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Stanisław Ignacy Witkiewicz : Portret Irminy Bajer-Nowowiejskiej (1939)

Stanisław Ignacy Witkiewicz
(24.02.1885-18.09.1939)

Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Był synem
znanego malarza, krytyka i prozaika - Stanisława Witkiewicza. Dzieciństwo i młodość
spędził w Zakopanem, dorastał w otoczeniu artystycznej bohemy.
Witkacy (pseudonim utworzył, łącząc nazwisko z drugim imieniem, dla odróżnienia od
sławnego ojca) już od dziecka przejawiał nieprzeciętne zdolności artystyczne. Uczył się
pod kierunkiem ojca. W wieku ośmiu lat pisał pierwsze utwory dramatyczne: "Karaluchy",
"Król i złodziej", "Menażeria, czyli wybryk słonia".
Jako malarz zadebiutował w 1901 roku na wystawie w Zakopanem, gdzie zaprezentował
dwa pejzaże.
Po zdaniu matury w 1903 roku, rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Portret Juliana Tuwima
1929

Portret Michała Choromańskiego
1928

Portret Neny Stachurskiej
1930

Portret Stefanii Tuwimowej
1929

Podróże Witkacego
Kilkakrotnie wyjeżdżał do Włoch, Francji i Niemiec. W latach 1909-1912 Witkacy przeżył
burzliwy romans z aktorką Ireną Solską. To wydarzenie utrwalił w swojej pierwszej
powieści pt. "622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta".
Po samobójczej śmierci w lutym 1914 roku narzeczonej Witkacego, Jadwigi Janczewskiej,
zrozpaczony artysta wyjechał z przyjacielem Bronisławem Malinowskim na Nową
Gwineę. Podczas tej wyprawy naukowej, na której Witkacy pełnił funkcję rysownika
i fotografa, artysta poznał kulturę ludów prymitywnych. To doświadczenie przekonało go
o nieuchronnym końcu cywilizacji Zachodu.
Po wybuchu I wojny światowej Witkacy, który miał obywatelstwo rosyjskie, wyjechał do
Petersburga. Został wcielony do carskiej armii.
Witkacy – filozofia i portrety
Po powrocie do Polski ukończył pracę teoretyczną "Nowe formy w malarstwie
i wynikające stąd nieporozumienia". Stał się głównym teoretykiem awangardowej grupy
malarzy formistów.
Około 1925 roku założył pracownię portretową "Firma portretowa S i I Witkiewicz".
38-letni Witkacy ożenił się z "intrygująco piękną" Jadwigą Unrug. "O ile dumna byłam,
że taki właśnie człowiek wybrał mnie na żonę, to nie nadążałam za tym piekielnie intensywnym życiem, jakie Staś prowadził i byłam nim zmęczona. Niestety, bardzo prędko
zaczął mnie zdradzać, szukając u innych kobiet tego, czego nie znalazł u mnie" - pisała
Jadwiga Witkiewiczowa. Za obopólną zgodą małżonkowie zostali przyjaciółmi i zamieszkali osobno. Ich małżeństwo trwało prawie 17 lat, aż do śmierci Witkacego w 1939 roku.
Pod koniec życia Witkacy zwrócił się głównie ku filozofii. Jego koncepcje estetyczne
opierały się przede wszystkim na pojęciu "czystej formy", do której dążył zarówno w malarstwie, poezji, jak i w teatrze.
W 1937 roku Witkacy wraz z krytykami Karolem Ludwikiem Konińskim oraz Jerzym
Eugeniuszem Płomieńskim założył w Zakopanem Teatr Niezależny, w którym objął
kierownictwo artystyczne.
Tajemnica grobu Witkacego
W 1939 r., w momencie wybuchu II wojny światowej, Witkacy miał 54 lata. Zgłosił się do
wojska, ale z powodu wieku nie został zmobilizowany. 18 września, na ówczesnym
polskim Polesiu popełnił samobójstwo i tam został pochowany.
W 1988 r. szczątki ekshumowano i przewieziono z Ukrainy do Zakopanego, gdzie
pochowano uroczyście w grobie matki Witkacego na Pęksowym Brzyzku.
W 1994 r. dowiedziono, że nie były to szczątki artysty, lecz nieznanej młodej kobiety.
"Takiego obrotu sprawy już chyba i sam Witkacy by nie wymyślił!" - napisała w 1997 r.
jego biografka, Anna Micińska. (PAP)
źródło: dzieje.pl
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SŁOWO
WSTĘPNE
Joanna Łukomska
Mili naszym sercom czytelnicy.
I znów jesteśmy o rok starsi. Bogatsi o doświadczenia, mądrzejsi o wiedzę i przeżycia. Niestety mijający rok zapisze się w naszej pamięci jako trudny,
czasem przykry a i często smutny. Cieniem położyła się na nim nieustająca pandemia koronawirusa
zbierająca swoje żniwo, zawirowania klimatu i niepokoje społeczne.
Chciałoby się powiedzieć - jutro będzie lepiej. Ale
czy na pewno? A co zrobiliśmy aby tak było? Czy
choć w minimalnym stopniu przyczyniliśmy się
do zmian na lepsze? Czy pomyśleliśmy o życiu
innych: ludzi, zwierząt, roślin? Czy wyciągnęliśmy
pomocną dłoń do potrzebujących. Czy stanęliśmy
w obronie innych, czy postępowaliśmy słusznie,
czy przestrzegaliśmy zasad, czy byliśmy choć trochę bardziej wrażliwi, czy…, czy…, czy… Dużo
tych czy, na które musimy sami sobie odpowiedzieć. Oj powiało smutkiem i niepewnością…
Niezależnie od wszystkiego były cztery pory roku,
były uśmiechy i były wzruszenia, były łzy szczęścia,
kwitły kwiaty, rodziło się życie, świeciło słońce,
było niebieskie niebo, śpiewały ptaki.
W tym wszystkim my amazonki mimo przeciwności, działające trochę w innym wymiarze i na innych zasadach ale jednak.
Nasze kalendarium nie jest tak bogate jak dotąd,
gdyż nie było warunków do tego aby chociaż dorównać wcześniejszym dokonaniom. Starałyśmy
się jednak na ile mogłyśmy. Niestety ze względu
na obostrzenia związane z epidemią różnie to bywało. Podstawowa naszą działalność jaką jest rehabilitacja na sali, drenaże i spotkania indywidulne z psychologiem odbywały się w pełnym reżimie
sanitarnym z drobnymi przerwami. Dziewczyny
korzystały z różnych form aktywności na zewnątrz,

