończyło się łatwym zwycięstwem 3:0,
przeciwnicy podjęli walkę jedynie w drugim secie. W ten weekend trener Lozano
postanowił trochę poeksperymentować
ze składem, zagrali między innymi młodzi Marcin Możdżonek i Bartosz Kurek.
Wciąż nie było w składzie Mariusza Wlazłego, ale, jak się okazało, po raz ostatni.
9 i 10 czerwca, Chengdu. Początek serii
gier wyjazdowych. Pierwsze spotkanie
w Chinach zakończyło się pewnym zwycięstwem, choć pierwszego seta Polacy
przegrali po grze na przewagi. Drugi
mecz okazał się horrorem, zdarzyła się
naszym po raz pierwszy i niestety nie
ostatni w tej edycji LŚ seria dziesięciu
przegranych punktów. Chińczycy mieli

kilka meczboli, żadnego jednak nie wykorzystali, i Polska wygrała 3:2.
16 i 17 czerwca, Catamarca. Podróż Polaków do Argentyny trwała ponad 50 godzin.
Ta skandaliczna sytuacja nie wpłynęła na
szczęście negatywnie na wyniki „biało-czerwonych”. Wygrali oni, tak jak w
Polsce, 3:1 i 3:0. Jednak to nie nasz zespół
był taki mocny, tylko Argentyna taka słaba.
23 i 24 czerwca, Warna. Rewanż za półfinał
zeszłorocznych Mistrzostw Świata. Obie
drużyny miały w tym momencie komplet
zwycięstw i pewność, że zagrają w turnieju
finałowym. Bułgarzy nie chcieli wygrać
za wszelką cenę, czego dowodem brak
w kadrze na cztery mecze z Polską gwiazdora – Mateja Kazijskiego. W Bułgarii Polacy
okazali się minimalnie lepsi, dwukrotnie
wygrywając 3:1. Szowinistyczna bułgarska publiczność, która wypełniła trybuny
po brzegi, była bardzo zdziwiona porażką
swoich pupili.
29 i 30 czerwca, Katowice. W ‘’Spodku’’
przedsmak emocji związanych z turniejem
finałowym. W dwóch spotkaniach u siebie
z Bułgarią Polacy mieli udowodnić, że są
od Bułgarów lepsi. I zrobili to! Fakt, że
w zespole bułgarskim oprócz Mateja Kazijskiego nie grał także Władimir Nikołow.
Nasi też byli jednak osłabieni – brakiem
lekko kontuzjowanego Michała Winiarskiego. Skończyło się tak samo, jak w kilku
wcześniejszych meczach z tym bałkańskim rywalem – wynikami 3:1. Mimo, że
w obu spotkaniach nasi okazywali się gorsi
w pierwszym secie. Z wielkimi nadziejami
oczekiwaliśmy na turniej finałowy, który
miał się odbyć w katowickim ‘’Spodku’’
w dniach 11-15 lipca.
W turnieju finałowym zagrało sześć drużyn: Polska (gospodarz i zwycięzca grupy
D), Brazylia (najlepsza drużyna grupy A),
USA (najlepsza drużyna grupy B), Rosja
(najlepsza drużyna grupy C), Bułgaria
(najlepsza -poza Polską- drużyna grupy D)
oraz Francja (dostała „dziką kartę”).
11 lipca, Polska-Francja. Trener Lozano
powołał tych samych dwunastu ludzi, co
na ostatnie Mistrzostwa Świata. „Biało
czerwoni” byli faworytami tego meczu
i w pierwszym secie długo znajdowało to
potwierdzenie (18:12). Przyszło jednak załamanie i Francuzi odrobili straty. Ponieważ
25. zdobyty punkt daje zwycięstwo tylko
przy minimum dwupunktowej przewadze,
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O ile jednak wtedy Polacy przegrali mecz
półfinałowy, gdy mieli wygraną praktycznie w kieszeni, to teraz trudno mówić, że zasłużyli na więcej. A całą Ligę
Światową wygrali znów Brazylijczycy...
Rosja spisała się zaskakująco dobrze –
drugie miejsce. Dla nas pocieszeniem
może być to, że Paweł Zagumny został
wybrany najlepszym rozgrywającym
turnieju. Tytuł MVP (najlepszego gracza) przypadł Brazylijczykowi Ricardo.
Najbliższa ważna impreza to Mistrzostwa Europy, które odbędą się we wrześniu w Rosji. Wcześniej Polska wystąpi
jako gospodarz w memoriale Huberta
Wagnera. Czy Polacy potwierdzą swoją
wysoką pozycję? Trzeba wierzyć, że tak.

