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Bóg pragnie, abyśmy uczciwie rozgrywali naszą grę. To wszystko, czego Bóg od nas wymaga: aby ludzie grali uczciwie. Gilbert Keith Chesterton

List Otwarty

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Pani
Beata Szydło
Przewodnicząca Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00–001 Warszawa

Kraków, Warszawa, Łódź 13 lutego 2017 r.

Szanowna Pani Premier!
Mimo trzech dekad przygotowań, postanowień i zapewnień, stan wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) – czyli zasadniczej zmiany systemu
ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, istotnie poprawiającej zasady udzielania pomocy
w kryzysach zdrowia psychicznego oraz szanse życiowe osób, których one dotykają – budzi
najwyższy niepokój.
Dlatego:
– w oczekiwaniu na spotkanie środowisk realizujących własnymi siłami NPOZP (8 maja
2017, I Kongres Zdrowia Psychicznego – Zmieniamy polską psychiatrię, www.kongreszp.
org.pl).
– w poczuciu odpowiedzialności za dorobek kolejnych Komisji powoływanych przez Ministrów Zdrowia (aktualnie: Komisji do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej
w ramach NPOZP, powołanej 19 kwietnia 2016 r.)
– po szerokich konsultacjach i uzgodnieniach treści tego listu w gronie specjalistów od lat

realizujących cele NPOZP, mimo prób jego dewaluacji i marginalizacji w latach 2011–2015
(vide: Raport NIK z 24 01. 2017 r.)
– odpowiadając na liczne sygnały społeczne nadające NPOZP rangę potrzeby palącej, zwracamy się z tym apelem.
Lata wysiłków podejmowanych pro publico bono przez wiele środowisk na rzecz NPOZP,
wiele dobrych lokalnych praktyk zrealizowanych wbrew systemowej inercji (p. Raport RPO,
Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce, Warszawa 2014), mogą być potężnym kapitałem
profesjonalnym i społecznym dla realizacji NPOZP w latach 2017–22. Tego wysiłku, tej nadziei, tego kapitału nie można zmarnować.
Z największą troską zwracamy się do Pani, gdyż takie niebezpieczeństwo niestety zachodzi.
Są trzy podstawowe i konieczne decyzje polityczne, aby temu niebezpieczeństwu przeciwdziałać.
1. SPÓJNA KOMUNIKACJA, KOORDYNACJA i MONITORING
Dla sprawnej realizacji NPOZP w latach 2017–2022 konieczne jest ustanowienie przez Ministerstwo Zdrowia jednostki „pełnomocnej w sprawach pilotażu NPOZP”. Uważamy że przy
realizacji takich kompleksowych i bardzo złożonych przekształceń w obrębie opieki psychiatrycznej, zarówno ze względu na doświadczenie, kompetencje, jak i posiadany potencjał,
jednostką taką może być Instytut Psychiatrii i Neurologii. Dotychczasowy brak takiej placówki wprowadzał chaos informacyjny i dezorientację w sprzecznych komunikatach płynących
z wielu instytucji i środowisk.
Ciąg dalszy str. 3

Koszalińska Psychiatria
na Kongresie w Warszawie
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maja 2017 roku odbędzie się w Warszawie w Pałacu Kultury
i Nauki I Kongres Zdrowia Psychicznego. Koszalińska psychiatria jest wśród inicjatorów Kongresu. Środowiskowe Domy
Samopomocy „Odrodzenie” i „Przyszłość” wraz z grupą lekarzy,
psychologów i terapeutów wezmą aktywny udział w spotkaniu.
Kongres zakończy się sformułowaniem manifestu i przekazaniem
go Ministerstu Zdrowia. Jak podają organizatorzy: „W listopadzie
2014 roku wobec przedłużającego się braku realizacji reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w trakcie trwania Koszalińskiego
Forum Psychiatrii Środowiskowej powołaliśmy Porozumienie na
Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Cel Kongresu
Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny
stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez
wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychiczne-

go. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie
niedostępna. Poprzez pokazanie determinacji wielu środowisk
chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej. Na
Kongres przyjedzie około tysiąc osób z całego kraju. Będą wśród
nich profesjonaliści i użytkownicy psychiatrii, przedstawiciele
pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
samopomocowych i stowarzyszeń profesjonalnych zajmujących
się zdrowiem psychicznym oraz humaniści, którym leży na sercu
zdrowie psychiczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Są to ludzie
podejmujący niestrudzenie w wielu ośrodkach w Polsce, często
pionierskie działania u podstaw, na rzecz zmiany losu i wizerunku
osób, których udziałem jest doświadczenie kryzysu zdrowia psychicznego.
Więcej informacji na temat I Kongresu można znaleźć na stronie:
www.kongreszp.org.pl
Maria Pluta

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne
życzenia, aby w Waszych
sercach, rodzinach
i domach zagościła radość,
spokóji wielka nadzieja
odradzającego się życia.
Zespół redakcyjny
„Gazety Słonecznej”
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Chorować
psychicznie
to nie wstyd! To normalne (paradoks?). Problem
ujawniania choroby psychicznej poruszam na
łamach GS nie po raz
pierwszy. Tym razem jako
komentarz do artykułu
Renaty Kim i Eweliny Lis
pt. „Depresja i ostracyzm.
Chorować psychicznie to
w Polsce wstyd”* opublikowany w „Newsweeku”
23 lutego 2017 roku. Poruszam ten temat celowo,
bo przed zbliżającym się
w maju I Kongresem Zdrowia Psychicznego.

wiek jest zawodowo spalony”.
Psychiatrzy wymieniają grupy
zawodowe, które szczególnie
boją się ujawniać swoje zaburzenia psychiczne: „Służby
mundurowe, marynarze, nauczyciele, urzędnicy izb skarbowych, prawnicy i lekarze
– doktor Jerzy Pobocha, były
prezes Polskiego Towarzystwa
Psychiatrii Sądowej, wymienia
pacjentów, którym najbardziej
zależy na ukrywaniu zaburzeń
psychicznych. – No i jeszcze
wszyscy ci, którzy regularnie
muszą przechodzić badania
okresowe: zawodowi kierowcy,
piloci, maszyniści pociągów.
W ich przypadku ujawnienie,
że chorują, to zawodowe samobójstwo. Natychmiast zostają zwolnieni z pracy”. Nie
do końca prawdziwe zwolnienia lekarskie chorujących
psychicznie to fakt. Kiedy nie
są w stanie iść do pracy, zwolnień lekarskich od psychiatry
nie przyjmują. Do zakładu pracy wolą oddać te od lekarza
rodzinnego: „Czasem pacjent
przychodzi do gabinetu i od
progu błaga: żeby tylko na
zwolnieniu nie było pieczątki
psychiatry. – No to piszę list do
internisty, a on na podstawie
mojego rozpoznania wystawia
L4 – opowiada lekarka psychiatra z Warszawy.”
Chorujący
psychicznie
słusznie obawiają się stygmatyzacji społecznej, odrzucenia
ze strony rodziny, znajomych,
współpracowników. Ich obawy są bardzo silne i, moim
zdaniem, z jednej strony uzasadnione: „Sława polskiej psychiatrii, profesor Aleksander
Araszkiewicz z Bydgoszczy,
cytował kiedyś polskie bada-

