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"Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych               

nie stoją żadne drogowskazy." 

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI 

Zapadła decyzja, aby w tym roku uroczyście obchodzić 

światowy dzień solidarności z chorymi na schizofrenię.  

W porannych godzinach w szczelnie wypełnionej Sali 

muzycznej zaproszeni goście wraz z chorymi uczestnika-

mi ŚDS-u obejrzeli film mówiący o tematyce schizofrenii 

pt. „Piękny umysł”. Ten oto film, jak również to spotkanie 

z przybyłymi gośćmi były znakomitą okazją uświadomie-

nia sobie co to jest schizofrenia i jak z nią żyć w codzien-

ności naszego istnienia. Film wywołał poruszenie wśród 

przybyłych, którzy nabrali świadomości że chorzy są tacy 

sami jak zdrowi, jedynie wypisana recepta jest świadec-

twem, że ta choroba która nas dotknęła jest faktem,                       

i należy ją leczyć. Osobnym punktem programu obcho-

dów było przejście na Plac Bartosza Głowackiego, gdzie 

był zainscenizowany happening „Krusząc mury obiekcji, 

wrogości i odrzucenia”. W tym czasie do mikrofonów 

Radia Leliwa pięknie wypowiedziały się trzy osoby,                

dzieląc się  z ogółem zebranych obserwatorów i zaangażo-

wanych osób swoim nastawieniem do tej choroby.                        

Przy tej okazji szczególnie ciepłe słowa popłynęły z ust  

dr Gronkowskiego - ordynatora lecznicy chorób psychicz-

nych w Nowej Dębie. Słodki poczęstunek przyczynił się 

również do chwilowej poprawy humoru i dobrego samo-

poczucia. Na koniec, znaczną grupą przeszliśmy                       

do pobliskiego Kościoła Dominikanów, gdzie czekała nas 

wyjątkowa duchowa uczta. Z piszczałek organów popły-

nęła muzyka polska XVII w., chorały, „Ave Maria”  

Schuberta oraz „Toccata i fuga d-mol” J. S. Bacha.                 

Ten muzyczny akcent w sposób dalece wzniosły przyczy-

nił się do artystycznego spojrzenia na schizofrenię.       

Gorące brawa były dowodem naszej asymilacji z muzyką 

poważną zamkniętą w murach Kościoła Dominikanów.                   

Ten dzień na długi czas pozostanie w naszych umysłach                 

i będzie chwilą do której będziemy chętnie powracać. 

I.B. 

Uczestnicy wykładu dotyczącego chorób psychicznych 

 fot. D. Potępa 

Happening na Placu Bartosza Głowackiego 

fot. D. Potępa 



Tydzień kulinarny 
W czasie wakacji uczestniczyliśmy w różnych zajęciach.               

Ulubionym tygodniem był tydzień kulinarny. Kuchnia, cóż to 

za pasja! To jedna z największych przyjemności życia!                  

To historia, fantazja, czar, kultura, ekstaza. Jedzenie to sztuka, 

którą odbiera się wszystkimi zmysłami, nie tylko smakiem. 

Wzrok, węch, i piękne podanie są tak samo ważne jak smak.  

Poniedziałek był dniem greckim. Kuchnia grecka zazwyczaj 

postrzegana jest jako zdrowa i prosta. Charakteryzuje się popu-

larnym w kuchniach śródziemnomorskich częstym stosowa-

niem czosnku, oliwy z oliwek, liści winorośli, które są idealne 

do wyrobu małych gołąbków, dużej ilości warzyw  

(pomidorów, papryki, świeżych ziół), baraniny, jagnięciny,                 

no i nieocenionego sera – fety, który jest dodatkiem do sałatek, 

pierożków i naleśników. Na dobre zadomowił się w naszych 

barach gyros i kebab. Wina greckie są znane i cenione już               

od czasów starożytnych. Nasza grupa przygotowała sałatkę 

grecką w skład której wchodziły: sałata lodowa, papryka,               

pomidory, ogórek, czosnek ser feta i oliwa z oliwek. Oprócz 

sałatki były bardzo lubiane przez Greków ziemniaki opiekane    

z ziołami. Delektowaliśmy się potrawami, które były wyśmie-

nite i pysznie podane. Po tych frykasach, aby zrzucić zbędne 

kalorie, pod przewodnictwem p. Agnieszki zatańczyliśmy                

znany na całym świecie taniec „ Grek Zorba”.  