trzeba było grać dalej. Set trwał i trwał,
drużyny traciły nawzajem kolejne setbole, w końcu wygrała Polska 38:36.
W drugim secie długo było dobrze, ale
od stanu 17:14 nasi stracili 10 punktów
z rzędu. Ostatecznie przegrali seta 19:25.
Trzeci set z naszego punktu widzenia bez
historii – 21:25. Czwarta partia to przebudzenie Polaków. Zaczęli od prowadzenia
4:0, którego specjalnie nie powiększyli,
ale też nie oddali do końca – ostateczny wynik 25:21. Tie-break zaczął się od
0:2, później było raz lepiej, raz gorzej.
W drugiej fazie najkrótszego seta Polacy odskoczyli Francuzom i wygrali
ostatnią partię 15:11, a cały mecz 3:2.
13 lipca, Polska-USA. Dzień wcześniej
Amerykanie pokonali Francuzów i to
sprawiło, że ten mecz decydował tylko o tym, kto awansuje do półfinału
z pierwszego, a kto z drugiego miejsca
w grupie. Właściwie korzystniej było ten
mecz przegrać, bo Rosja to chyba trochę
łatwiejszy rywal niż Brazylia. Znana była
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już bowiem końcowa kolejność w sąsiedniej grupie. Obie drużyny nie sprawiały
jednak wrażenia, że odpuszczają to spotkanie. Polska wygrała 3:0, ale wszystkie
sety były zacięte. W nich to Amerykanie
częściej prowadzili. Druga odsłona zakończyła się bardzo wysokim rezultatem
– 36:34. Ten mecz wcale nie był krótki, co byłoby korzystne dla obu drużyn.
14 lipca, półfinał Polska-Brazylia. Nasz
zespół, licząc poprzedni sezon, miał na
koncie 21 zwycięstw z rzędu w Lidze
Światowej i wszyscy wierzyli, że uda się
zrewanżować za fatalną porażkę z finału
MŚ’2006. W pierwszym secie Sebastian
Świderski posłał w aut piłkę, która mogła
dać setbola. Brazylijczycy to wykorzystali i wygrali 25:23. W drugiej odsłonie
padł taki sam rezultat, tyle że w odwrotną
stronę. Niestety trzeciego i czwartego seta
wygrali Brazylijczycy – 25:21 i 25:23.
Tym samym pozostała naszym walka tylko o brązowy medal – z Amerykanami,
którzy w swoim półfinale ulegli Rosji.
15 lipca, mecz o 3. miejsce Polska-USA.
Polacy mieli tylko kilkanaście godzin
przerwy między meczami i niestety nie
zdołali się pozbierać. Przegrali 1:3 po
słabej grze i tym samym zajęli czwarte miejsce w Lidze Światowej’2007.
Za nami uplasowali się Bułgarzy, którzy zajęli w swojej grupie ostatnią pozycję pomimo pokonania Brazylii, a
także Francuzi. „Trójkolorowi”
rozgrywki w ‘’polskiej’’ grupie zakończyli
oczywiście na ostatnim, trzecim miejscu.
Nie ma euforii, mimo że to wyrównanie
najlepszego osiągnięcia sprzed dwóch lat.