Chorować psychicznie
to nie wstyd

C

hory psychicznie ukrywa
swoje złe stany, niedyspozycje maskuje wymuszonym
śmiechem albo z pozoru banalnymi dolegliwościami takimi, jak ból głowy, żołądka
itp. Leczenie w szpitalu psychiatrycznym tłumaczy jako
pobyt w sanatorium. To moje
doświadczenia. Wydumane?
Nie, bo współbrzmią z tymi,
które przedstawiają bohaterowie ww. artykułu: „Najgorszy był zawsze koniec roku.
Trzeba było uzyskać absolutorium zarządu, a on nigdy nie
był pewien, czy przedłużą mu
kontrakt. Umierał ze strachu,
że coś w końcu odkryją i podziękują mu za współpracę. Na
szczęście nie odkryli. Niedługo
minie 30 lat, odkąd Ryszard
Drzazgowski (to nie jest jego
prawdziwe nazwisko) ukrywa,
że ma chorobę dwubiegunową. Wie o niej tylko najbliższa
rodzina, poza tym nikomu nie
powiedział. W jego środowisku
przyznanie się do problemów
psychicznych to koniec, czło-
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nia EZOP, z których wynikało,
że Polacy panicznie boją się
osób chorych psychicznie. Aż
89 procent ankietowanych wyznało, że nie chciałoby mieć
do czynienia z lekarzem, który
psychicznie chorował. Tylko
nieco mniej bało się kontaktu
z chorą opiekunką, nauczycielem i proboszczem.”
Obawa przed stygmatyzacją
dotyka mnie bezpośrednio od
kilku lat, nieustannie towarzyszy mi lęk przed odrzuceniem
środowiska, które myśli stereotypami. Tym bardziej, że reprezentuję grupę zawodową, która szczególnie boi się ujawniać
swoje zaburzenia psychiczne.
Jednak skłaniam się do poparcia stanowiska S. Murawca,
który uważa, że nieprawdziwe
są opinie, iż chory psychicznie
jest osobą–wariatem zagrażającą innym. Ów psychiatra
twierdzi, że często „takie oceny
nie są prawdziwe, nawet sam
chory je sobie narzuca. – Sam
stygmatyzuje się bardziej, niż
robi to otoczenie. Przychodzi
taki do poradni i mówi: „Wszyscy sobie świetnie radzą, tylko
ja jeden mam problem”. Pokazuję mu wtedy, że przecież
w poradni jest mnóstwo ludzi
w podobnej sytuacji, przekonuję, że choroba to nie koniec
świata, że można i trzeba ją leczyć. I że da się z nią żyć – wylicza dr Murawiec.” Moim zdaniem nie jest żadnym wstydem
chorować psychicznie w Polsce XXI wieku ani gdzie indziej.
W pierwszej kolejności tylko
i wyłącznie od zdiagnozowanych chorujących psychicznie
i ich lekarzy oraz terapeutów
zależy zmiana w społecznej
mentalności w postrzeganiu

Redakcja „Gazety Słonecznej”
ul. Zwycięstwa 119,
75–608 Koszalin
pn–pt w godz. 7–15
Zadzwoń: 94 341 92 93
lub napisz: gazetasloneczna@gmail.com

osób zaburzonych psychicznie. Nie można ciągle tkwić
w roli ofiary, która jest prześladowana przez innych. Choroba psychiczna nie uniemożliwia wykonywania pracy, życia
rodzinnego i towarzyskiego
pod warunkiem, że chorujący
pozostaje pod opieką lekarza
psychiatry i pracuje nad sobą,
korzysta z różnych form terapii
(a jest ich mnóstwo).
I Kongres Zdrowia Psychicznego, 8 maja 2017 roku, to
wspaniała okazja, by nie tylko
pochylić się nad niedofinansowaną (i tym samym słabo zorganizowaną) w Polsce opieką
psychiatryczną, ale także, by
wyjaśnić, że chorować psychicznie w Polsce to nie wstyd!
To okazja do pokazania, że
psychicznie chorzy to ludzie
wartościowi, otwarci, pracujący, zatrudniający innych, walczący o siebie i swoje życie.
To ludzie, jakich inni, powiem
„zdrowi psychicznie”, mijają
codziennie na ulicy, od których codziennie kupują chleb,
korzystają z ich usług urzędowych czy edukacyjnych,
zachwycają się ich się sztuką
malarską...
AdaK.
Polecam lekturę całego artukułu: *Kim R., Lis E. „Depresja i ostracyzm. Chorować w Polsce to wstyd”
[w on–line] [dostęp 23 lutego 2016].
Dostępny w internecie:
http://www.newsweek.pl/
polska/jak–sobie–radzic–z–depresja–w–polsce–to–
wciaz–bardzo–trudne,artykuly,365686,1.html).

Zespół:
Kamil Drachal, Ireneusz Drabik,
Sławomir Michalkiewicz, Klaudia Kapeluch,
Kamila Knitter, Radosław Sikorski,
Wiesława Stawczyk, Paweł Szarszewski,
Ada Kaszuba, Witold Cienkowski, Maria Pluta,
Mariusz Rudak, Marzena Skarbińska
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przez profesora Jona Kabata–Zinna; pierwszej
w świecie Zachodu metody leczenia odwołującej
się do wschodnich technik. Celem treningu nie jest
osiągnięcie relaksacji albo poczucia szczęścia, ale
uzyskanie stanu wolności od nawyków wciągania
siebie w automatyczne reakcje, myśli, zachowania,
postawy. Techniki mindfulness wywodzą się z tradycji buddyjskiej, stąd wykorzystanie tu medytacji,
która pomaga oduczyć się starych i niepotrzebnych
schematów funkcjonowania naszego umysłu. Chcę
tu podkreślić, że medytacja zalecana jest przez lekarzy różnych specjalności jako środek zapobiegawczy
albo sposób kontrolowania różnych chorób: kardiologicznych, onkologicznych, ginekologicznych
i psychicznych.
Mimo że podejście i metody w mindfulness
sięgają do filozofii Wschodu, można się z nimi również spotkać w innych tradycjach. Współcześnie
rozwijanych jest wiele ważnych nurtów psychoterapeutycznych nawiązujących do mindfulness, określanych czasem jako „trzecia fala terapii poznawczo–behawioralnej”*. Zwolennicy mindfulness
uważają, że działania wykorzystujące tę praktykę są
bardzo pomocne dla pacjentów cierpiących na chroniczny ból, nadciśnienie, choroby serca, nowotwory,

choroby układu pokarmowego, choroby dermatologiczne, dolegliwości psychiczne: niepokój, lęk,
depresja, złość, stres, wypalenie zawodowe. Uważam, że spróbować nie zaszkodzi, a może pomoże.
Wyłączmy wewnętrznego autopilota, a może coś
zyskamy?!
Ada K.