wyjeżdżały na dłużej lub krócej w grupach. My zapewniałyśmy ciągłość pomocy dla potrzebujących
w ramach dyżurów. W Różowym Październiku zaistniałyśmy w przestrzeni publicznej jak przystało
na amazonki. Udało nam się namówić jak zawsze
trochę koleżanek do pisania. Tym razem dodatkowo dostałyśmy pakiet wspomnień świątecznych
od amazonek z Koszalina. Trudno było wybrać te,
które zamieścimy więc będzie mocno świątecznie,
gdyż postanowiłyśmy wrzucić wszystkie. Oprócz
tzw. twórczości własnej, czyli wierszy i tekstów
naszych „nadwornych”, myśli znanych osób, gorący wywiad z prof. J. Lubińskim na temat nowych
odkryć w genetyce i wspaniały jak zawsze tekst
naszej psycholog o życiu i samotności w nim.
Umieściłyśmy też tekst dotykający może jeszcze
niezbyt popularnego tematu jakim jest problem
dbania o zdrowie mężczyzn w kontekście zagrożenia rakiem jader czy prostaty. Samobadania,
badania się i akcji Movember, która nie jest tak
mocno rozpropagowana jak Różowy Październik.
A powinna być. Przecież nie tylko kobiety chorują.
Liczymy na trochę zadumy, ciut uśmiechu, nieco
rozważań i dobrych myśli, przy czytaniu naszego
biuletynu.
Joanna Łukomska
Wszystkim naszym Koleżankom, Czytelnikom,
Przyjaciołom oraz Sympatykom, życzymy udanych, spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia a także dużo szczęścia, zdrowia,
uśmiechów i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
Zarząd Stowarzyszenia
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Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA

PREZES
Ryszarda Olszewska-Łapko

WICEPREZES
Joanna Łukomska

WICEPREZES
Joanna Poczobutt

SKARBNIK

SEKRETARZ (po)

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Teresa Chromy

Bogumiła Kłunejko

Elżbieta Budzyń

Halina Bednarska

Komisja Rewizyjna
Jadwiga Kuras
Bogusława Szponarska
Cecylia Zaworska

Współpracują z nami:
Kasia Miałkowska - rehabilitantka
Paulina Wandachowicz - rehabilitantka
Maria Kotuła Konarska - psycholog

Stowarzyszenie realizuje swoją statutową działalność dzięki środkom finansowym z:
Urzędu Miasta Szczecin
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Pomagają nam także:
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Wojewódzki Szpital Zespolony - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
AMOENA
POFAM
HEUTHES – Wojciech Grzybek
Oraz:
OGROMNA RZESZA DARCZYŃCÓW 1% PODATKU, którym dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszym działaniem i za wsparcie.
Wdzięczne jesteśmy i dziękujemy jak zawsze wszystkim, którzy związani są z nami. Za wspaniałomyślność, bezinteresowność, życzliwość, szczodrość i zrozumienie naszych potrzeb i działania.
Dziękujemy.
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CELE
STATUTOWE
Cele statutowe naszej organizacji to:
1. rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po
operacji onkologicznej piersi,
2. organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek
jako grupy wsparcia i samopomocy,
3. działania służące profilaktyce nowotworowej
piersi.
Statutowe zadania S towarzyszenie realizuje
poprzez:
1. prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji
psychofizycznej przez specjalnie przeszkolonych
specjalistów,
2. organizowanie spotkań towarzyskich, imprez
kulturalnych i edukacyjnych, wyjazdów turystycznych, rehabilitacyjnych i integracyjnych dla członkiń,
3. prowadzenie poradnictwa czynnego w formie
„Telefonu Zaufania” i Punktu Konsultacyjnego,
4. udział w akcjach organizowanych na rzecz
wczesnego wykrywania raka piersi,
5. organizowanie spotkań z profesjonalistami
oraz szkoleń o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem nowotworów piersi oraz innych chorób,
6. prowadzenie akcji edukacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej piersi,
7. gromadzenie niezbędnych środków finansowych z przeznaczeniem na cele wskazane
w § 3 Stowarzyszenie może prowadzić działalność
pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie;
w przypadku działalności odpłatnej cały dochód
przeznaczony jest na cele statutowe stowarzyszenia.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członkiń. Dla wykonania swych zadań
może również zatrudniać pracowników.

Cele statutowe
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1% podatku na Stowarzyszenie

APELUJEMY I PROSIMY !
Przekażcie Państwo 1% swojego podatku dochodowego
za rok 2020 naszemu Stowarzyszeniu.

Szanowni Państwo !
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom
oraz firmom i instytucjom za dot ychczasowe
wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia
w ramach odpisów od podatków oraz dotacji
i darowizn. Wierzymy, że nie zawiedziemy okazanego nam zaufania i będziemy mogły realizować nasze cele statutowe, przede wszystkim
udzielania wszechstronnej pomocy kobietom
po leczeniu raka piersi.
Dlatego mamy nadzieję, że zdecydują Państwo
o tym aby 1% swojego podatku dochodowego
za rok 2021 przekazać Stowarzyszeniu Amazonek „AGATA”.
Jest to możliwe, ponieważ od 27.04.2004 roku Stowarzyszenie „AGATA” posiada status organizacji
pożytku publicznego (nr KRS 0000006292), zgodnie
z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest umieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020.
Zasady dotyczące przekazania 1% p odatku
określa art. 45 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych:
Art.45c.1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy
miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego,
na wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego, wybranej
przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej
dalej „organizacją pożytku publicznego”, kwotę
w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1. z zeznania podatkowego złożonego przed
upływem terminu określonego na jego złożenie,
albo
2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt. 1,
jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego –
po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół.
3. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa
w ust.1, jest zapłata w pełnej wysokości podatku
należnego stanowiącego podstawę obliczenia
kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
4. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie
zeznania, o których mowa wust.1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej
numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku
należnego.
Nasze dane:
Stowarzyszenie Amazonek „AGATA”
ul. Mikołaja Kopernika 7
70-241 Szczecin
Numer KRS 0000006292
Bank Pekao SA
konto 61 1240 3813 1111 0010 6730 1415
Będziemy wdzięczne za okazaną pomoc
i zrozumienie naszych działań!!!
Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia
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Ochotniczki

