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"Bo w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę,
ale żeby nauczyć się tańczyć w deszczu"
A jednak
Nadszedł dzień, w którym to
(dniu) u progu naszego ośrodka
stanęła niepozorna pani X.
Od razu ujęła mnie swoim pogodnym i radosnym obliczem.
Kimże jest ona, zastanawiałam
się w głębi duszy. Tymczasem
do moich uszu docierały sygnały o zmianie osoby na stanowisku dyrektora.
Budziły one we mnie potrzebę
dochodzenia do prawdy oraz jej
poznania. Kim jest ta ledwo
poznana osoba? Czyżby to ona
była tym nowym dyrektorem?
Postanowiłam zaczekać z tym,
aż do zebrania uczestników
ŚDS. W czasie trwania spotkania pani Krystyna, przewodnicząca Samorządu ŚDS-u wręNowa pani dyrektor Beata Wasiuta żegna pana kierownika Juranda Lubasa
czyła pokaźnych rozmiarów
kwiat panu Kierownikowi Lubasowi, zwracając się
przy tym do niego słowami pełnymi podziękowania
za dotychczasową współpracę. Pan kierownik,
w krótkich słowach, pełnych wzruszenia oznajmił
nam, że nas opuszcza, tym samym zamyka się
pewien etap w historii ŚDS-u. Jego miejsce zostaje
zajęte przez panią Beatę, tę samą którą dopiero
spotkałam. Była ona wcześniej kierownikiem ŚDS-u
w Gorzycach. Od chwili zakończenia zebrania,
w krótkim czasie poznaliśmy i odczuliśmy zmiany,
nastawione na lepszą integrację osób z kadry,
z uczestnikami. Jednym słowem ośrodek wstąpił
na kolejny stopień integracji osób chorych niepełnosprawnych ze zdrowymi osobami pracującymi
w kadrze ŚDS-u. Osobiście postanowiłam zgłębiać
i realizować problemy związane z muzyką.
I. Bielaszka
fot. G. Niezgoda

Nasz ŚDS w nowym 2012roku
Od 1.01.2012 r. ŚDS w Tarnobrzegu
podlega bezpośrednio Wojewodzie
woj. Podkarpackiego, a pośrednio
Prezydentowi miasta R. Mastalerzowi.
Funkcję dyr. Tarnobrzeskiego ŚDS
objęła
pani mgr Beata Wasiuta.
Ośrodek ma swoje konto w banku,
NIP i Regon. Nowością jest to,
iż każdy z uczestników ma swojego
opiekuna pierwszego kontaktu,
do którego może się zwrócić z różnego rodzaju problemami i kłopotami,
celem udzielenia rady i pomocy.
Każdego dnia rano, któryś z opiekunów podaje plan zajęć na dany dzień
tygodnia. Uczestnicy zobowiązani
zostali do udziału w zajęciach
w pracowniach zgodnie z swoimi
fizycznymi i psychicznymi możliwoPani Beata Wasiuta dyrektor naszej placówki
ściami i potrzebami. Zainteresowania
można rozwijać i doskonalić
w pracowniach: plastycznych, komputerowej, na zajęciach muzycznych i kółku teatralnym.
Odbywają się zajęcia tematyczne i kulinarne, gimnastyka relaksacyjna, pogadanki na temat
higieny, czystości i różne tematy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka
oraz zajęcia z socjoterapii.
K. Sokulska

Co nowego?
Od nowego roku odbywają się poranne zajęcia terapeutyczne z grupą (uczestnikami ŚDS)
prowadzone przez poszczególnych opiekunów dnia, na których omawiane są zajęcia, które
odbywać się będą w danym dniu, planujemy czas weekendu, uczestniczymy w zabawach
integracyjno- aktywizujących. Szczegółowo na zajęcia w ŚDS składają się : trening umiejętności
społecznych, psychoedukacja i trening farmakologiczny, socjoterapia, zajęcia aktywizacji
intelektualnej, terapia pedagogiczna, trening kulinarno- budżetowy, trening samoobsługi, trening
zaradności życiowej, biblioterapia, trening porządkowy, trening wyglądu zewnętrznego i higieny
osobistej oraz umiejętności praktycznych, grupa wsparcia, indywidualne poradnictwo
psychologiczne i socjalne, zajęcia taneczne- choreoterapia, zajęcia ruchowe. Uczestnicy mogą
wykazywać się swoimi zdolnościami i umiejętnościami w pracowniach: plastycznej, muzycznej,
komputerowej, ceramicznej, witrażu i stolarsko- konserwatorskiej. Są także spotkania tematyczne,
cotygodniowe poniedziałkowe spotkania społeczności ŚDS.
Zajęcia realizujemy także w ramach klubów zainteresowań: teatralnego, filmowego,
sportowego, fotograficznego i dziennikarskiego, w którego ramach redagowana jest gazetka.
Po południu odbywają się min. : zajęcia edukacyjno- świetlicowe i treningi relaksacyjne.
Uruchomiliśmy również klub sympatyków ŚDS- gdzie świadczona jest pomoc byłym i oczekującym na przyjęcie uczestnikom i ich rodzinom.
K. Sokulska
(Wsparcie merytoryczne dyrektor B. Wasiuta)