Mindfulness, czyli
o sztuce uważnego życia
Mindfulness jest sztuką świadomego
życia, codzienną praktyką życiową polegającą na byciu całkowicie obecnym
wobec doświadczeń pochodzących ze
świata zewnętrznego i z wewnątrz
własnego „ja” w każdej chwili. To też
szczególny rodzaj uwagi: świadomej,
nieoceniającej i skierowanej na bieżącą chwilę, to bycie z tym, co do nas lub
od nas dociera w czasie teraźniejszym.

P

olszczyzna tłumaczy „mindfulness” jako
uważność albo pełnię obecności. W Polsce to
dość młoda praktyka, terapia czy nurt psychologiczny, jednak na świecie znany od dawna. Moim
zdaniem warto zagłębić ten temat i spróbować tej
sztuki. Nawet mimo tego, że niektórzy traktują mindfulness tylko jak modę i tymczasową fascynację,
która niebawem zniknie.
Propagatorzy mindfulness podają*, że w ciągu
ostatnich 30 lat zostało przeprowadzonych wiele
badań empirycznych nad jego zastosowaniem
w leczeniu różnych problemów zdrowotnych:
psychicznych i somatycznych. Wyniki pokazują, że
działania oparte o tę metodę mogą być skutecznym

lub co najmniej wspomagającym sposobem leczenia. Jedna ze zwolenniczek mindfulness w Polsce,
Zuzanna Ziomecka, tak wyjaśnia jego istotę: „Tymczasem to coś więcej niż skupienie i przywiązanie do
szczegółu – mindfulness łączy zdolności kierowania
swoją uwagą z bardzo specyficzną postawą wobec
świata. (...) Łagodną, ciekawą, nieoceniającą. Chodzi o zainteresowanie sobą i światem niestępione
przez nawyki, których nabieramy wraz z wiekiem.
To sztuka wyłączania autopilota. Z takim podejściem starasz się być przytomna w życiu. Niby nic
nowego – im bardziej się wgłębiam w tę tematykę,
tym bardziej widzę, że każde dziecko jest uważne.To
pierwotne,„fabryczne”ustawienie człowieka.”*
Mindfulness kładzie nacisk na jakość bycia
wobec każdego pojawiającego się zjawiska tu
i teraz, niezależnie od tego, czym ono jest. W tej
terapii pracuje się z ciałem, emocjami i myślami,
rozwija się umiejętność uważności naszego ciała
i tego, co pojawia się w naszej świadomości. Jednym z założeń treningu mindfulness jest zaakceptowanie myśli i uczuć, które rodzą się w nas, bez
ich osądzania i walki z nimi. Najbardziej znanym
treningiem opartym na mindfulness jest Trening
Redukcji Stresu oparty na Uważności stworzony

*Więcej informacji czytelnik znajdzie m.in.:
1. „Mindfulness” [on–line] [dostęp 8 marca
2017] Dostępny w internecie: http://www.
mindinstitute.com.pl/.
2. „Mindfulness – walec na stres? Zuzanna
Ziomecka: To dyscyplina sportowa dla umysłu” [on–line] [dostęp 8 marca 201] Dostępny
w internecie: http://weekend.gazeta.pl/
weekend/1,152121,18216740,Mindfulness___walec_na_stres__Zuzanna_Ziomecka__To.html.
3. „Uważność, jako trzecia fala Terapii Poznawczo – Behawioralnej” [on–line] [dostęp 9
marca 2017] Dostępny w internecie: http://spir.
pl/uwaznosc–jako–trzecia–fala–terapii–poznawczo–behawioralnej/.
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w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Ciąg dalszy ze str.1
2. FINANSOWANIE
Obecnie przygotowywane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie NPOZP na lata 2017–2022 nie
precyzuje zasady finansowania i nie zobowiązuje NFZ lub innego płatnika publicznego do finansowania
świadczeń na zasadzie budżetu„globalnego” wg stawki wyliczonej na mieszkańca obszaru, w którym
będą działać centra zdrowia psychicznego (CZP). Proponowane dotychczas rozwiązania doprowadzą do
chaosu, gdyż podzielą obszar opieki na lepiej finansowany, dla lżej chorych, zarejestrowanych w planowanych CZP i dla ciężej chorujących, w starym systemie finansowania. Należy dokonać szybkiej integracji postanowień planowanego rozporządzenia Rady Ministrów ze środkami z Unii Europejskiej, już
rozdysponowanych w PO WER na projekty makroinnowacji społecznych deinstytucjonalizujących opiekę psychiatryczną. Rozporządzenie nie przewiduje żadnych środków na skuteczną koordynację centralną, ani pozostającego w gestii Ministra Zdrowia mechanizmu stymulującego inwestowanie w lokalną
infrastrukturę środowiskową. Nie przewidziano jakichkolwiek wydatków samorządów regionalnych
i lokalnych. Postulujemy wpisanie konkretnych kwot/wskaźników, o które budżet służby zdrowia ma
się powiększać w celu zapewnienia kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki nad zdrowiem
psychicznym: „zapewnienie priorytetowego wzrostu nakładów na świadczenia zdrowotne w rodzaju
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w wysokości co najmniej o 5% większej niż średni roczny
wzrost nakładów na pozostałe rodzaje świadczeń, do osiągnięcia docelowo nie mniej niż 6% udziału
rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w stosunku do ogółu świadczeń”.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z „odpowiedzialności terytorialnej” zapisanej w rozporządzeniu musi jednoznacznie wynikać, że jest
tylko jedna jednostka odpowiedzialna za realizację podstawowej opieki na obszarze działania CZP. Tylko
Minister Zdrowia jako organ administracji rządowej jest władny dokonać w porozumieniu z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi właściwego rozmieszczenia i odpowiedzialności terytorialnej CZP. Jedynie tak przejrzyście rozumiana odpowiedzialność za funkcjonowanie opieki psychia-