Wtorek był dniem francuskim. Kuchnia francuska – żaden inny 

kraj nie ma tak urozmaiconej i smacznej kuchni. Zarówno fran-

cuskie potrawy regionalne jak i współczesne specjały mają 

swych zagorzałych zwolenników. Celebrowanie każdego               

posiłku  nawet w dni powszednie to jedna z charakterystycz-

nych cech tej doskonałej kuchni. Dominują w niej różnego 

rodzaju sery od tanich do drogich, od miękkich do twardych,              

z pleśnią lub bez. W sumie jest ich ponad 400 rodzajów 

(gatunków).  W trakcie posiłków pije się znakomite wina                     

i dużo rozmawia. Francuzi uwielbiają owoce morza, a żabie 

udka, ostrygi i ślimaki (winniczki)- dawne jedzenie francuskiej 

biedoty to dziś kosztowny hit stołów. My w ramach dnia fran-

cuskiego upiekliśmy ciasto drożdżowe z kruszonką, które popi-

jaliśmy – niestety – kakao, a nie francuskim winem. Wiele 

przyjemności sprawiło nam pieczenie chleba wg przepisu               

p. Agnieszki, którym po prostu zajadaliśmy się – wyborny 

smak i cudowny zapach. Przygotowując te rarytasy słuchaliśmy 

„wróbelka”- francuskiej piosenkarki Edith Piaf. 

Środa to dzień grillowania nad naszym ulubionym Jeziorem 

Tarnobrzeskim. Spakowaliśmy potrzebny sprzęt i część ludzi     

pojechała samochodem, a reszta rowerami. Grillowanie to na-

sze ulubione zajęcie na świeżym powietrzu. Zapach pieczonych 

kiełbasek i kaszanki drażnił nasze nosy tak, że nie mogliśmy 

się doczekać, aby móc je zjeść. W czasie gdy kiełbaski się gril-

lowały, większość z nas brodziła w wodzie, pływała rowerem 

wodnym, inni zaś opalali się. Lody i herbatka były w tym dniu   

bardzo wskazane ze względu na upał. 

Czwartek – to dzień włoski. Kuchnia włoska to tradycja prze-

kazywana z pokolenia na pokolenie, ale również innowacje, 

ponieważ ciągle się odnawia i otwiera na sugestie i smaki po-

chodzące z różnych stron świata, nowoczesna, gdyż dostoso-

wuje się do tempa życia skracając czas gotowania z jednocze-

snym zachowaniem swego rozpoznawalnego na całym świecie 

wyrazistego charakteru. Jest równie prosta jak kuchnia grecka. 

Ta właśnie prostota jest jej wielką zaletą – nie jest jednak             

banalna.  Jest  międzynarodowa, ponieważ wyrazy takie jak: 

spaghetti, pizza, cappucino czy tiramisu nie potrzebują tłuma-

czenia. Z powodu kuchni Włoch jest w stanie kłócić się, bronić 

jej honoru, wychwalać jej wspaniałość. Główne danie to przy-

stawki zwane „antipasto” które pobudzają apetyt, są kolorowe, 

pachnące i pięknie podane. Zupa nie odgrywa tam tak ważnej 

roli jak w Polsce. Nie zdarzają  się rozwody czy kłótnie mał-

żeńskie „bo zupa była za słona”, jednak przez rozgotowane 

spaghetti relacja między mężem a żoną mogła by się pogor-

szyć. Włosi nie potrafią żyć bez makaronu (pasta), którego jest 

prawie 300 typów, gotowanego „al dente” (dosł. na ząb), poda-

wanego z różnymi dodatkami i posypanego wyśmienitym se-

rem. Owoce morza i risotto to częste dania. My w ramach tego 

dnia piekliśmy pizzę – pamiętając, że dla Włochów pizza to 

kolejne arcydzieło i okazja do spotkań, zwłaszcza dla ludzi 

młodych. Pizzę popijają piwem. Prawdziwa pizza robiona jest 

na cienkim cieście i pieczona w piecu opalanym drewnem, 

dzięki czemu nabiera charakterystycznego smaku i aromatu. 

Podstawą każdej pizzy jest Margherita – składa się  z dobrego 

ciasta, sosu pomidorowego i mozzarelli . Nasza pizza, mimo że 

nie była pieczona w specjalnym piecu, była doskonałym smaku 

o czym świadczyły puste blachy. Mini wykład na temat kuchni 

przygotował p. Dawid, a ja opowiedziałam o sposobie żywie-

nia, życiu i spędzaniu czasu Włochów, ponieważ spędziłam 

tam pracując pół roku. 