NASZ "MARATON" JASEŁKOWY
W dniu 24.01.2012 roku odbył się kolejny,
już 9-ty przegląd kolęd i jasełek z cyklu
"Jasełkowa
Radość". Na zaproszenie
organizatora – Warsztatów Terapii Zajęciowej (przy parafii NPBP na "Serbinowie")
przybyło kilka ośrodków terapii
zajęciowej, przedszkoli i szkół specjalnych
z Tarnobrzega i okolic. Wśród przybyłych
gości znaleźli się: ks. Michał Józefczyk,
zast. dyr. MOPR Elżbieta MiernikKrukurka, dyr. Szk. Spec. Janusz Gawiniak,
prezes koła niewidomych Kalina Lisowska,
a także: Bożena Woźniak i Bożena
Występ w Tarnobrzeskim Domu Kultury fot. D.Potępa
Gasztowt z PFRON-u. Uroczystego
otwarcia przegladu dokonali: E. Miernik-Krukurka i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
Cezary Jakubik. Pośród występujących zespołów znaleźli się min.: Przedszkole nr 7 (bajka), zespół szkół specjalnych, Sz.P. Nr 3, ŚDS Baranów, DPS zgr.s.służebniczek (z Mokrzyszowa),
WTZ przy p.NPBP (Serbinów), WTZ przy kole OzUU, oraz nasz ośrodek. Nasz występ wywołał
zrozumiały aplauz na widowni, więc można powiedzieć, że wszystko poszło wspaniale.
26 stycznia 2012 roku w Baranowie
Sandomierskim wzięliśmy udział w 5-tym
integracyjnym przeglądzie kolęd i jasełek.
W obecnej edycji przeglądu wzięło udział
16-cie zespołów jasełkowych z Województwa Podkarpackiego: ŚDS Tarnobrzeg (czyli
my), WTZ Tarnobrzeg, ŚDS Bojanów, ŚDS
Sieniawa, szkoła podstawowa z Knap, ŚDS
Radomyśl n.Sanem, ŚDS Wola Raniżowska,
WTZ Baranów Sand., ŚDS Mielec, ŚDS
Baranów Sand.,Sz.P. Durdy, SOSW
Grębów, ŚDS St.Wola 1, ŚDS St. Wola 2,
ŚDS Nowa Dęba oraz ŚDS Dębica.
Grupa z naszego ośrodka w liczbie 14 osób Nasi uczestnicy na scenie MGOK w Baranowie Sandomierskim fot. D.Potępa
wystawiała utwór pt. „A światłość w ciemności świeci”, pod opieką artystyczną pani Katarzyny
Chmiel. W skład zespołu artystycznego weszli: Laura Trojanowska (anioł 1), Barbara Altmajer
(anioł 2), Elżbieta Gackowska (anioł 3), Krystyna Sokulska (wąż), Ewa Sowa (Ewa), Wioletta
Obarzanek (Adam), Teresa Hypki (Maria), Artur Gajda (Józef), Jerzy Góralik (pasterz 1), Mariusz
Zarzycki (gospodarz, pasterz 2), Adam Sołopa (pasterz 3), Piotr Ceglarz (Kacper), Czesław
Korczak (Melchior) oraz Mirosław Wójtowicz
(Baltazar). Przegląd jak co roku otworzyli;
wójt Baranowa oraz miejscowy proboszcz.
W przerwach pomiędzy występami czas
umilał miejscowy "artysta" – uczestnik ŚDS
Baranów Sand. Śpiewając kolędy i inne
piosenki. Jak zwykle, w połowie dnia odbył
się poczęstunek dla uczestników (obiad,
ciasto, napoje) przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich (ciast dostarczyły zaproszone ośrodki). Cały przegląd
trwał od godz. 9-tej do godz. 14.30.
W tym samym tygodniu - w piątek,
Występ dla pensjonariuszy DPS na Kurasia fot. D.Potępa
nasza grupa zabawiała występem pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia, gdzie zamieszkuje kilka z uczęszczających
niegdyś do naszego ośrodka osób. Radość wyrażana przez staruszków wynagrodziła nam trudy
przygotowania i wystawienia jasełek.
M.A.G.