trycznej pozwoli na adekwatne jej odniesienie do potrzeb lokalnej społeczności, kontrolę skuteczności
działania i efektywności wydatków publicznych.
Wszystkie inne zapisy rozporządzenia o NPOZP będą już tylko pochodną tych kluczowych decyzji. Dla
dobra naszych pacjentów i ich rodzin, dla idei psychiatrii zorientowanej na osobę, której podstawowym
celem pozostanie włączenie osób chorujących psychicznie w życie społeczne lokalnej wspólnoty, chcemy być pomocni w realizacji tych planów.
Jednak najpierw muszą zapaść konieczne dla ich realizacji decyzje polityczne. Apelujemy o ich podjęcie.
Okres przygotowywania tej kluczowej reformy życia społecznego w naszym kraju dobiegł końca.
Do wiadomości:
– Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej
– Pan Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
– Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej
– Pan Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia
Łączymy wyrazy szacunku,
Agata Szulc – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Janusz Heitzman – Dyrektor Naczelny Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Andrzej Cechnicki – przewodniczący Porozumienia na rzecz Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego
Marek Balicki –prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych
Marek Jarema – przewodniczący Rady Zdrowia Psychicznego
Filip Rybakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Jacek Wciórka – przewodniczący Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej PTP
Joanna Krzyżanowska-Zbucka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Zdrowia
Psychicznego
Piotr Gałecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii
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Chciałbym podzielić się kilkoma uwagami na temat
książki „Mój sąsiad islamista” Marka Orzechowskiego. Ale zaznaczam, iż
uwagi moje są bardzo luźno związane z treścią owej
książki. Dowiedzieć się
z niej można, że islamiści
uważają swoją religię za
najlepszą i najdoskonalszą
wśród innych wyznań.

Jan Paweł II ucałował Koran.
Według mnie jest podobny pod
względem tego, iż pewne kategorie ludzi lubi wysyłać do piekła. Wystarczy przeczytać Nowy
Testament, w którym św. Paweł
stwierdza, kto nie odziedziczy
Królestwa Bożego – 1. list do Koryntian 6, 9–10. Natomiast prorok Mahomet miał powiedzieć,
iż każdy Żyd i każdy chrześcijanin, który się o nim dowiedział
a który w niego nie uwierzył,
przepadną w piekle. Widać tu, iż
ludzie wierzący chętnie wysyłają swych bliźnich do piekła.
W swoim życiu przeczytałem
trochę o islamie i uważam, że
to właśnie u Ibn Arabiego jest
najlepiej rozwiązany problem
nieba i piekła. Ibn Arabi był
mistykiem
muzułmańskim,

Wokół islamu

M

ahomet, twórca religii
muzułmańskiej,
jest
uważany przez swych
wyznawców za ostatniego
i najważniejszego proroka (
pieczęć proroków). Islam fundamentalistów jest pod pewnymi względami zbliżony do np.
chrześcijaństwa. Może dlatego

który uważał islam za religię
miłości. Niestety, wydaje się,
że przesadził. Odnośnie piekła,
bo to mnie interesuje uważał,
iż grzesznicy pozostaną w piekle na zawsze, ale po odbyciu
czasowej kary, nie będą dużej
cierpieć mąk.Trzeba tu jednak
powiedzieć, że sam Ibn Arabi
nie jest reprezentatywny dla
islamu. Fundamentaliści muzułmańscy uważają go bowiem za
heretyka i panteistę. Owi fundamentaliści uważają także, że kierują się przesłaniem Koranu, co
wcale jednak nie jest takie oczywiste. Koran jest wielowymiarowy i wieloaspektowy, trudny
w interpretacji, a czytać go się
powinno po arabsku, gdyż tłumaczenia są niewiarygodne.
W jednej z książek przeczyta-

łem, że przypomina on wielki
magazyn, z którego każdy może
wziąć, co chce. Z drugiej strony
Oriana Fallaci uważała Koran za
najgłupszą książkę, jaką napisano.
Jednym, co mnie najbardziej
bulwersuje w islamie, jest stosunek do kobiet. Czytałem, że
Champolion człowiek, który
odczytał pismo hieroglificzne,
twierdził, że o rozwoju danej
cywilizacji świadczy właśnie
stosunek do kobiet. W islamie
jest on nie najlepszy. W starożytnych Chinach konfucjańskich było podobnie. W wieku
XXI zaszły jednak pewne zmiany
i mam nadzieję, że tak samo będzie w kręgu kultur muzułmańskich.
Paweł Szarszewski

Kiedy dziecko odchodzi Obrazy

w Galerii
„Ratusz”

Fot. www.koszalin.pl

N

Koszalińska Galeria „Ratusz” zaprezentowała wystawę zdjęć „Skarby
Hospicjum” Agnieszki Stępniewskiej, fotografki, plastyczki i wolontariuszki
Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych filii
w Koszalinie.

T

o piękna, przejmująca i wzruszająca
do głębi ekspozycja piętnaściorga
małych dzieci, z których sześcioro nie ma

już wśród nas. Z kolorowych zdjęć patrzą
uśmiechnięte buzie, wesołe z figlarnymi
iskierkami w oczach. Trudno uwierzyć
patrząc na zdjęcia, że są to bardzo chore dzieci. Niektóre z nich np. dzieci chore
onkologicznie odchodzą z pełną świadomością śmierci; pogodzone z nią martwią
się o pozostających bliskich. Wystawa
uczy pokory wobec życia, śmierci i cierpienia.
Maria Pluta

iedawno w koszalińskiej Galerii „Ratusz’’ obejrzałam dwie interesujące
wystawy. Pierwsza prezentowała
malarstwo Zespołu Pracy Twórczej Plastyki
w Koszalinie. Jest to zbiorowa wystawa Marii i Jerzego Łapuciów pt. „Widzenie bez granic’’ oraz Stanisława Wojciechowskiego pt.
„Abstrakcyjnie’’. Wystawa jest barwna, kolorowa i przyjemnie się ją ogląda. Jest różnorodna, jeśli chodzi o techniki plastyczne,
aczkolwiek przejrzysta. Obrazy są ciekawe,
abstrakcyjne i przyciągające wzrok. Świat
natury dominuje, czasem są ukazani ludzie.
Na drugim piętrze w Ratuszu eksponowana była w tym samym czasie druga
wystawa malarstwa pt :„Kobieta w twórczości i twórczość kobiet’’, artystów ze
Związku Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Koszalin– Słupsk. Niektóre dzieła
to grafiki i ceramika. Tego typu twórczość
jest pracochłonna, ale efekty zadziwiające.
Podsumowując, to co zobaczyłam cieszy
niesamowicie oko. Polecam wszystkim,
szczególnie, że wystawy szybko znikają
i zmieniają się ich autorzy.
Klaudia Kapeluch
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dotychczasowe ofiary stały się
zabójcami? Duszejko próbuje na własną rękę rozwikłać te
niewiarygodne zagadki. I tu się
zaczyna film sypać i potykać
o „własne nogi”. Za dużo wątków
zasygnalizowanych zaledwie
i porzuconych, spowalniających
i rozmywających niepotrzebnie
fabułę, które wprowadzają chaos i zagubienie. Dobry film stawia pytania, nie udziela odpo-