OCHOTNICZKI

OCHOTNICZKI CZYNNE
Jardzewska Urszula
Krupowies Wiesła
Kuśnierz Bogusława
Kuśmierek Renata
Lebioda Dorota
Lipa Małgorzata
Lniak Hanna
Łapko Ryszarda
Łukomska Joanna
Małkowska Marta

Bednarska Halina – liderka ochotniczek

Marek Barbara
Moczyńska Jolanta

Budzyń Elżbieta

Osna Joanna

Dobiecka-Lamparska Agnieszka

Sobiech Ewa

Drzazgowska Małgorzata

Wiśniewska Danuta

Gołaś Angelika

Wójtowicz Karina

Ochotniczki - to kobiety, które przeszły leczenie raka piersi, są w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Są odpowiednio przygotowane, przeszkolone przez psychologów i fizjoterapeutów wg wskazań UICC (Union Internationale Contre le Cancer- Międzynarodowa Unia Walki z Rakiem) i ich agendy
Reach to Recovery International.
Bycie w Stowarzyszeniu to wzajemne wsparcie, przebywanie razem, wspólna rehabilitacja, spotkania, życzliwa atmosfera, wzajemna akceptacja, poczucie bezpieczeństwa. Daje to siłę i pomaga zwalczyć uczucie izolacji i osamotnienia w chorobie. Z upływem czasu pozwala cieszyć się z dawania innym
tego, co uzyskało się na początku zaraz po operacji, często jeszcze w szpitalu. Będąc Ochotniczką spłaca
się swoisty dług zaciągnięty kiedyś, gdy wcześniej ktoś pomógł otrząsnąć się z szoku, beznadziei, podnieść głowę, spojrzeć optymistycznie i dojrzeć przed sobą przyszłość. Może czasem trudną ale realną. Tak
działa nasza duma - Ochotniczki. Jak wiele znaczy i daje spotkanie z kobietą radosną, zadbaną i uśmiechniętą wiemy same jak i z relacji Pań, które po leczeniu przychodzą do nas i zostają na dobre i złe.

Stowarzyszenia Amazonek w województwie zachodniopomorskim
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STOWARZYSZENIA
AMAZONEK

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
1. Białogardzkie Stowarzyszenie „Amazonka”
ul. Grunwaldzka 25
78-200 BIAŁOGARD
tel. 664 414 892
e-mail: amazonki.bialogard@wp.pl

7. Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka”
ul. Morska 9
75-212 KOSZALIN
tel. 501 264 047
tel. klub. 94 34 12 946
e-mail: klub.amazonki.koszalin@gmail.com

2. Stowarzyszenie Amazonek „Teresa”
Krzymów 35a/16
74-500 CHOJNA
tel. 509 740 078
e-mail: t.szajnowska@gmail.com

8. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Lila-Róż”
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 NOWOGARD
tel. 533 794 090
tel. 534 087 335
e-mail: lila_roz@op.pl

3. Klub „AMAZONKI”
ul. Wieniawskiego 13 (dawne przedszkole)
76-150 DARŁOWO
Adres do korespondencji ul. Matejki 17
tel. 665 394 865
e-mail: e.duwe@wp.pl
4. Stowarzyszenie „Amazonki” Powiat Gryficki
Plac Zwycięstwa 37
62-300 GRYFICE
tel. 603 058 593
adres do korespondencji:
73-300 Trzebiatów, ul. Okrzei 8
e-mail: amazonka1960@o2.pl
5. Stowarzyszenie Amazonek „Ewa”
ul. Kościuszki 17
74-100 GRYFINO
tel. 504 189 263
e-mail: ewa.olejarz@wp.pl
6. Stowarzyszenie Amazonek Kołobrzeg
ul. Wąska 1
78-100 KOŁOBRZEG
tel. 664 921 596
e-mail: romamazonki@op.pl