ZIMA
Rok 2012 zaczął się nietypowo. Nic nie wskazywało
na taki silny atak zimy. Nowy rok zaczął się raczej
„plusowymi” temperaturami. Wszyscy zwątpili,
że zima w ogóle przyjdzie w tym roku. W połowie
stycznia zima postanowiła się pokazać z tej mroźnej
strony. Potężny wyż znad Syberii zagościł nad Europą
na dłużej, jakby chciał pokazać wszystkim niedowiarkom, że z tym ociepleniem klimatu to bzdura.
Olbrzymia ,,chłodnia”, a raczej lodówka syberyjska
otworzyła drzwi nad całą Europą. W niektórych rejonach kraju temperatura w nocy spadła do minus 30oC,
a nawet niżej. W czasach mojej młodości takie zimy
to była normalność. Tęgi mróz, który zamroził moją
osobowość przeniósł mnie w krainę dzieciństwa.

fot. Czesław Korczak

W głębokim lesie miałem swój zakątek
(ustronie leśne). Miejsce to było zaczarowane.
Tu, w takim miejscu którego miejscowi unikali,
fot. Czesław Korczak
szukałem siebie i swoich problemów. Często,
zimowym wieczorem odwiedzałem dolinę. W zimie w lesie noc jest piękna - księżyc rzuca srebrzystą
poświatę na cały świat. Wszystko
wygląda upiornie i demonicznie. Nawet
drzewa, nagie i bezsilne wyglądają inaczej. Ich gałęzie podobne do macek
olbrzymiej ośmiornicy wzbudzają strach,
a krakanie wron napawa dreszczykiem
grozy. Nawet w dzień, tu w tej dolinie
wszystko jest bajkowe. Mam wrażenie,
że tu zatrzymał się czas. Tylko olbrzymie
drzewa stoją jak pradawni Bogowie
i pilnują tego miejsca, a ich pomarszczone i nagie gałęzie pną się wysoko ku
słonku i wiośnie.
fot. Czesław Korczak

Czesław Korczak

Cierpienie wyzwala miłość
Tytuł stanowi motto XIX
Światowego Dnia Chorego. Dzień
ustanowił Papież Jan Paweł II 13
maja 1992 roku w 75 rocznicę
objawień Fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na jego życie. W roku
następnym nastąpiła oficjalna inauguracja obchodów w Lourdes we
Francji. List Apostolski ,,Salvifici
doloris”
zawierał między innymi
następującą konkluzję: ,,Prosimy
Was wszystkich, którzy cierpicie,
Z wizytą w hospicjum.
abyście nas wspierali. Właśnie
Was, którzy jesteście słabi, prosimy abyście stawali się źródłem mocy Kościoła i ludzkości.
W straszliwym zmaganiu się pomiędzy siłami dobra i zła, którego widownią jest nasz współczesny
świat, niech Wasze cierpienie w jedności z Krzyżem Chrystusa przeważy”. Nasza ŚDS-owa
społeczność postanowiła włączyć się tego roku w obchody Dnia Chorego. Padł pomysł, aby
odwiedzić byłych uczestników ŚDS, którzy trafili do hospicjum imienia świętego Ojca Pio oraz do
Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia. Chęć wyjazdu zdeklarowało osiem osób spośród
uczestników. Ze strony kadry w wizycie udział wzięli: Katarzyna Chmiel oraz Grzegorz Niezgoda. Jak każe zwyczaj, zadbano także o prezenty. Każdy z odwiedzonych otrzymał pyszne ciasteczka, które upiekły uczestniczki naszego
ośrodka. Z własnego doświadczenia wiem,
jak wielką radość sprawiają choremu odwiedziny. Niektórzy czekają miesiącami na
wizytę kogoś bliskiego. Nie inaczej było
i tym razem. Przebywające w hospicjum
Stanisława Szczygieł, Ewa Trojnar i Barbara Kiełtyka były głęboko wzruszone.
Były wspomnienia, skromny poczęstunek,
życzenia
powrotu do
zdrowia i do
ponownego
spotkania.
Po lewej pani Krysia z przodu pani Zosia