wiedzi. To lekcja do odrobienia
dla widza. W „Pokocie” są same
odpowiedzi, tym bardziej nużące i denerwujące, bo w tonie
propagandowo – kaznodziejskiego moralizatorstwa. Wrzutka zakończenia, ni z gruszki ni
z pietruszki, w stylu westernowo–wojennym i z wybuchowymi fajerwerkami dopełnia
niezrozumiałego zamieszania.
Film zaskakująco słaby, jak na
bardzo dobrą reżyserkę, nie zachwyciła mnie gra aktorów, jakby grali na pół gwizdka swoich
możliwości.
Dłużyzny i nudę całkowicie
zrekompensowały przepiękne
ujęcia Kotliny Kłodzkiej operatorki Joanny Dylewskiej w różnych porach roku oraz genialna
muzyka Antoniego Łazarkiewicza, dla których to tworców
przeznaczyłabym
Srebrnego
Niedźwiedzia.
Maria Pluta

Zapolować na polującego
B

ędąc miłośniczką talentu
Agnieszki Holland, a mając
w pamięci jej wcześniejsze
wybitne obrazy jak: „Europa, Europa” „Tajemniczy ogród” „Plac
Waszyngtona” „Olivier, Olivier”,
„Kopia mistrza”( by wymienić
tylko niektóre) to na ostatnim filmie reżyserka potknęła się mocno o „Pokot”.
Film nakręcony został na podstawie książki Olgi Tokarczuk
„Prowadź swój pług przez kości
umarłych”. Mówi o nierozerwalnej więzi człowieka z naturą,
promuje szacunek do niej, bez
walki z nią.

• Wczoraj przyleciał bocian, którego gniazdo widzę z mojego
okna. Znajduje się ono na słupie wysokiego napięcia. Samiec
przylatuje pierwszy, pracuje sam
nad wymoszczeniem gniazda,
często od rana do nocy znosi
jakieś gałązki, sznurki i co tam
jeszcze mu potrzeba. Po wielu
dniach, kiedy gniazdo jest gotowe – przylatuje ona. Ciekawe
kiedy i jak oni się umawiają? Skąd
ona wie, dokąd lecieć i gdzie jest,
zanim on przygotuje gniazdo? Ta
jego uparta praca bardzo mi się
podoba i fascynuje mnie. To jakiś
znak pewności, cykliczności zjawisk natury, a więc stałości, której
tak często brakuje nam, ludziom.
• Pewnego wieczoru do sielankowego gniazda pary moich
bocianów, próbował dobrać się
intruz – jakiś przelotny, pewnie
bezdomny samiec. Co za widok!
Bociany biły się wykorzystując
skrzydła i dzioby. Przybysz był
dużo większy, parę razy udało
mu się wyrzucić parę z gniazda,
ale ta dzielnie, dziób w dziób,
pokonała niebezpieczeństwo.

Fot. Archiwum (2)

Nazwiska Agnieszki Holland nie trzeba reklamować. To marka sama w sobie. Jej ostatni film „Pokot”
otrzymał tegoroczną nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia na prestiżowym Festiwalu w Berlinie.

W małym miasteczku, gdzieś
w Kotlinie Kłodzkiej, w domku
pod lasem osiada emerytowana ekolożka, inżynier, Janina
Duszejko, dorabiająca w szkole
nauką angielskiego. W niewyjaśnionych tajemniczych okolicznościach giną w krótkich
odstępach czasu miejscowi notable, z zamiłowania myśliwi. Co
dziwniejsze, jedyne ślady wokół
ofiar, to ślady zwierząt. Czyżby

Tak się zdarza czasami, nie każdy
samiec zdąży podczas lotu„umówić się” z samicą. Czy w związku
z tym ptaki wiedzą, co to jest
miłość? Ich klekot, który dotąd
brałam za pieśń miłości, brzmiał
potem bardzo często i dosyć
rozpaczliwie. Gdzie poszybował
tamten?
• Tamtego wiosennego dnia „popłynęłam do A. na obłokach
relaksu”. To jest nawet bardzo
dosłowne, bo właśnie przed
moim przyjściem, A. położyła
się i słuchala płyty „Relaks” (nie
znam). Głos poleca, aby wszelkie
myśli odsuwać od siebie, a jawią
się one jako obłoki. Na tych obłokach A. byłam ja i nawet sobie
wtedy pomyślała, że nie potrafi
mnie odsunąć, więc płynęłam
i płynęłam...Moja wizyta była niezapowiedziana, więc to wszystko
jest trochę niesamowite. Bardzo
miła godzinka, kiedy wczesnowiosenny dzień otacza nas wielce obiecującą szarością. Rozmawiałyśmy tak, jak tylko nam się to
zdarza. Dziekuję A., że jesteś.
Wiesława Paradowska–Stawczyk

Nie taka łatwa
„PolandJa”
Z
chęcią
oglądamy
i oceniamy filmy. Często
wspólne pofilmowe dyskusje, prowadzone na
przykład na różnych forach internetowych, integrują ze sobą ludzi. Nawet jeśli nie wszyscy ze
wszystkim się zgadzają.
Obejrzałam w koszalińskim Multikinie film pt.
„PolandJa’’.