Piątek -  to dzień przyrządzania koktajli owocowych, deserów    

i kawy mrożonej. W skład koktajli wchodziły truskawki, mali-

ny, kefir i śmietanka. Ponieważ doskwierał upał, filiżanka mro-

żonej kawy i szklaneczka pysznego koktajlu to było to czego  

w tym dniu potrzebowaliśmy. Na zakończenie była zapiekanka 

z ryżu, jabłek i cynamonu, polana śmietaną i zapieczona.  

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku poznamy inne kuchnie, 

które będą równie ciekawe i smaczne. Nie byłoby tyle radości        

i frajdy w przyrządzaniu tych wszystkich smakołyków, gdyby 

nie pomysłowość i wiele serca naszej kochanej p. Gabrysi,  

której bardzo dziękujemy. 

Ela Gackowska  



Tydzień sportowy 
 

      3 lipca w ramach tygodnia sportowego pojechaliśmy 

na rowerach (osoby nie będące w stanie pojechały               

busem) do zamku (a raczej do parku zamkowego)                

w Baranowie Sandomierskim. Wyjechaliśmy rano (około 

8.00) spod ośrodka najpierw ulicą Mickiewicza, a później 

Wisłostradą w kierunku Baranowa. Trasę pokonaliśmy  

w ok. 45 – 50 minut, następnie odpoczęliśmy na ławecz-

kach w parku w oczekiwaniu na   przyjazd busa   z resztą 

chętnych na wyjazd uczestników. Dzień był upalny, więc 

z ulgą powitaliśmy porozstawiane  w cieniu drzew ławki, 

oraz dowiezione busem napoje chłodzące. Zanim jednak 

bus dojechał, mie-

liśmy kilka chwil 

na zwiedzanie  

parku i ewentualne 

fotografowanie   

okolicznej przyro-

dy (wiewiórki). Po 

przyjeździe pozo-

stałych uczestni-

ków urządziliśmy 

mały piknik.  

 Do ośrodka po-

wróciliśmy około 

14.00. 

                                                                                                                 

                       

                                                                                          

28 sierpnia pojechaliśmy na wycieczkę rowerową (część 

osób dojechała busem) do Sandomierza. Większość trasy   

pokonaliśmy jadąc ścieżką rowerową, pozostałą zaś 

bocznymi uliczkami Wielowsi i Sandomierza. Na miej-

scu zwiedziliśmy sandomierską Katedrę, gdzie podziwia-

liśmy odkryte i częściowo zrekonstruowane freski z XIV 

– XV wieku, stalle, prezbiterium, oraz    pozostałą część 

tej zabytkowej świątyni. Z   katedry udaliśmy się na san-

domierską starówkę (rynek), gdzie mogliśmy odpocząć 

oraz podziwiać m.in. resztki murów miejskich (Ucho 

Igielne).  

Po odpoczynku i małych przyjemnościach (lody, etc.) 

wyruszyliśmy w drogę powrotną do Tarnobrzega. 

M.A.G. 

Jesienne ognisko 
Palenie ognisk jesienią to już trwała tradycja. Uczestnicy 

ŚDS postanowili ją podtrzymać. We wrześniu, korzystając                

z pięknej pogody liczna grupa uczestników  udała się nad 

Wisłę w okolicach Nadola. Wiele wkładu w zorganizowanie 

imprezy wnieśli Waldemar Błasiak oraz Jacek Krzemiński. 

Na pierwsze danie były pieczone kiełbaski. Były smaczne. 

Gorzej było z ziemniakami. Zapomnieliśmy o zabraniu                  

na ognisko soli, a ziemniaki bez soli to wiadomo - nie to sa-

mo co z solą. Dzięki wyjazdowi nad Wisłę mogłem się prze-

konać, jak Nadole zmieniło się w ostatnich    latach. Zamiast 

lepianek piękne wille, wokół nich sady. Pewnie w przyszłym 

roku uczestnicy ŚDS również udadzą się w tamte rejony, aby 

równie mile spędzić czas. 

M.K. 



Tydzień edukacji zdrowotnej 16 – 20.07. 2012 

W ramach tygodnia odbył się wykład na temat bezpie-

czeństwa i higieny pracy, badań lekarskich dopuszczają-

cych do pracy. Omówione zostały zagadnienia seksual-

ności człowieka – w tym płodności, faz cyklu miesiącz-

kowego, antykoncepcji i chorób przenoszonych drogą 

płciową. Odbyła się dyskusja na temat odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, oraz wybranych aspektów dotyczących 

życia intymnego człowieka. Odbyły się warsztaty oma-

wiające stres, jego przyczyny i rodzaje, sposoby radzenia 

sobie ze stresem, podnoszenia się w sytuacji kryzysowej. 