W DPS przebywają z kolei dwie byłe uczestniczki ŚDS.
Najstarsza - Zofia Krzysztofińska oraz znacznie młodsza Krystyna Stadnik. Tu także była radość. Pierwsza z nich trafiła do DPS,
gdyż powódź zniszczyła jej domek na osiedlu Wielowieś. Obie
Panie mają się dobrze, chwalą sobie warunki w jakich żyją. Spotkanie trwało około pół godziny. Humorem Tryskała Krysia Stadnik,
która opowiadała o swoich dokonaniach aktorskich oraz o życiu
osobistym. Należy wyrazić nadzieję, że podobne spotkania staną
się trwałą tradycją
i potwierdzą się słowa, że ,,cierpienie wyzwala miłość”.
M.K.

pani Ewa i pan Marian

Zima na sportowo
Dnia 23.02.2012. w Sandomierzu na hali sportowej
OSiRu odbyła się Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
pt. ,,5 zima na sportowo”.
Impreza rozpoczęła się treningiem wstępnym, po czym
nastąpiło powitanie ŚDS ów
i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do Sandomierza
przybyło 9 Domów Samopomocy i 2 warsztaty terapii
Konkurencja zespołowa—przeciąganie liny fot. D. Potępa
z naszego regionu. Kibicowali wszystkim wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej „Bajka”. Po życzeniach wspaniałej
zabawy, zdrowej rywalizacji powodzenia i sukcesów rozpoczęły się rozgrywki sportowe. Pierwszą
konkurencją na czas był slalom - tor przeszkód z utrudnieniami. Udział w niej wzięło 4 zawodników
wybranych spośród drużyn. Obowiązkowo, w każdej czwórce musiała znaleźć się kobieta. Niektórzy
zawodnicy upadali. Co ciekawe, mężczyźni nie umieli skakać na skakance. Próbowali czynić to różnymi stylami. Konkurencję wygrał ŚDS nr 1 ze Stalowej Woli. W tej dyscyplinie z naszego Domu
wystartowali Janina Białas, Jacek Krzemiński, Alicja Sasiela, Adam Sołopa. Nasz czas to 2min
15,37s. Najlepszy czas to 1 minuta 44,77 s. Drugą konkurencją był rzut piłką lekarską. Należało rzucić piłką do tyłu za siebie. Wystartowało trzech zawodników z drużyny, którzy rzucali po 2 razy.
ŚDS Tarnobrzeg reprezentowali : Janina Białas, która rzuciła 6,80 m w pierwszej kolejce, a w drugiej
7,00 m. Jacek Krzemiński, który rzucił 10,40 m w pierwszej kolejce,
a w drugiej 11,30 m. Adam Sołopa
w pierwszej kolejce rzucił 7,40 m
a w drugiej 4,90 m. Zawodnicy rzucali różnymi stylami. Piłka wirowała
wysoko, aż pod sufit, to leciała płasko. Najlepszy rzut oddał sportowiec
z Sandomierza - rzucił 13,80 m.
Trzecią konkurencją było strzelanie
piłką do bramki ze środka boiska.
Można było strzelać w dowolny sposób, można ją było nawet potoczyć.
Zawodnicy oddali po 5 strzałów.
W tej grze z naszego Domu wystartowali: Janina Białas (3 celne strzały),
Nasza drużyna fot. D.Potępa
Jacek Krzemiński (4 celne strzały),
Wioleta Obarzanek ( 2 celne strzały). W sumie oddaliśmy 9 celnych strzałów. Zajęliśmy drugie miejsce i zdobyliśmy srebrny medal. Mistrzowie z Opatowa byli od nas lepsi o 1 strzał. Kobiety zadziwiały nas celnymi strzałami. Czwartą, ostatnią konkurencją było przeciąganie liny. Startowało po 4
zawodników z pozycji siedzącej, w tym co najmniej jedna kobieta. Drużyny dobierane były losowo.
Z naszego Domu wytypowano Janinę Białas, Jacka Krzemińskiego, Alicję Sasielę i Adama Sołopę.
Przeciągaliśmy linę z Kleczanowem - wygraliśmy. Tarnobrzeg został, aby walczyć z Opatowem.
Wielki finał to było przeciąganie liny między Sandomierzem a Opatowem. Wygrał całą konkurencję
Sandomierz. Na zakończenie odbyła się dekoracja mistrzów. Wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Klasyfikacja generalna wyglądała tak: 1 miejsce ŚDS Sandomierz, 2 miejsce ŚDS Opatów, 3 miejsce
ŚDS Stalowa Wola nr 1, 4 miejsce SDS Stalowa Wola nr 2.
Niektórzy zdobyli po dwa, albo i trzy medale. Prawdziwi ,,czempioni”.
L. Trojanowska