9. Stowarzyszenie Polickie Amazonki
ul. M. Konopnickiej 2
72-010 Police
tel. 530 900 172
e-mail: polickie_amazonki@op.pl
10. Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”
Plac Majdanek 7
73-110 STARGARD
tel. 509 103 841
tel. klub. 91 57 70 709
e-mail: amazonki_stargard@wp.eu
11. Stowarzyszenie Amazonek w Szczecinku
ul. 9-go Maja 12
78-400 SZCZECINEK
tel. 793 650 659
tel. 661 867 648
e-mail: amazonki.szczecinek@interia.pl
12. Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka
Piersi „Anna”
ul. Wyspiańskiego 35c/15
72-600 Świnoujście
tel. 503 089 366
tel. klub. 91 32 22 052
e-mail: amazonki-stow@wp.pl
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13. Świdwińskie Stowarzyszenie „Amazonka”
ul. Kołobrzeska 43
78-300 ŚWIDWIN
tel. 662 792 467
e-mail: amazonkaswidwin@poczta.onet.pl

15. Stowarzyszenie Amazonek „AGATA”
ul. M. Kopernika 7
70-241 SZCZECIN
tel. klub. 91 48 81 868
tel. kom. 516 894 943
e-mail: agata_szczecin@op.pl

14. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej
„Amazonka”
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 52/54
78-600 WAŁCZ
tel. 508 136 647
e-mail: amazonka.walcz@gmail.com

HYMN
AMAZONEK
W SERCU WAS LUDZIE NOSZĘ
W SERCU ZA WAMI PROSZĘ
Z SERCA PIOSENKI ŚPIEWAM
W SERCU URAZY NIE MAM
REF. NIE MA RZECZY, NIE MA RZECZY NIEMOŹLIWYCH,
WSZYSTKICH LUDZI USZCZĘŚLIWIĘ,
TYLKO DAJ MI PANIE PROSZĘ SKRAWEK NIEBA
I NIC WIĘCEJ I NIC WIĘCEJ MI NIE TRZEBA.
SERCEM DO WAS PRZEMAWIAM
SERCE MIŁOŚCIĄ ZAPRAWIAM
DO SERCA TROSKI ZBIERAM
SERCE ME DLA WAS ZAMIERA
REF. NIE MA RZECZY…….
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Styczeń - Grudzień 2021

Działalność naszego Stowarzyszeniu w mijającym roku z powodu pandemii, musiała ulec zmianie. Część
zajęć została chwilowo zawieszona ale te najważniejsze dla amazonek w ścisłym reżimie sanitarnym
były realizowane.
W kwietniu wróciłyśmy do gimnastyki i udało nam się ją kontynuować do końca roku (z wakacyjną przerwą w sierpniu).
Cały rok, poza sierpniową przerwą odbywały się drenaże limfatyczne.
Członkinie Zarządu przez cały czas pełniły codzienne dyżury w stowarzyszeniu, bo w czasie pandemii
kobiety też chorują i potrzebna jest pomoc.
Ochotniczki ze względu na pandemię Covid nie miały wstępu do szpitali ale systematycznie dostarcza-łyśmy na oddziały szpitalne, pakiety informacyjne dla operowanych kobiet.
W pierwszy piątek miesiąca odbywały się zebrania Zarządu Stowarzyszenia.
Przez cały rok, w różnych uzgadnianych na bieżąco terminach odbywały się indywidualne spotkania
z psychologiem.
W czasie, kiedy zmalała intensywność zachorowań pandemicznych korzystałyśmy z możliwości grupowych wyjść kulturalnych. Były to:

FILHARMONIA
30.05. „Brass Quintet” Szczecin Brass Quintet, zabrał nas w podróż po prawie wszystkich muzycznych epokach. Był to program obejmujący muzykę od renesansu do współczesności, ułożony
z prawdziwych perełek sztuki instrumentalnej.