Poznawaliśmy sposoby rozwiązywania konfliktów i spo-

rów, sposoby relaksacji. Omówione zostały choroby psy-

chiczne, upośledzenie umysłowe, badania psychiatryczne 

bez zgody pacjenta, hospitalizacja pacjenta (za zgodą       

i bez zgody), oraz ubezwłasnowolnienie. Zaproszeni  

zostali przedstawiciele  zespołu ratowniczego SOR     

tarnobrzeskiego szpitala. Odbył się pokaz i ćwiczenia 

praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy 

omdleniach, złamaniach, atakach padaczki, krwotokach. 

W dniu 20.07 rozmawialiśmy o uzależnieniach i ich pro-

filaktyce. Omówiono uzależnienie od alkoholu i jego 

konsekwencje dla zdrowia. Omówiony został wpływ  

rodziny na uzależnionego, możliwości pomocy, wskaza-

no instytucje pomocowe. Odbyło się spotkanie z leka-

rzem, na którym omówione zostało postępowanie i lecze-

nie w sytuacji oparzeń, urazów, obrażeń wypadkowych.      

W ciągu tego tygodnia uczestnicy mogli się zaznajomić 

w zakresie prawa pracy oraz leczenia osób z zaburzenia-

mi psychicznymi, nabyli również umiejętności w zakre-

sie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i me-

dycznej, a także wiedzę w zakresie profilaktyki uzależ-

nień.  

K.S. 

Tydzień edukacji ekologicznej 
W ramach tygodnia edukacji ekologicznej 10 sierpnia 

pojechaliśmy na eko-wyprawę do Zakrzowa (wiejska 

dzielnica Tarnobrzega) w celu zwiedzenia miejskiej 

oczyszczalni ścieków komunalnych. Na miejscu poza 

miłym przywitaniem przez uprzedzonych o naszym 

przyjeździe pracowników czekała nas nieco mniej miła 

niespodzianka w postaci ekipy telewizyjnej MTVT (czyli 

miejskiej telewizji Tarnobrzeg), która nie wiedzieć     

czemu miała o tej naszej wyprawie zrobić reportaż.         

Pani przewodnik (czyli wyznaczona pracowniczka) 

przedstawiła nam po kolei wszystkie etapy oczyszczania 

tego co  spływa  kanalizacją, oraz budynki   i konstrukcje 

służące poszczególnym etapom oczyszczania "wody". 

Najpierw zobaczyliśmy jak wyglądają surowe ścieki 

(czyli cały ten "syf"), potem zwiedziliśmy sterownię  

zawiadującą oczyszczaniem, następnie odbyliśmy        

 

spacer obrazujący całą drogę jaką pokonują ścieki                    

na poszczególnych etapach. Były to: wstępne  oczysz-

czanie mechaniczne, odpiaszczanie, natlenianie, oczysz-

czanie biologiczne, oddzielanie osadów, fermentacja,  

zagęszczanie, osuszanie i składowanie osadu, powtórne 

oczyszczanie wody w osadnikach oraz końcowy  efekt 

oczyszczania - prawie nadającą się do picia - bo bez wy-

czuwalnego zapachu i wręcz krystalicznej przezroczysto-

ści wodę, która opuszcza kanały oczyszczalni. Na końcu 

wycieczki zobaczyliśmy zdjęcia pokazujące wygląd tere-

nu oczyszczalni  podczas pamiętnej powodzi, oraz walkę 

strażaków  o jej ocalenie. 

M.A.G. 



LATO 

Bajeczne dwa miesiące dla dzieci i młodzieży szkolnej gdzie  

na obozach, koloniach, w górach czy nad morzem nawiązuje-

my nowe znajomości. Uczymy się większej odpowiedzialności, 

a do przyrody, która jest tak bogata mamy większy szacunek. 

Dorośli też zmieniają swą osobowość. Nagle latem zaczynamy 

biegać, jeździć rowerami – ze zwykłych mieszczuchów stajemy 

się aktywnymi sportowcami. Szkoda, że tylko latem. Prawdzi-

we lato zaczyna się od najkrótszej nocy w roku. Jest to noc 

Świętojańska – noc wielkiej wagi, święto ognia i wody, słońca 

i księżyca. Kto wie, czy prastary zwyczaj powitania lata nie 

powróci. Szczególnie w lasach jest uroczo – owocuje borówka, 

dzikie maliny i poziomki. Można znaleźć pierwsze grzyby – 

kurki, koźlaki i borowiki. Nieco później pojawią się podgrzyb-

ki. W czasach kiedy las był moim domem, nigdy nie mogłem 

mu się nadziwić: rano zielony las był podobny do olbrzymiej 

świątyni i promieniował wielką radością i szczęściem, wieczo-

rem zaś drzewa szumiały kołysankę z odległych wieków.     