Walentynkowy szał
Co roku 14 lutego obchodzone są Walentynki (ang. Valentine’s Day)- święto zakochanych. W tym
samym dniu w Kościele katolickim przypada wspomnienie liturgiczne św. Walentego – patrona
zakochanych i chorych na epilepsję, którą dawniej porównywano z miłością. Symbolem tego
święta jest czerwone serce. Dzień ten kojarzy się z niektórymi postaciami z mitologii, takimi jak:
Pan, Eros, Kupidyn. To święto międzynarodowe, które w południowej i zachodniej Europie obchodzone jest od średniowiecza. Polska przejęła to święto z kultury francuskiej i anglosaskiej w
latach 90. XX wieku. Krytykuje się je za przejaw amerykanizacji, a singlom, czyli osobom nie pozostającym w związku, kojarzy się ono z tyranią bycia z kimś. Stałym elementem jest wzajemne,
lub nie, obdarowywanie się czerwonymi karteczkami lub drobnymi upominkami. Listy te zawierają miłosne wyznanie, często pisane
wierszem. Święto to nie mogło również ominąć naszego Domu. 14 lutego nasza nieoceniona kadra i społeczność ŚDS-u wzięła udział w
zabawie Walentynkowej. Tańczyliśmy w parach, kółeczku i był także
pociąg, którym przemierzyliśmy
cały Dom Samopomocy. Było bardzo miło, szczególnie gdy otrzymało się liścik walentynkowy. Wzięliśmy też udział w innych grach i zabawach towarzyskich. Ten dzień
wart jest zapamiętania.
Laura Trojanowska
W Polsce święty Walenty, zanim stał się patronem zakochanych, przez stulecia był przede wszystkim
patronem ludzi cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe. Jak wskazują etnolodzy, historia święta
zakochanych sięga jednak starożytnego Rzymu.
14 lutego, zgodnie z ustanowionym przez kościół katolicki "Martyrologium Romanum"*, przypada
wspomnienie postaci i dziejów świętego Walentego.
Ostatecznie przyjęto, że św. Walentym - patronem zakochanych był biskup z Terni, który zginął jako
męczennik około roku 269 r. Terni (obecnie włoska Umbria) jest jedynym miejscem na świecie, gdzie
14 lutego ludzie są zwolnieni z pracy. W tym dniu także do włoskiego miasteczka przyjeżdżają młode pary,
które w miejscowej katedrze przy grobie św. Walentego, ślubują sobie, że do końca roku wezmą ślub.
odszukał w internecie: A. Gajda
*Martyrologium Romanum jest oficjalnym spisem wszystkich świętych i błogosławionych Koscioła Katolickiego.
Ostatnie oficjalne wydanie Martytrologium Romanum (Martyrologium Rzymskie), uzupełnione na polecenie Soboru
Watykańskiego II i promulgowane przez Jana Pawła II, ukazało się w 2004 r.

DZIEŃ KOBIET

Pan Marian Karaś prezentuje fraszki o kobietach fot. D Potępa

Dzień marcowy, zwykły, przeciętny,
a jednak inny jak pozostałe. Nawet
powietrze było uroczyste. Wystarczyło
tylko popatrzeć na nasze Panie, których
uśmiech był jakiś tajemniczy, zagadkowy
i obiecujący, żeby sobie skojarzyć,
że właśnie dzisiaj jest Dzień Kobiet.
Dzień ten obchodzi cały Świat 8 Marca.
Jak ważne są kobiety, co
potrafią,
to wszyscy wiemy. Nie dość, że nas panów otaczają tkliwą opieką, to jeszcze
potrafią być wszędzie, w kosmosie,