TEATR POLSKI
1.05.09. „Noc kolorowych chmur” - Spektakl muzyczny przypominający epokę big-beatu

17.10. „Brilante Skolias & Bester - grecki etnoblues
Tradycyjne greckie pieśni lat 20 i 30 ubiegłego
wieku w interpretacjach duetu
Skolias & Bester.

23.09. „Chwila nieuwagi” - To farsa, której bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy.

OPERA NA ZAMKU
20.06. „Eugeniusz i Tatiana – Zakręt” ), Eugeniusz
Oniegin – fragmenty w wersji kameralnej Johna
Longstaffa. Współczesny pejzaż emocjonalny –
skrzyżowany z poetycką i nostalgiczną przyrodą
w tle...
03.07. „ Świecie dziwny”- Spektakl baletowy do
polskich przebojów

18.09. „My hrabiny nie płaczemy” - autorski spektakl Olgi Adamskiej z akompaniamentem akordeonu w rękach Romana Rydza

12.10. „Weekend z R.” - Krystyna i trzech mężczyzn
o imionach rozpoczynających się na literę R. Ryszard – jej mąż, Robert – jej kochanek, Rafael –
wzięty architekt wnętrz
12.11. „Musical Show” - najlepsze melodie ze światowych musicali i filmów muzycznych
KINO „PIONIER”
24.06. „Śniegu już nigdy nie będzie- Pewnego
mglistego poranka w mieście pojawia się ON–
atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycz-
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nego wschodu
08.07. „Na rauszu” -historia grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią,
że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się
na świat i lepiej w nim funkcjonować ale….
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Filharmonię
• dni otwarte w Stowarzyszeniu
• naukę samobadania w piersi w Zespole Arabeska przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku
• wykład i naukę samobadania w Wojewódzkiej
Stacji Sanepidu w Szczecinie
• udzieliłyśmy wywiadu dla TVP Szczecin.

22.07. „Wróg doskonały” - Po skończonym wykładzie uznany architekt polskiego pochodzenia Jeremiasz Angust usiłuje dostać się na lotnisko. Po
drodze zatrzymuje go roztargniona dziewczyna,
która tak jak on chce zdążyć na swój samolot
26.08. „Widzimy się wczoraj” - Zazi wybiera się na
ślub przyjaciela, z którym kiedyś coś ją łączyło.
Zna sekret jego przyszłej żony, więc musi zrobić
wszystko by nie dopuścić do sakramentalnego
„tak”.
02.09. „Zupa nic”Marta jest romantyczką i szkolną
ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią, która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie.
16.09. „Teściowie” Szalona opowieść o tym, co
się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film
o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi
do łez nie tylko bywalców wesel.
30.09. „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” -to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami
z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego
celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL
wymykając się 29 razy organom ścigania.
Odbyły się dwie jednodniowe wycieczki
11.09. Rugia-tajemnice Ranów
25.09. Wittenberga i Worlitz
Nasze członkinie wzięły udział w:
• turnusie rehabilitacyjnym w Międzywodziu
zorganizowaną grupą we własnym zakresie
• szkoleniu liderek w Szkoleniu Liderek z zakresu
zarządzania w Budziejewie,
• turnusach rehabilitacyjnych w Łężeczkach
• plenerze plastycznym w Sierakowie
W ramach miesiąca Walki z Rakiem Piersi zorganizowałyśmy:
• nasz różowy marsz pod oświetloną na różowo

Ech ta jesień…..
Ogród w kolory wciąż się stroi
Jesień paletą barw już lśni
Słońce jakże niemrawo
Zza chmur wschodzi
By złocić barwą jesienne dni.
I W PRZEMIJANIU BYWA PIĘKNIE…
Więc otwórz oczy, okna, drzwi
Na świat kolorów różnych pełen
I na te przyszłe życia dni.
Uśmiechnij się do roślin, dzieci
A słońce niech Wam
Często świeci.

Marta M.
29.10.2021r.