J

est to polska produkcja
z 2017 roku. Reżyserem jest
Cyprian T. Olencki. Występują znani aktorzy, m.in. Izabela
Kuna, Grzegorz Małecki, Borys
Szyc, Jerzy Radziwiłowicz, Marek Bukowski, Roma Gąsiorowska. Nie jest to łatwy film, choć
to pełna humoru opowieść,
to jednak zawiera wątki trudne. Są to różne historie z życia codziennego bohaterów.
W dodatku akcja rozgrywa się

w ciągu jednej doby. W tym
czasie bohaterowie przeżywają swoje perypetie i przygody.
Jest więc nie tylko zabawnie,
ale i poruszająco.
Moim zdaniem film jest dosyć ciekawy, w zasadzie warto
o nim rozmawiać. Głosi ważne
hasła jak: „życie jest wartością’’ i „doceniaj codzienność’’.
Film porusza trudne problemy
w relacjach międzyludzkich,
takie, jak choćby brak czasu na
życie rodzinne. Według mnie
zabawny jest wątek węża,
który pojawia się w filmie.
I jeszcze jedna ważna sprawa:
Polacy ukazani są jako ludzie,
którzy w gruncie rzeczy liczą
się z innymi kulturami. Uważam, że produkcja jest bardzo
pouczająca i choć niektórzy
oceniają ją negatywnie, to jednak warto ją zobaczyć.
Klaudia Kapeluch
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To była już piąta edycja Żywej Biblioteki, która odbyła
się w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej. Co dwa lata prezentowane są różne „książki”
o niecodziennych tytułach.
Swój akces w tym roku zgłosiło 12 osób. „Książki” wypożyczane były na 20 minut
(czasami krócej, czasami dłużej), wyłącznie „na miejscu” –
w specjalnie przygotowanej
czytelni.

do nawet sześciu osób. Mój tytuł:
„Osoba po kryzysie psychicznym”.
„Czytało” mnie ok. 20 osób, głównie licealiści, ale także gimnazjaliści
i ludzie w średnim wieku. Pytania
często się powtarzały – jak to się
zaczęło, relacje z rodziną i znajomymi, jakie są sposoby radzenia sobie
w kryzysie. Ważne było pytanie
dotyczące rozpoznawania u siebie
pierwszych symptomów załamania. Zaskoczona byłam otwartością moich „czytelników”. Niemal
za każdym razem dochodziło do
asada jest taka, że „książka” rozmowy na temat ich własnych
wypożyczana jest pojedyn- przypadłości, lęków i „dołów”. Częczo, ale bardzo wysoka fre- sto opowiadali oni o znajomych
kwencja spowodowała, że jedno- i członkach rodziny, którzy mają
razowo korzystało z niej od jednej podobne przeżycia i tkwią w cho-

Z

Fot. Koszalinska Biblioteka Publiczna (2)

Być „książką”...

robie. Padało pytanie: jak można
im pomóc? Starałam się odpowiadać na przykładzie własnych
przejść, unikając tzw. dobrych rad.
Sama nie bardzo je lubię. Jeden
człowiek – inna choroba, choć diagnozy mogą być podobne.
Bardzo miły był gest dwóch
dziewcząt, które na koniec rozmowy poprosiły mnie o przytulenie
się, a jedna z nich czekała godzinę,

by mnie „poczytać”. Podsumowując – panowały szacunek, tolerancja, uprzejmość i miła, niewymuszona atmosfera. Mam nadzieję, że
obecność tak różnych osób–książek, przyczyni się do przełamywania stereotypów, a liczba „czytelników” świadczy o tym, że takie
inicjatywy są potrzebne.
Wiesława Paradowska–Stawczyk
(ŚDS„Przyszłość”)

Ludziom potrzebne są takie spotkania

M

oje odczucia: bardzo mi się podobało i jestem zadowolona
z uczestnictwa. Ludzie pytali mnie, jakie mam lęki i jak sobie
z nimi radzę, i jakie mam relacje z rodziną. Podczas Żywej Biblioteki
udzielałam wywiadów lokalnym mediom. W trakcie rozmowy jeden
z czytających opowiedział mi o swojej fobii społecznej oraz o chorobie neurologicznej i także o tym, jak sobie z tym radzi. Mieliśmy
wiele wspólnych tematów. Zainteresowanie było duże. Okazało się,
że ludziom są potrzebne takie spotkania, o czym świadczą kolejki do
„książek”. Cieszę się, że wzięłam udział w tym wydarzeniu.
Agata (ŚDS „Przyszłość”)

Oswajanie inności
Żywa Biblioteka to projekt,
który pozwala Czytelnikom
na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie.

Ż

ywa Biblioteka polega na
osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką
grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką
ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że
Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej. Założeniem przedsięwzięcia jest
edukacja o prawach człowieka.
Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są
Żywe Książki (czyli przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo), są Czytelnicy (czyli

goście – osoby, które bibliotekę
odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także Bibliotekarze – gospodarze, którzy
czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” Książki.
Książka w Żywej Bibliotece
ma wyjątkowe znaczenie. Jej
rola polega na szczerej rozmowie z Czytelnikiem. To szczególne spotkanie „twarzą w twarz”
ma przede wszystkim wpłynąć
na uprzedzenia względem konkretnej grupy – mniejszości,
którą Książka reprezentuje. Rolą
Książki nie jest jednak promocja
swojego stylu życia czy światopoglądu. Rozmowa z Czytelnikiem jest dialogiem, próbą zrozumienia, oswojenia z innością.
Wierzymy, że wpłynie to znacząco na zmianę postaw, przyczyni
się do wzajemnego poznania,
szacunku i tolerancji.

Od godz. 10.00 w sali kinowej
KBP odbywała się dyskusja o przejawach dyskryminacji w Polsce,
którą poprowadził trener antydyskryminacyjny Radosław Bednarski. Wzięło w niej udział ok. 150
osób. Od 11.00 do 18.00 wypożyczano Żywe Książki.
Na podstawie przeanalizowanych ankiet możemy podsumować Żywą Bibliotekę 2017 roku.
Większość Czytelników to ludzie
młodzi. Połowa z nich widzi potrzebę rozszerzenia katalogu Żywych Książek o inne tytuły; m.in.
o osobę aseksualną, muzułmanina, Żyda, osoby innego wyznania
niż katolickie, byłego narkomana,
kobietę po aborcji, lesbijkę, osobę
czarnoskórą.
Spośród 12 przedstawicieli
grup traktowanych stereotypowo bądź dyskryminowanych,
najpopularniejszymi Książkami

były w tym roku tytuły: Niepijąca
alkoholiczka, Osoba z niepełnosprawnością, Osoba transpłciowa,
Osoba po kryzysie psychicznym,
Weganka, Gej. Książki Ateista,
Ukrainka, Osoba żyjąca z wirusem
HIV, Kobieta, która nie chce mieć
dzieci, Feministka oraz Pozarządoweic również cieszyły się dużym
zainteresowaniem, wszystkie na
zbliżonym poziomie.
Szacujemy, że ok. 700 osób
odwiedziło w tym dniu KBP i dowiedziało się o naszym projekcie
i w różnym stopniu osobiście
z niego skorzystało, w tym Żywe
Książki zostały wypożyczone ponad 500 razy przez ok. 200 czytelników.
Żywa Biblioteka odbyła się we
wspaniałej atmosferze, byliśmy
świadkami wielu wzruszeń i szczerych rozmów.
Magdalena Młynarczyk – KBP