pod ziemią. Po prostu są niezastąpione,
a życie bez nich byłoby niemożliwe.
U nas w ŚDSie ten dzień rozpoczął się
uroczystym śniadaniem, a na cześć
i chwałę naszych Pań wszyscy panowie
odśpiewali: „Sto lat”, a kolega Marian
Karaś odczytał fraszki o kobietach i dla
kobiet. Zaznaczam, że jest on Człowiekiem
pióra i jako głośny satyryk nie miał z napisaniem tych fraszek problemu. Nieco później pan Waldek i pan Dawid zorganizowaNaszym paniom panowie śpiewają sto lat fot. D Potępa
li zabawę „Randka w ciemno”. W czasie
trwania zabawy było dużo uciechy i śmiechu, a najważniejsze, że nasze Panie w tym dniu były
dobrym humorze i odnosiło się wrażenie, że w tym dniu cały świat należy do nich.
Czesław Korczak
8 marca to data jednoznaczna w naszym kalendarzu. Każde dziecko, a już na pewno każdy mężczyzna wie,
że ten dzień w całości należy do przedstawicielek płci pięknej, które świętują Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Dziś jest to dzień pełen radości, miłych gestów i uśmiechów, jednak nie zawsze tak było. Historia Dnia
Kobiet pokazuje, że jego początki wiązały się bardzo mocno z walką kobiet o równouprawnienie, niestety niejednokrotnie batalie te zbierały krwawe żniwo. Dzięki działalności ruchu emancypacyjnego udało się kobietom
wywalczyć dla siebie powszechny dostęp do edukacji i prawa wyborcze. W Polsce 8 marca kojarzy się przede
wszystkim z czasami PRL-u, kiedy wszystkim pracownicom zakładów wręczano obowiązkowego goździka oraz
prezent pokroju paczki kawy, rajstop bądź mydła. Choć te czasy odeszły już do lamusa, a rolę kwiatów na Dzień
Kobiet zajęły niepolityczne tulipany, wciąż sprawia się kobietom przyjemność, wręczając im prezenty z okazji
Święta Pań. Mimo że nie ma ogólnych wytycznych dotyczących wręczanych podarków, jest pewna grupa przedmiotów, która dobrze sprawdza się tego dnia. Każdy wiek i stopień zażyłości mają swoje prawa i aby faktycznie
sprawić radość bliskiej osobie, trzeba o tych zależnościach pamiętać. Nieodłącznym elementem obchodzenia
święta 8 marca są tez kobiece życzenia. Składane są one najczęściej osobiście, ale nierzadko też wypisywane są
na kartkach z okazji Dnia Kobiet. Obok form tradycyjnych, wysyłanych pocztą lub wręczanych w kopercie,
pojawiają się elektroniczne kartki dla Pań.