-----------------------------------------------------

Marta Małkowska
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Klubowy savoir-vivre

1. Bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.
2. Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe.
3. Bądź silniejsza od wkradającej się złości.
4. Nietakt narusza poczucie wartości człowieka.
5. Błędy z przeszłości niech będą dla Ciebie wskazówką.
6. Niech twarz Twoja będzie zawsze pogodna.
7. Bądź życzliwa.
8. Dbaj o miły sposób bycia i życia.
9. Miej serce Polki a duszę Anioła.
10. Oczekujesz życzliwości, okazuj ją sama.
11. Ceń każde słowo i nie kłap ozorem.
12. Zakaz plotkowania.
13. Śmiech to zdrowie, a śmiechoterapia to całkowite wyleczenie.

Garść życzliwości
Dwie kopy możliwości
Tuzin dobrych słów
I od razu będziesz zdrów.

„Jak z deszczu wpadłam pod rynnę”
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„JAK Z DESZCZU
WPADŁAM POD RYNNĘ”

Joanna Poczobutt
Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pracowałam dalej. Firma była fajna, ciekawe projekty, dobre towarzystwo, to gdzie się spieszyć. No,
ale zaczęło się psuć. Nasz udziałowiec doszedł do
wniosku, że inna firma będzie lepiej realizowała
nasze projekty, a grunt się sprzeda i po krzyku.
Mnie rydwan czasu już nie „lekutko” ale
całkiem mocno potrącił i po 46 latach pracy przeszłam na emeryturę.
Ale miałam plany: pojeżdżę po świecie –
oczywiście po taniości jak przystało na polskiego
emeryta, przeczytam odkładane nowości, które
też już się zestarzały, zobaczę ciekawe filmy, sztuki
teatralne, no i pochodzę do nowej filharmonii.
Jednocześnie od kilku dobrych lat należałam do naszego klubu AGATEK.
Moja działalność nie była zbyt imponująca, ograniczała się do opłacania składek, obecności na corocznym Zebraniu, a także korzystania z drenaży
i sporadycznie do tzw. „wyjść kulturalnych”.
Parę lat temu, Prezeska nasza Rysia, postanowiła mnie trochę wykorzystać i zostałam Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, co wiązało się
z przeglądaniem poprawności dokumentacji, spisania protokołu i przedstawienie go na corocznym
Zebraniu. I tu zobaczyłam ogrom pracy, które wykonują dziewczyny z Zarządu, i to, że im się chce,
tym bardziej, że to wszystko na zasadzie wolontariatu.

Ich działalność, pomysły, cierpliwość i skuteczność w wyszukiwaniu finansowania projektów, powodował, że większość członkiń ciągnęło
do klubu jak pszczoły do miodu. Ja dalej stałam
trochę z boku.
Nie minęło jednak dużo czasu, tylko 2 lata, jak
jedna z członkiń Zarządu – Marta poczuła się zmęczona i złożyła rezygnację. I znowu nasza Prezeska
Rysia postanowiła mnie wykorzystać i rzuciła mi
rękawicę, którą podjęłam i zgodziłam się wejść do
Zarządu.
No, i to jest właśnie ta „rynna”. Wpadłam
w wir działań, co może jest dziwne, że trwa pandemia i klub działa w ograniczonym zakresie, a jednak codzienność skrzeczy. Trzeba przygotować
nowe wnioski o dotacje, rozliczyć i opisać wykorzystanie poprzednich, pomyśleć jak zabezpieczyć
i utrzymać reżim sanitarny, gdy dziewczyny chcą
przychodzić do klubu tak jak przed pandemią, coś
wymaga naprawy, wymiany czy odświeżenia.
I tak się w to wszystko zaangażowałam – przykład
idzie z góry, że nawet zaczęło mi się podobać, że
dalej jestem potrzebna.
Życzę nam, wszystkim AGATKOM na NOWY
ROK, abyśmy było zdrowe, wesołe i żeby nam się
chciało chcieć.
Joanna Poczobutt

Jesteśmy tym, co w swoim życiu
powtarzamy. Doskonałość nie jest
jednorazowym aktem, lecz nawykiem.
----------------------------------------------------Arystoteles
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Świąteczne wspomnienia