Dzisiaj wycina się wielkie połacie lasu i niszczy się ostoje 

zwierząt, wycina się poszycie leśne. Ekolodzy mają rację:     

gdy znikną małe owady i zwierzątka, to na ostatku też ludzie,       

bo również są częścią przyrody. Świat powoli staje się wielką 

jałową pustynią. Dopiero gdy przychodzi lato widzimy jak 

piękne mamy lasy, rzeki, góry i jeziora. Przyroda jest skarbem 

– chrońmy ją nie tylko latem, ale przez cały rok.   

Czesław K. 

Foto: M.A.G. 

Spotkania z filmem i historią 
Koniec sierpnia ubiegłego roku upłynął pod znakiem 

projekcji filmowych i wizyt w miejscach istotnych            

z punktu ważności historycznej. Przez cały tydzień 

uczestnicy ŚDS oglądali filmy historyczne, które pozy-

skano z wypożyczalni Biblioteki Publicznej. Wśród wy-

świetlonych filmów znalazły się między innymi: „Stara 

Baśń – kiedy słońce było bogiem”, „Czarny czwartek”, 

„Generał Nil”, „Katyń”, „Kanał”, „Prymas – trzy lata       

z tysiąca”. Spotkania z historią zainaugurowała wizyta  

na cmentarzu wojennym. Podczas wizyty zapalony został 

znicz na grobie bohaterskiego obrońcy Tarnobrzega – 

porucznika Józefa Sarny. Tego samego dnia zapalono 

znicze na symbolicznej mogile majora Hieronima        

Dekutowskiego oraz przed popiersiem hrabiego Juliusza 

Tarnowskiego.  

W czwartek uczestnicy ŚDS udali się rowerami oraz 

busem do Sulisławic i Koprzywnicy. Celem wypadu było 

sanktuarium Matki Boskiej Sulisławskiej oraz tamtejszy 

cmentarz, gdzie spoczywają partyzanci legendarnego      

oddziału „Jędrusiów”. Zapalono znicze. W Koprzywnicy 

uczestnicy rajdu zwiedzili pocysterski kościół                     

z XIII wieku.  

Celem wizyt było również tarnobrzeskie Muzeum   

                                                       

Historyczne. Uczestnicy ŚDS odwiedzili muzeum dwu-

krotnie. Za pierwszym razem zapoznali się oni ze zbiora-

mi, ciągle uzupełnianymi. Muzeum czyni starania                   

o odzyskanie zbioru Tarnowskich zdeponowanego         

w Muzeum Łańcuckim. Za drugim razem zapoznano się           

z wystawą „W czasach Jana Słomki”.  

Inicjatorką spotkań z filmem i historią była mgr 

Agnieszka Orłowska. 

                                                                             M.K.  

Sulisławice   foto G. Niezgoda 

Zamek Tarnowskich w Dzikowie  foto D. Potępa 



Wspomnienie  

o zmarłym piosenkarzu Waldemarze Koconiu 

 
 „Jeśli przepaść, to w przeobraże-

nie, nowy image, gesty, nowa 

twarz. Wiatry, grzech, w modlitwie 

rozgrzeszenie nigdy więcej w para-

liżu strach.  Jeśli milczeć, to jak nie-

me głazy. Krzyczeć tak, by w niebie 

słyszał Bóg. Sięgać gwiazd, nie tylko 

o nich marzyć. Zdobyć wszech-

świat, rzucić go do stóp”. 

3 września 2012 rok był tym dniem, gdy to my, fani 

czuliśmy się jak nieme głazy, milcząc w obliczu Two-

jej śmierci.  Nie obnosiłeś się z chorobą (białaczka). 

Dwa tygodnie przed śmiercią wystąpiłeś przed publicz-

nością w Spale. Byłeś świetnym „aktorem”. Trudno 

pogodzić się z tym faktem, ale miałam szczęście,               

że mogłam być na koncercie w dawnym Muzeum             

Historycznym w Tarnobrzegu z okazji Święta Niepod-

ległości. Niesamowite wrażenie! Wielka uczta dla ser-

ca i ducha. Cudowny głos, który z wiekiem był coraz 

piękniejszy. Śpiewałeś pieśni patriotyczne z własnymi 

tekstami. Śpiew pełen ekspresji, odzwierciedlający stan 

Twojej duszy, pięknej i coraz rzadziej spotykanej – 

niestety! Oczywiście musiałeś zaśpiewać piosenkę 

wszechczasów: „Uśmiechnij się mamo”. 