Jakub
Szymon
Cieślak
W.
„Słoneczny Dom”
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MŚ W LEKKIEJ
ATLETYCE
OSAKA 2007

Od 25 sierpnia do 2 września 2007 roku w japońskiej Osace
odbyły się 11. lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Polska ekipa
zdobyła 3 brązowe medale i zajęła dopiero 35. miejsce w klasyfikacji medalowej. Tu zaznaczyć należy, że wiele ekip, które
zdobyły zaledwie jeden medal, za to szlachetniejszego koloru,
znalazło się w tej tabeli przed Polską. Za bardziej miarodajną należy uznać klasyfikację punktową (1. miejsce
– 8 pkt. 2.-7, 3.-6, 4.-5, 5.-4, 6.-3, 7.-2, 8.-1).
Nasi reprezentanci zgromadzili 43 punkty, co
dało 9. miejsce w gronie 203 państw, które
wysłały na tę imprezę swoich zawodników.
Najwięcej medali i punktów zdobyli na tych
mistrzostwach Amerykanie, ale nawet oni nie
zdołali pobić żadnego rekordu świata. To wcale nie jest złą informacją, ponieważ oznacza,
że sportowcy zażywają mniej niedozwolonych
środków. Rekord świata w bardzo prestiżowej
konkurencji -biegu mężczyzn na 100 metrów- padł kilka dni po zakończeniu imprezy.
Jamajczyk Asafa Powell, który w Osace wywalczył zaledwie brąz, przebiegł ten dystans
9 sekund i 74 setne, bijąc najlepszy dotychczasowy wynik (również własny) o trzy setne
sekundy. Na mistrzostwach świata najszybszy
był Tyson Gay z USA, który triumfował ponadto na 200 metrów i należał do złotej sztafety 4x100 metrów.
W polskiej ekipie największy sukces osiągnął Marek Plawgo,
zdobywca brązowego medalu w biegu na 400 metrów przez
płotki oraz w sztafecie 4x400 metrów. Pozostali członkowie tej
sztafety to: Daniel Dąbrowski, Marcin Marciniszyn i Kacper Ko-

złowski. 400 metrów przez płotki okazało się dla Polski bardzo
szczęśliwe – brąz wśród kobiet wywalczyła Anna Jesień. Dwie
inne nasze zawodniczki zajęły czwarte miejsca. Tyczkarka Monika Pyrek mogła swobodnie powtórzyć wynik sprzed dwóch lat
i znaleźć się na drugim stopniu podium. Zadecydowała większa
niestety niż u Czeszki i Rosjanki liczba zrzutek na wysokościach
4m70cm i 4m75cm. Zajęła czwarte miejsce. Młociarka Kamila
Skolimowska miała świetny pierwszy rzut. Później jednak już
się nie poprawiła i wyprzedziły ją trzy rywalki. Polka była po
konkursie była załamana – po raz kolejny zabrakło jej do medalu na mistrzostwach globu bardzo niewiele. Na wyróżnienie
zasługuje znakomita postawa kulomiota
Tomasza Majewskiego – zajął piąte miejsce.
Na pewno cieszy, że kilkoro naszych reprezentantów pobiło w Japonii rekordy życiowe, byli jednak i tacy, którzy zawiedli. Tym
razem nie mieliśmy pewnych kandydatów
do medali, a jednak udało się je zdobyć. W
historii mistrzostw świata nasz kraj zdobył 21
medali – 7 złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych.
Kiedy byłem małym chłopcem, bardzo lubiłem
szkolną rywalizację w lekkiej atletyce. Nie
mam się co prawda czym chwalić, ale z dumą
podkreślam, że biegałem na kilometr w czasie
poniżej 4 minut. Mój kolega Krzysztof ma za
to prawdziwe osiągnięcia w królowej sportu,
ale z powodu swej skromności rzadko o tym
wspomina.
Szymon
W.
Jakub
Cieślak
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Moja Muzyka
moja pasja