Moja rodzina
Jeśli chodzi o moją rodzinę, to zacznę od dziadków.
Dziadek ze strony mamy
był naprawdę odważną
osobą. Kładł dachy na wysokościach i nie tylko.

siostry potrafi się wspinać, dużo czyta, gra w szachy i pisze. Życzę jej jak
najlepiej. Moje kontakty z siostrą i jej
mężem są raczej chłodne. Przykro
mi, że szwagier mnie nie akceptuje,
ja zresztą też za nim nie tęsknię. Myślałem, że do szwagra coś dotarło, ale
on nic się nie zmienił. Jest taki, jaki był
i to jego sprawa. Cóż, każdego z nas
czeka sąd boży... Moja siostra też
mnie zraniła. Jest psychologiem. Powiedziała, że nie interesują ją moje
problemy i nie pomoże mi, a szkoda,
bo ja lubię rozmawiać. Pomagają mi
rozmowy, a wizytę u pani psycholog
mam dopiero za trzy miesiące. Ale
to wybór siostry... Z drugą siostrą
mam lepszy kontakt, tylko, że jej
też trochę nie ufam. Ma dwie córki.
Starszej, jak bym mógł, to bym nieba
uchylił.
A co do moich rodziców... Jest
różnie. Staram się teraz pomagać
mamie w domu, bo wiem, że muszę wyrobić sobie nawyk sprzątania.
Mama jest coraz starsza i za jakiś czas
będzie potrzebować mojej pomocy. Natomiast tata ciężko pracuje. Jak
mu się polepszy finansowo, przeżyją
z mamą drugą młodość. Życzę im
tego serdecznie. Jest jeszcze brat

M

ój drugi dziadek ze strony
ojca był pasjonatem, na
przykład bardzo lubił konstruować zegarki. Opracowywał różne patenty, które przyśpieszały pracę
różnych urządzeń. Kiedy dziadkowie
odeszli, rodzina mocno to odczuła.
Teraz opowiem o babci ze strony
mamy. Zawsze, jak do niej przyjeżdżaliśmy, dawała nam świeże mleko,
jajka i ogólnie troszczyła się o nas. Pamiętam, że zawsze od babci dostawałem pieniądze. Moja druga babcia była bardzo konkretna. Można
śmiało powiedzieć, że była szefową
naszej rodziny. Dom w Koszalinie,
w którym mieszkała, należy teraz do
mojej siostry i niedługo przeprowadzi się ona do Koszalina. Muszą tylko
wyremontować dom i wtedy cała
rodzina siostry tu zamieszka. Szwagier i siostra mają pięcioro dzieci,
więc dom musi być naprawdę solidnie zrobiony. Najstarsza córka mojej
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Mniej – więcej
mojej mamy, pracuje na roli. Tam
mam dwóch kuzynów, których nie
widziałem od wielu lat. Od strony
taty mam dużo kuzynów i kuzynek. Pierwszy brat taty, niestety, już
nie żyje a drugi brat ma córkę, której prawie nie znam. Siostra mojego
taty jest konkretna. Bardzo ją lubię,
czasami dzwonię i plotkujemy sobie.
Z całą rodziną mam taki sobie
kontakt. Nie ma prawie nikogo na
miejscu i w ogóle nie wiem co u nich
słychać. Wracając do babci ze strony taty, pamiętam, jak grałem z nią
w karty. Babcia trochę oszukiwała, ale lubiłem tę naszą grę, a ona lubiła wygrywać.
Każdy ma swoje miejsce w życiu, a ja chciałem przedstawić swoją
rodzinę. Chcę żyć tak, żeby mi moje
życie odpowiadało. Przykładów
życiowych mam wiele. Wiem też,
że wszyscy prawie z mojej rodziny
sobie radzą. Ja też chcę sobie poradzić, stąd moje przemyślenia na ten
temat. Po prostu trzeba sobie radzić,
a życie to przecież przygoda. Kończy
się, gdy zamykamy jakiś rozdział lub
po prostu odchodzimy z tego świata.
R.S.

Na grzebieniu coraz więcej
martwych włosów
a wokół niedzielne rosoły
Podłoga nieba
wypastowana świeżością
jestem pewna, że i tam
pachnie drożdżowe ciasto
Bóg to lubi
Anioły pielegnują
korzenie drzew
i rozrzucają zamaszyście nasiona
Nocą wszystko lśni gwiazdami
i lampą księżyca
a rano zielenieje
że aż zazdrość bierze
Jeszcze moja wiosna
choć na grzebieniu coraz więcej
martwych włosów
i twardnieją paznokcie
Wiesława Paradowska – Stawczyk

Tradycja ,,Tłustego Czwartku”
Jak mówi przysłowie: ,,Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek”. W ŚDS „Odrodzenie” odbyła się z tej
okazji impreza.
rzyjechali do nas goście z Ośrodka ,,Pegaz” z Manowa. Grupa liczyła 20 osób. Odwiedzili nas po raz
pierwszy. Miałam zaszczyt przywitać gości wraz z kierowniczką naszego Ośrodka, panią Anią Słotwińską.
Ku wzajemnej radości mogliśmy
się bliżej poznać. Goście wręczyli
nam symbol ,,Pegaza” z Ośrodka
w Manowie oraz własnoręcznie
wykonane, różnokolorowe serca
z wełny dla wszystkich domowników. To był bardzo sympatyczny
gest. Przywieźli również pączki.
Oprowadziliśmy naszych gości po
salach terapeutycznych i różnych
pomieszczeniach. Poczęstowaliśmy
daniem obiadowym, przygotowanym wcześniej w naszej kuchni,
z której zapachy rozchodziły się od

Fot. Mariusz Rudak (3)