Jak musiałeś być utalentowany, skoro w 1971 roku 

wylansowała Cię nasza znakomita sopranistka,                    

propagatorka twórczości Stanisława Moniuszki pani 

Maria Fołtyn. Nie zawiodłeś jej do końca. 

Stan Wojenny zastał Cię w USA, powróciłeś do Pol-

ski , gdy zmienił się ustrój. 

Prowadziłeś w USA audycję radiową dla Polonii                

pt. „Kocoń przed północą”. Wszędzie gdzie się poja-

wiałeś, byłeś witany i żegnany owacyjnie. Przystojny, 

zawsze elegancko ubrany.  

Obce Ci były duże sale, i jeszcze większe stadiony. 

Szkoda, bo większość Twoich piosenek od 2000 roku 

na których się skupiłam, to, ośmielę się stwierdzić               

są przesłaniem dla Ludzkości. Cóż, śpiewałeś dla                                

podobnych sobie, ludzi skromnych, ale wrażli-

wych ,analizujących teksty Twoich piosenek, by móc 

być bliżej Ciebie duchem. 

Słuchając piosenek: „Jakim prawem”, „Ja się nie dam”,  

 

„Rozmowa z Bogiem” nie ustrzegłeś się niestety dewo-

tyzmu i wścibstwa ludzi małostkowych, wątpliwej  

moralności, dla których nie był ważny dorobek arty-

styczny (40 lat na scenie), przyznana statuetka 

„Prometeusza” za najwyższe osiągnięcia artystyczne                 

i twórcze dla sztuki estradowej, ale Twoja miłość                 

do wszystkich zwierząt (liczne akcje charytatywne                

z Twoim udziałem na ich rzecz), a szczególnie do dzi-

kich kotów - serwali. Zadbałeś o swojego Rexusa zapi-

sując go w testamencie Ogrodowi Zoologicznemu                

w Warszawie. Tęsknimy za tobą razem z Rexusem. 

Wszyscy pseudo-życzliwi chcieli Ci dyktować jak 

masz żyć, z kim „trzymać”, kogo kochać itd.           

Zapomnieli, że koty chodzą własnymi drogami.      

Wyśpiewałeś, że nie staniesz na głowie dla kariery, 

obcy był Ci, teraz tak wszechobecny „wyścig       

szczurów”. 

My, fani ofiarowujemy Ci wieczną pamięć i miejsce               

w Naszych sercach. Ja na pewno „Zapukam do Ciebie 

różą” gdy będę na Starych Powązkach w Warszawie. 

Miałeś takie piękne marzenie, by człowiek był       

człowiekiem nie tylko od święta.  

Chciałeś mieszkać na planecie co się zwie „Serce”. 

Jestem pewna, że to piękne marzenie spełniło Ci się,             

i teraz Twój cudowny tembr głosu właśnie na tej plane-

cie rozbrzmiewa.  

Dziękuję Ci za dwie piosenki:  

„Uśmiechnij się Mamo” i „Jakim Prawem”. 

 

Polecam albumy: 

Przeobrażenia (2000), 

Dla Ciebie Polsko, Tobie Ameryko(2002), 

Dla Ciebie Polsko (2006), 

Zagrożenia(2007). 

Ela Gackowska 

PS. 

W Gazecie Wyborczej z dn. 5.09.2012 roku ukazał się 

nekrolog zamieszczony przez Bogdana Zdrojewskiego 

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 

złożył nim kondolencje rodzinie Zmarłego. 

 