W poprzednim numerze „Alternatywy” podzieliłem się swoimi wrażeniami dotyczącymi zespołu Duran Duran. Teraz chciałbym przedstawić zespół
Genesis, który również należy do moich ulubionych. Grupa powstała
w 1967 r. Zespół nagrywał płyty w różnych składach. Wokalistami nagrywającymi na studyjnych płytach zespołu byli: od początku do 1974 r. Peter
Gabriel, następnie od 1976 r. do 1991 r. Phil Collins, a w 1997 r. – Ray Wilson. Muzycy, którzy grali zawsze na wszystkich 15 kolejnych studyjnych
płytach Genesis to, klawiszowiec (pianista) Tony Banks oraz gitarzysta
(także basista) Mike Rutherford. Gitarzystami byli także: Anthony Philips
(1969-1970) i Steve Hackett (1971-1977). Perkusiści to John Silver (1969),
John Mayhew (1970). Od 1971 r. na perkusji grał Phil Collins. Wspomnieć
też należy o oryginalnym perkusiście, którym był Chris Stewart. Oto
proste przedstawienie regularnych płyt studyjnych zespołu zawierające
również moje wrażenia. Pierwszą płytę „From Genesis To Revelation”
wydano w 1969 r. Nie zdobyła ona zbyt dużego uznania. Utwory przypominały muzykę zespołów
The Mody Blues i The Bee Gees. Druga płyta „Trespass” (1970) jest lepsza i
jakby bardziej odważna. Najdłuższym i chyba najlepszym utworem jest „The
Knife”. Kolejna płyta „Nursery Cryme” (1971) według dziennikarzy „Teraz
Rocka” jest jeszcze lepsza. Ciekawym utworem jest „The Musical Box”, a
najprzyjemniejszym, moim zdaniem, ostatni „The Fountain Of Salmacis”. W
latach 1972-1976 nagrano płyty, w ocenie powszechnej, najdoskonalsze. W
1972 r. wydano płytę „Foxtrot”. Podobają mi się z niej „Watcher of Skies”
i „Supper’s Ready” W 1973 r. wydano „Selling England By The Pound”.
Kunsztownie wykonano tu „Dancing With The Moonlight Knight”, bardzo
przyjemnym utworem jest też „The Cinema Show”. Rock operę „The Lamb
Lies Down On Broadway” wydano w 1974 r. Zetknąłem się z opinią, że jest
to najambitniejsze dzieło Genesis. W 1976 r. wydano „A Trick Of The Tail”.
Znamienne jest to, że wokalistę Gabriela zastąpił Phil Collins. Moim zdaniem
to bardzo przyjemna płyta. Najciekawsze są utwory: „Dance On Volcano”,
urzekający, syntezatorowy „Entangled” i „Los Endos”. Wydana w 1977 roku
„Wind & Wuthering” nadal przedstawia wczesny Genesis, dla którego ważny
był tzw. rock progresywny i rozbudowane formy. Kolejna płyta „…And Then
There Were Three” z 1978 r. zawiera kompozycje bardziej uproszczone. Osobiście muzyka ta bardzo mi się podoba. Wymienić można spośród niej np. „Many Too Many” i „Follow You Follow Me”. Następna
płyta „Duke” z 1980 r. prezentuje odważny krok w kierunku popu. Bardzo podobają mi się kończące płytę, niekoniecznie typowo
popowe, „Duke’s Travels” i „Duke’s End”. W 1981 r. wydano płytę „abacab”.
Niektóre piosenki trafiły do dyskotek, najlepsza jest chyba ballada „Man Of
The Corner”. Następna płyta „Genesis” z 1983 r. to nie żadna rock opera
klasycznego zespołu, ale dla mnie osobiście płyta bardzo ważna, bo zawiera
wielkie przeboje zespołu: „Mama” oraz „Home By The Sea”. W utworze
„Mama” dobre jest wszystko: melodia, rytm i produkcja. W 1986 r. wydano
„Invisible touch”. Najciekawsze piosenki to tytułowa oraz „Tonight, Tonight,
Tonight” i „Land Of Confusion”. W 1991 r. wydano „We Can’t Dance” z
utworami „No Son Of Mine” i np. „I Can’t Dance”. W 1997 r. ukazała się
ostatnia regularna płyta Genesis „…Calling All Stations…” z wokalistą Rayem
Wilsonem. Dobre są utwory: tytułowy i „Congo”.
Podsumowując, doceniam twórczość zespołu w latach dawnych, podziwiam
brzmienie i melodie z lat 1972-1976. Jako urodzony w 1973 r., jak i ze względów osobistych dobrze odnajduję się w muzyce z lat późniejszych, stąd moja
sympatia np. do „…And Then There Were Three” (1978) i „Genesis” (1983).
Pozdrawiam sympatyków muzyki rozrywkowej, sympatyków Genesis.
Marcin Kleśta
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Kultura