odszukał w internecie: A. Gajda

Imperium Czerwonych Khmerów
W serii ,,Dzienniki z podróży” ukazała się w lipcu
2011r. nakładem National Geographic. Polska książka
podróżnicza pióra Beaty Pawlikowskiej pt. ,,Blondynka
w Kambodży” z dowcipnymi rysunkami i fotografiami
autorki. Kambodża leży w Azji południowo - wschodniej. Jej sercem jest jezioro Tonle Sap. To kraj dla zwykłych ludzi i dzieci w łódkach, beczkach i na tratwach
nowego pokolenia Czerwonych Khmerów, którzy przejęli tam władzę w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, chcąc przekształcić Kambodżę w niezależne państwo
rolnicze. Nazwana ją Republiką Khmerską ze stolicą
w Phnom Penh. Na fladze Kambodży widnieje sylwetka
świątyni Angkor Wat, Angkor znaczy: „miasto”
które symbolizuje potężne imperium zwycięstwa
i jedności ludzi o wielkiej mocy. Wat - „świątynia”
z trzema wieżami i kompleksem ruin. Angkor w czasach
przedindustrialnych było największym miastem świata
pięć razy większym od Warszawy. Ludzie tam bardzo
często się kąpali, nawet kilkanaście razy dziennie, wspólnie mężczyźni i kobiety, osoby młode i starsze, nawet
chorzy na trąd. Tam na targowiskach można było kupić
ryż, perły, cenne gatunki drewna, srebro i złoto
oraz egzotyczne przyprawy, takie jak pieprz, imbir i kardamon. W czasach starożytnego Imperium Khmerów
Świątynia Angkor Wat
handlowano również niewolnikami.
Angkor miało być zwierciadlanym odbiciem miasta znajdującego się w hinduistycznym raju.
W ówczesnej Kambodży ludzie nie marnują czasu, słów i papieru. W swych mikroskopijnych
osadach mają minimalistyczne potrzeby. Pola ryżu ciągną się aż po horyzont. Ryż - pasi - riz - reis Oriza to łzy jawajskiego boga Sziwy, który płacze nad grobem swej ukochanej piękności wcześniej
przez niego zniewolonej. Ryż, perłowe, słodkie ziarno rośnie wszędzie tam, gdzie jest mokro
i ciepło. Wszędzie, gdzie jest podstawą odżywiania. Ludzie chorują na straszną chorobę „beri - beri”
spowodowaną niedoborem witaminy B. Język khmerski jest językiem specyficznym pod względem fonetycznym, otóż to samo słowo wymawia inaczej kobieta, a inaczej mężczyzna. Ludzie tam
żyją na wodzie. Jezioro Tonle Sap połączone jest naturalnym kanałem z rzeką Mekong, która ma czekoladowy kolor, podobny do wody w Amazonce. Kolor ten nadają jej związki organiczne. Czerwoni
Khmerzy nosili jedynie ubrania czarne, brązowe i granatowe. Jasne kolory były zakazane. Ich przywódcą był Pol Pot, który chciał stworzyć nowy świat i nowych ludzi. W imię tej idei wymordowano pięć milionów istnień. Najszybciej umierali starcy i dzieci. Przywódca Angkoru zmarł w 1998
roku w nocy na atak serca. W 2009 roku przed
sądem stanęli pozostali decydenci. Oskarżeni
zostali o ludobójstwo. Był wśród nich Kaing
Guek Ear, komendant ośrodka tortur, w skrócie
zwany S- 21, z którego z życiem wyszło tylko
14 osób. Książka ta kończy się snem o królu
szukającym swej korony. Jego słowa zagłusza
szalejący porywisty wiatr. Wat świątynia pełna
głębokiej wiary w dobro świata, karmiąca ludzi
ambrozją uzyskania nieśmiertelności i ludzi
ofiarująca pomoc tym, którzy toną w oceanie
istnienia. Oto symboliczna wymowa tej lektury,
którą czyta się z zainteresowaniem.
Świątynia Angkor Wat

Laura Trojanowska

Humor i satyra
W tej rubryce zdecydowaliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom twórczość satyryczną
najwybitniejszego polskiego fraszkopisarza XX wieku - Jana Sztaudyngera, oraz utwory
naszego uczestnika Mariana T. Karasia. W pierwszym przypadku fraszki pochodzą z tomu
„Piórka”, wydanego przez Krakowskie Wydawnictwo Literackie w 1980 r. (10 lat po śmierci
autora), w drugim z tomu „Igraszki Satyra” który ukazał się w 1995 roku nakładem
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, przy finansowym wsparciu ze strony prezydenta
miasta Tarnobrzega.

Jan Sztaudynger
Zuzanna i starcy:
Dwaj starcy ujrzeli Zuzannę w kąpieli.
Chcieli postraszyć, ale czym nie mieli …
Oddam:
Oddam pół wieku sławy - za kolor wiosennej trawy.
xxx
Rzekła lilia do motyla:
- nikt nie patrzy, niech pan zapyla!
Męczarnie fraszkopisarza:
Na krzyżu rozpięty umykającej puenty.
Kiedy ja umrę:
Kiedy ja umrę, niech mi tak napiszą:
Szczęśliwy człowiek, opije się ciszą.
Pisywał fraszki i wyławiał grzyby,
a jeśli umarł, to tylko na niby,
bo w każdej fraszce szytej polską mową
będzie się rodził, będzie kwitł na nowo!

Marian T. Karaś
Fraszka wiosenna:
Uwielbiam wiosnę, a zwłaszcza jej świt,
bo ptaszki i fikus szczebiocą PIT, PIT.
Glemp i Urban:
Różni na duszy lecz te same uszy.
Na dziś:
Nie martwi mnie PO ani PiS –
martwi mnie zwis.
Impotencja:
Wieczny odpoczynek od dziewczynek.
Fraszka Kryzysowa:
Brak mi słowa.

PREZENTACJA
NASZYCH PRAC:

Zbiorowa praca wykonana
przez uczestników naszego
ośrodka pod czujnym okiem
p. K Bednarskiej.
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