Turnus rehabilitacyjny 

W trosce o nasze zdrowie po raz kolejny padła propozy-
cja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny refundowany                 
z  funduszów PFRON-u. Zebrała się ok. 15 osobowa               
grupa ochotników pod opieką i kierownictwem                    
p. Agnieszki Orłowskiej. Celem naszym była  malownicza 
miejscowość nad Bałtykiem w woj. Zachodniopomor-
skim, tj. Dźwirzyno i ośrodek wypoczynkowy „Dorwit”              
w tej miejscowości. Dotrzeć tam nie było łatwo –                        
z Tarnobrzega wyjechaliśmy wynajętym busem do Lubli-
na, a stamtąd pociągiem   do Kołobrzegu. Podróż pocią-
giem była  bardzo męcząca, tym bardziej, że wynikły pro-
blemy  z miejscówkami  (sprzedano nam miejscówki                   
w nieistniejącym wagonie - konduktor twierdził że podłą-
czono niewłaściwy). Z Kołobrzegu znów czekała nas jazda 
wynajętym specjalnie busem do Dźwirzyna, gdzie czekała      
na nas perspektywa błogiego, czternastodniowego     
relaksu. Dźwirzyno leży 13 km od Kołobrzegu. Wzmianki 
o tej miejscowości (opisywanej na tablicach informacyj-
nych na jej terenie jako wieś turystyczna) pojawiły się    
w kronikach w 1228 roku, a jej nazwa wywodzi się                 
od słowiańskiego słowa „dźwirze”, co znaczy drzwi,                 
wrota. Leży ono pomiędzy brzegiem Bałtyku a jeziorem 
Resko Przymorskie (dawną zatoką bałtycką). Te wody 
łączy     cieśnina zwana Kanałem Resko. Dźwirzyno zasły-
nęło z jednej z najpiękniejszych plaż na naszym wybrzeżu 
i jednego z najczystszych kąpielisk. Plaża w kierunku 
Szczecina jest szeroka, zbudowana z drobniutkiego              
piasku (od głównego zejścia w stronę Kołobrzegu jest 
plażą kamienistą i dość wąską). Jest czysta i przechodzi  
w wysoki wał wydmowy, dochodzący do 16 m n.p.m. 
wydmy te porośnięte są lasem sosnowym.  

Kurort przebiega głównie wzdłuż jednej ulicy – Wyzwole-
nia. Atrakcją turystyczną są rosnące tu 250-letnie dęby 
szypułkowe. Jest ich 16. Miejscowość ta  najpierw była 
zwykłą wioską rybacką. Teraz ma nowoczesny port i przy-
stań jachtową. W XIX wieku wieś zaczęła przybierać cha-
rakter wypoczynkowy. Teraz na falach Bałtyku można 
zobaczyć miłośników skuterów wodnych, windsurferów 
oraz unoszące się w chmurach motolotnie. Prawie każdy 
(podobno) dom wypoczynkowy posiada boisko do gier 
zespołowych, korty tenisowe lub nawet kręgielnie.                  
W  1978  roku  Dźwirzyno uzyskało status miejscowości 

uzdrowiskowej. Leczy się tu przeważnie choroby górnych 
dróg oddechowych i krążenia. Odwiedziliśmy tą nadmor-
ską okolicę u schyłku lata, czyli nieco poza sezonem.                
Było tam pięknie, a szczególnie malownicze były fale               
na wzburzonym, spienionym morzu w czasie sztormu 
tak, że trudno to opisać słowami. Niektórzy odbywali 
wyprawy nad morze nawet trzy razy dziennie. Była grupa 
„wyczynowa”, która codziennie przed śniadaniem                    
o godz. 7.00 spacerowała z kijkami (nordic walking) 
wzdłuż plaży. Zakochani chodzili parami, inni delektowali 
się smażoną rybką w licznych tu knajpkach, wędzarniach 
i smażalniach ryb. Ulica Wyzwolenia oferowała nam               
liczne atrakcje w postaci: śmiesznych czy interesujących 
pamiątek, konfekcji, także w cenach posezonowych,                     

lodziarni, czy gofrów z bitą śmietaną i owocami itp. 
Oprócz tych rozkoszy były i obowiązki – a mianowicie 
codzienne zabiegi. Nasz ośrodek wypoczynkowy zaofero-
wał nam następujące zabiegi: masaż klasyczny, masaż 
wodny (perełkowy), masaż wibracyjny (fotel), inhalacje 
solankowe, salka rehabilitacyjna, sollux (lampa), okłady 
borowinowe, kąpiele w basenie solankowym (wycieczka 
do Kołobrzegu – płatna- dla chętnych), bioptron (lampa) 
oraz magnetronic. Każdy kuracjusz odbywał 2 zabiegi 
dziennie. Na stołówce królowała kuchnia polska, a mia-
nowicie zupy jarzynowe z dużą ilością warzyw, surówki, 
ziemniaki i sztuka mięsa. Urozmaicone były również     
śniadania, a kolacja – przeważnie- ciepła. Nie można było 
narzekać. Pełni zdobytych wrażeń wróciliśmy do Tarno-
brzega. Podróż była równie uciążliwa, zarówno tam jak               
i z powrotem (potworny tłok, śmierdzące, brudne toale-
ty, z Kielc wróciliśmy busami).  