BOGUSŁAW WOŁOSZAŃSKI „OPERACJA TALOS”

„Operacja Talos” autorstwa Bogusława Wołoszańskiego jest niezwykłą powieścią opartą o realia
II Wojny Światowej. Informator polskiego wywiadu, esesman ze straży najtajniejszego bloku obozu
w Dachau, ginie pod kołami ciężarówki. Szefowie wywiadu w Warszawie nie mają wątpliwości, że
byli na tropie czegoś wielkiego i przypisują zbadanie sprawy jednemu ze swoich najlepszych agentów
Michałowi Sosnowitzowi. Odkrywając wierzchołek góry lodowej, polski agent zostaje wciągnięty
w niebezpieczną grę wywiadów, którą z jednej strony prowadzi sam Heinrich Himmler, a z drugiej
szef wywiadu brytyjskiego Stewart Menzies. Autor prowadzi czytelnika przez kulisy zamachów na
Adolfa Hitlera, walki o władzę w Trzeciej Rzeszy oraz niezgłębioną tajemnicę powojennych losów
fortuny SS.
Intryga w książce jest znakomita i nieprzewidywalna. Czytelnik jest zaskakiwany zwrotami akcji,
a odpowiedzi na wszystkie pytania poznaje dopiero po przeczytaniu ostatniego rozdziału. Z tego
względu książka mi się podobała i chętnie poleciłbym innym jej przeczytanie.
Ryszard S.