P

dwóch dni. Smażyliśmy mielone
kotlety, robiliśmy dwie surówki, go-

towaliśmy kaszę i przygotowaliśmy
napoje. Ja od dwóch dni piekłam
faworki. Przypomniały mi się smaki
z dzieciństwa, kiedy moja mama
w tłusty czwartek piekła pączki

i faworki. Kiedy wracałam ze szkoły,
w domu pachniało ciastem. Domowe potrawy i ciasta – ich zapachy,
smaki zostają w pamięci na całe
życie. Sprawiają przyjemność delektowania się jedzeniem. Pączki zamówiliśmy w zaprzyjaźnionej piekarni
,,Bajgiel”. Były pyszne, w czterech
smakach. Stoły były dekoracyjnie
nakryte i suto zastawione. Muza
prowadzona przez DJ Sławka rozgrzewała nas do tańca, były gorące
rytmy latynoamerykańskie, afrykańskie, wspólne tańce prowadził
wodzirej z Manowa. Tanecznym
szaleństwom nie było końca. Taniec
to bardzo dobra forma ekspresji
ruchowej całego ciała. W chwilach
zmęczenia posilaliśmy się pączkami i faworkami, uzupełnialiśmy płyny i... dalej w tany. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Żegnaliśmy
się zmęczeni, ale zadowoleni i pełni
wrażeń. Ośrodek ,,Pegaz” z Manowa
zaprosił nas na piknik wiosną.
Danuta – Miriam
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laczego Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca?
Ponieważ kobieta to 8. cud
świata. Nasi mężczyźni w ŚDS
„Odrodzenie” przygotowali dla
nas bardzo miłą niespodziankę.
Życzenia, kwiaty, czekoladki. Czytane były myśli i sentencje o kobietach, potwierdzaliśmy, czy to
prawda, czy nie. Wybrałam niektóre z nich:
• Kobieta jest tajemnicą, jest zagadką, na nasz temat powstało
wiele dzieł, a jednak kobieca
natura nigdy nie została w pełni
rozszyfrowana. ( autor nieznany)
• Cokolwiek robią kobiety, muszą
to robić dwa razy lepiej od mężczyzn, by pomyślano, że są w połowie tak dobre jak oni. Na szczęście nie jest to trudne. (Charlotte
Whitton)
• Świat bez kobiet byłby, jak ogród
bez kwiatów. (Pierre De Brantome)
• Kobieta jest przyszłością mężczyzny.
Przygotowaliśmy
pyszne
lody oraz kawę i herbatę. Póź-

niej pojechaliśmy do Multikina
na film pod tytułem ,,PolandJa”.
Dzień był pełen wrażeń, spędziliśmy go bardzo przyjemnie. 10
marca przypada Dzień Mężczyzny. Dla naszych panów upiekłyśmy domową pizzę w dwóch
smakach. Każdemu wręczyłyśmy dyplom za zajęcie I. miejsca
w konkursie ,,Prawdziwy Mężczyzna”. Czytałyśmy kawały i sentencje, śmialiśmy się z różnych
zabawnych sytuacji.
• Mężczyzna żyje, aby osłodzić
życie kobiecie, a umiera – aby jej
było do twarzy w czerni. (Karol
Witold Aleksandrowicz)
• Mężczyzna jest już na pół zakochany w każdej kobiecie, która
słucha, gdy mówi.(Francis Bacon)
• Żaden mężczyzna nie jest na tyle
zły, aby powiedzieć za swego życia prawdę o sobie. (George Bernard Shaw)
• Mężczyzna musi być wesoły, bo
nie ma innego wyjścia. (Jerzy
Bilewicz)
• Mężczyzna, gdy nie ma nic do
powiedzenia – milczy, kobieta

Fot. Mariusz Rudak (2)

Było sympatycznie i radośnie
D

śmieje się. Szczęście mężczyzny
przywiązane jest nie do jego siły,
lecz do jego usposobienia. (Christian Fredrich Hebbel.)
Obydwa uroczyste dni spędzi-

liśmy we wspólnym gronie, sympatycznie i radośnie. Warto na co
dzień obdarzać się ciepłym słowem, uśmiechem i życzliwością.
Danuta– Miriam

Poznajemy tajniki szachów

S

zachy nie są łatwą grą. Uczą matematycznego i logicznego myślenia, przewidywania, skupienia i koncentracji. Nie
do końca wiadomo, skąd się wywodzą.
Możliwe, że z Indii, Chin, lub Persji, skąd
do Europy trafiły w VII wieku przywiezione przez handlujących Arabów.
Grupa w tej chwili liczy osiem osób,
każdy kolejny chętny może do nas dołączyć. Przeważają panowie, ale jest też
w tym gronie jedna pani. Pan Tomasz
objaśniał tajniki gry w ciekawy, zrozumiały i zajmujący sposób; pokazywał
nam na dużej szachownicy podstawy
gry, omówił rolę, nazwę i punktację
każdego pionka na szachownicy, którą
otrzymał do nauki każdy uczestnik. Po

MARZENIA WIERSZOKLETY

Fot. Maria Pluta

W Ośrodku „Odrodzenie” grupa
chętnych domowników rozpoczęła naukę gry w szachy. W tajniki
tej matematycznej, pasjonującej
zabawy wprowadzał nas będzie
instruktor Tomasz Kamieniecki,
prezes Akademickiego Klubu Szachowego „HETMAN” Politechniki
Koszalińskiej. Doświadczony szachista, propagator i nauczyciel.

ogólnym omówieniu przystąpiliśmy do
pierwszych zadań indywidualnych i grupowych, wprawek i zagadek. Wciągnęła
nas bardzo nauka, nikt z grupy się nie
wyłamał, chociaż początki są niełatwe.
Uczymy się matematycznego myślenia
i przewidywania ruchów przeciwnika,
namysłu, spędzając aktywnie i twórczo
czas w Ośrodku. Spotkanie trwało dwie
godziny, nikt nie czuł się zmęczony ani
znużony, odczuwaliśmy niedosyt. Z radością oczekujemy kolejnych spotkań z panem Tomaszem. W przyszłości myślimy
o zorganizowaniu integracyjnego turnieju z innymi ośrodkami. Mamy nadzieję
na wyłonienie z naszej grupy mistrzów
szachownicy.
Uczestnicy ŚDS „Odrodzenie”

Leży pod gruszą wielki poeta
biedzi się mocno, że głowa nie ta
szuka rymów w dzień i w nocy
wzywa niebo do pomocy
tudzież wenę niedościgłą
wzdycha tęsknie do księżyca
oczami przewraca
błaga muzy na kolanach
ach! ciężka, ciężka to praca!
zdesperowany jedzie do Częstochowy
bo tam rym czeka nań gotowy
i pisze duchem napełniony
z włosem rozwianym, błyskiem w oku
z sercem rozpłomienionym
jak prorok natchniony:
zupa grochowa – sonata księżycowa
chemiczna chmura – totalna bzdura
romantyczny zachód słońca – bujda bez końca
s... muchy będzie wiosna – będzie bujniej trawka rosła
patos i grafomania – tureckie kazania
wzniosłe marzenia wierszoklety – odgrzewane kotlety
źródło Wikipedia – niezła komedia
spełniony, szczęśliwy kajet swój zamyka
wedle stawu grobla – czekam na Nobla
Maria Pluta