Laura Trojanowska 



Nasze osiągnięcia sportowe 

 
Gdy jedni wracali do zdrowia na turnusie rehabilitacyj-

nym nad morzem inni sprawdzali swoje zdolności i umie-

jętności sportowe na zawodach w Stalowej Woli i Rudni-

ku nad Sanem.  

Rozmawiam z kapitanem drużyny - Jackiem Krzemiń-

skim:  

Laura Trojanowska: kto wszedł w skład reprezentacji  

naszego ŚDS?  

Jacek Krzemiński: Do Rudnika n/Sanem udaliśmy się  

w składzie: Adam Sołopa, Piotr Kos, Wacław Ciba,    

Maciej Bijak, Agnieszka Ragan, Ewa Sowa, Teresa 

Hypki i ja.– odpowiada kapitan.  Do Stalowej Woli poje-

chaliśmy w nieco zmienionym składzie - bez Agnieszki,  

a za Ewę nasza niezawodna Barbara Altmajer.  

Laura: Czy długo przygotowywaliście się do zawodów?  

Jacek: Do    turnieju halowej piłki nożnej w Stalowej 

Woli, w której 5-osobowa drużyna składająca się                 

z uczestników: Piotra Kosa, Jacka Krzemińskiego, Ada-

ma Sołopy, Wacława Ciby i Macieja Bijaka zdobyła                 

III miejsce i puchar przygotowywaliśmy się na hali              

sportowej w Tarnobrzegu przez 2 tygodnie. Do innych 

dyscyplin podeszliśmy „z marszu” – nie trenowaliśmy – 

mówi Jacek. 

 Laura: Czy  jesteś, jako kapitan, zadowolony z rezulta-

tów i osiągnięć? 

 Jacek: Tak, jestem zadowolony, tym bardziej, że w Rud-

niku n/Sanem    zdobyłem I miejsce w dyscyplinie rzut 

piłką palantową (tenisową?). Rzuciłem 45 m. Ten rezultat  

został z niedowierzaniem przyjęty przez komisję                   

sędziowską, która kazała mi rzut powtórzyć. Nie zgodzi-

łem się – odpowiada laureat – Jacek Krzemiński.  

Laura: W jakich jeszcze dyscyplinach wzięliście udział?             

- To pytanie kieruję do Barbary Altmajer i Teresy Hypki, 

która w Rudniku n/Sanem zdobyła srebro w rzucie                

do celu.  

Barbara Altmajer: Były to: rzut piłką lekarską o wadze 

3 kg, piłkarzyki, bieg w workach, slalom rowerowy, rzut 

piłką palantową, rzut do celu i skakanka.  

Wróciliśmy z zawodów  zadowoleni, tym bardziej,                 

że każdy dostał medal – dodaje Agnieszka Ragan.  

Laura Trojanowska 

Rzuca piłką lekarską nasz kapitan - Jacek K. 

Dekoracja drużyn w St. Woli 

Zwycięski rzut piłką tenisową 

Nasza drużyna w Rudniku n/Sanem 



Humor i satyra 

 

Jan Sztaudynger 
 

Dobry materiał na wiernego 

Nikt mnie nie nabierze,  

Sam we wszystko wierzę. 

 

Awans 

Po jednej, drugiej, trzeciej wódce 

każdy ma się za dowódcę.  

 

Unik  

Prawda w oczy kole,  

A więc kłamstwo wolę. 

 

Plujmy sobie 

Plujmy sobie nawzajem w kaszę! 

To takie polskie, takie nasze. 

 

Zjadający i zjadani 

Różna ocena symbiozy  

U listka i u kozy. 

 

Marian T. Karaś 
 

Prawdziwa sztuka 

Żyć z takim kwitem: 

Nierówno pod sufitem.  

 

Najchętniej 

Najchętniej dają d...y  

Polityczne trupy. 

 

Niedobrana para 

Ona była seksbombą, 

A on zwykłą trąbą. 

 

Zuch 

Kładzie się sam  

Wstaje we dwóch. 

 

Niejeden twórca  

Za mały  

By uniknąć chały. 
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PREZENTACJA  
NASZYCH PRAC: 

Wypalanie w drewnie - wykonano  

w ramach zajęć stolarskich u pana Dawida 

Adam Sołopa - Starówka 

Jacek Krzemiński  

Matka Boska 

 z Dzieciątkiem Jezus 

 

 

 

 

 

 

Jacek Krzemiński - Tygrys 