Jean – Christophe Grange jest aktualnie najbardziej znanym i cenionym francuskim autorem
thrillerów kryminalnych. Największy rozgłos zdobył właśnie dzięki „Purpurowym Rzekom”
przeniesionym również na duży ekran. W samej Francji film ten, z Jeanem Reno i Vincentem Casselem w rolach głównych obejrzało ponad 3 miliony widzów. Powieści Grange również sprzedają
się w milionach egzemplarzy i są tłumaczone na wiele języków. Jego styl pisarski i sposób prowadzenia akcji można porównać do Thomasa Harrisa, autora takich bestselerów jak „Czerwony Smok”
i „Milczenie Owiec”
Akcja powieści początkowo toczy się równolegle w dwu oddalonych od siebie miejscach –
w uniwersyteckim miasteczku Guernon, położonym we Francuskich Alpach nieopodal Grenoble
i w miejscowości Sarzac. Dwa odrębne śledztwa prowadzą dwaj różni policjanci.
Pierwsze dotyczy serii brutalnych morderstw, drugie włamania do grobowca w którym pochowany
jest 12 – letni chłopiec.
W pewnym momencie okazuje się , że obie te sprawy mają ze sobą wiele punktów stycznych i że tak
naprawdę jest to jedna sprawa. Inspektorzy jednoczą siły i zaczynają działać wspólnie. Na rozwikłanie
tej ponurej i skomplikowanej zagadki mają 24 godziny.
Czy im się to uda? Czy zdążą w tak krótkim czasie poznać prawdę?
Tego nie zdradzę. Czytelnik ma prawo do samodzielnego wyciągania wniosków i typowania głównego podejrzanego.
Książka wciąga. Autor perfekcyjnie buduje napięcie i atmosferę grozy, którą potęguje surowa sceneria
gór. Jak po nitce do kłębka zbliżamy się do poznania mrocznej tajemnicy ukrytej w całym mnóstwie
pozornie do siebie nie pasujących faktów, zdarzeń i szczegółów.
Czy będziemy rozczarowani, gdy ją poznamy? Myślę, że nie. Jedyne co mam do zarzucenia autorowi
to nieco melodramatyczne zakończenie, zbyt wyrafinowany, a przez to mało realny sposób działania
mordercy i rozwiązanie na pograniczu science fiction – choć teoretycznie możliwe. Są to jednak
subiektywne uwagi malkontenta w mojej osobie, bo w ogóle lektura tej powieści to znakomita rozrywka. Mimo ostatnich zastrzeżeń – polecam.
Krzysztof Saje
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Jesienne
fantazje
Zaczyna się jesień, pełna uroku, nasycona barwami i pięknymi zapachami. Wszystkie drzewa zachwycają swoimi
kolorami liści, różnorodnością owoców.
Wiele osób by zachować uroki jesieni wykonuje przetwory z owoców i warzyw, bo to co przyrządzone
własnoręcznie ma inny, lepszy smak. Przygotowanie przetworów na zimę nie jest trudną pracą. Wystarczy
trochę czasu oraz przestrzeganie kilku zasad, by przygotować te pyszności konserwowane, marynowane
i pasteryzowane w domu. Oczywiście bez środków konserwujących. Główne zasady, o których należy pamiętać
to dobór produktów, metody oraz czystość.
Dlatego pragniemy podzielić się z wami, drodzy Czytelnicy niepowtarzalnym smakiem jesieni
w naszym kąciku kulinarnym.

Sałatka Ogórkowa

JEAN-CHRISTOPHE GRANGE
“PURPUROWE RZEKI”

„Słoneczny Dom”

Kulinaria

Składniki:
Na kilka słoiczków
7,5 kg ogórków
1 kg cebuli
20 dkg zielonej pietruszki
20 – 30 dkg marchwi
30 ziaren pieprzu
3 główki czosnku
1 szklanka octu
2 szklanki oleju
10 dkg soli
15 dkg cukru
1 dkg gorczycy

Wykonanie:

Ogórki pokroić w plastry,
cebule w krążki. Pietruszkę
posiekać. Marchew zetrzeć.
Wymieszać wszystko i zostawić do następnego dnia.
Włożyć w słoiki i gotować
10-15 minut.

Maliny i Wiśnie
w Syropie
Składniki:
50 dag malin
50 dag wiśni
0,25 l wody
50 dag cukru
kawałek skórki
cytrynowej
laska wanilii

Smacznego !!!
Alternatywa
Alternatywa

Wykonanie:
Maliny przebrać, opłukać,
osączyć, rozsypując na
ściereczce. Wiśnie umyć,
wydrylować. Kilka pestek
zostawić i rozgnieść. Zagotować wodę, wsypać cukier
i gotować na małym ogniu,
aż kropelka syropu wylana
na talerzyk nie będzie się
rozlewać. Maliny i wiśnie
włożyć do syropu. Dodać
skórkę cytrynową oraz
przekrojoną laskę wanilii.
Doprowadzić do wrzenia i
gotować na małym ogniu 3
minuty. Przełożyć do wyparzonych gorących słoików.
Do każdego dodać po 1-2
pestki z wiśni. Słoiki szczelnie zamknąć i pasteryzować
15 minut w temperaturze 95
stopni.

Anna O.
Szymon
W.
Elżbieta Pliszczyńska
„Słoneczny Dom”
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