ŚWIĄTECZNE
WSPOMNIENIA
Moje Święta Bożego Narodzenia z okresu
dzieciństwa to czas żywej choinki, na której wraz
z mamą i rodzeństwem umieszczaliśmy świąteczne ozdoby i słodycze - potem przy „rozbieraniu
choinki” z apetytem zjadane. Moje święta z dzieciństwa w porównaniu z dzisiejszymi były zdecydowanie bardziej śnieżne i mroźne, z dużym
pachnącym lasem iglastym drzewkiem, a potrawy
wigilijne, które wywołują u mnie magię wspomnień Świąt Bożego Narodzenia to: ryba po grecku, śledzie w oleju, pierogi z kapustą, barszcz czerwony. Z okresu świątecznego mojego dzieciństwa
pamiętam też zapach pomarańczy i mandarynek
- cytrusy w tamtych latach to był rarytas, dostępny głównie na Święta Bożego Narodzenia i wtedy
też najlepiej smakowały. Choć tamte czasy nie były
łatwe, z pewnością piękne to wspomnienia, kiedy
samemu z kolorowego papieru lub bibuły uplotło
się łańcuch na choinkę, którą się potem nim przyozdabiało. Jedno z piękniejszych moich wspomnień to to, kiedy jako dziecko wraz z rodzeństwem mogłam rozpakować świąteczne prezenty.
Ten czas kojarzy mi się z beztroską dzieciństwa,
jedne z najpiękniejszych chwil jakie przechowuję
w pamięci. Dorosłe życie przynosi wiele obowiązków i odpowiedzialności, dlatego tęskni się za czasami, kiedy to nas otaczano opieką a Św. Mikołaj
„przynosił prezenty”.
Dla mnie ten czas to także refleksja, co udało się w minionym roku zrealizować. A w Nowym
Roku, oby zdrowie było.
Renata Powęzka – Amazonka z Koszalina

DO ULUBIONYCH ŚWIĄT
Jak dobrze
że jesteście
Bez WAS
inaczej
choinki by pachniały
Słońce smutniej świeciło
i mniej puszysty
padałby śnieg
Bez was świat
zmieniłby barwy
Radości
tak wiele też
by nie było
Dobrze więc
że jesteście
co roku od nowa
radując nasze serca…
Jak dobry
BOŻONARODZENIOWY SEN

z zapachem igliwia i radością
w sercu
życzę Wszystkim Szczęśliwych
Zdrowych i Radosnych Świat
----------------------------------------------------Szczecin, 24.grudnia 2021 roku
wiersz z tomiku „ECHO”
- JoannaZurawskaFlemming
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Zakopane we wrześniu 2021

ZAKOPANE
WE WRZEŚNIU 2021

Małgorzata Kłosowska
Aby usatysfakcjonować znudzonych i przetrenowanych morzem, informuję że od zeszłego
roku kontynuujemy, poprzednio organizowane
przez Halinkę teraz przez Krysię, grupowe pożegnania lata w Zakopanym,. Tym razem należałoby to miejsce nazwać Zalanym, bo powitało nas
nawalnym deszczem padającym z niewielkimi
przerwami 3 dni, czyli przez połowę pobytu. Ale
od czego pomysłowość i amazoński zmysł organizacyjny! Następnego dnia schroniłyśmy się tam,
gdzie deszcz nie pada. Wyprawa do Wieliczki
w pełni usatysfakcjonowała te, które tam nie były
i te które odbyły ponowną podróż, tym razem nie
z wycieczką szkolną. Zeszłyśmy etapowo na trzeci poziom tj. 135 m pod ziemię, pokonując 800
stopni. Idziemy za przewodniczką wydrążonymi
korytarzami podstemplowanymi drewnianymi
słupami, z posadzkami z soli wyszlifowanymi na
połysk butami zwiedzających. Co jakiś czas zatrzymujemy się w śluzach wentylacyjnych, również
w celu inwentaryzacji grupy, aby nikt się gdzieś
nie zadział. Większość chodników i komór posiada swoje nazwy upamiętniające m.in. właścicieli,
fundatorów i znamienitych gości. Największy rozwój wydobycia „białego złota” nastąpił za czasów
Kazimierza Wielkiego, twórcy przedsiębiorstwa
królewskiego „Żup Krakowskich” obejmującego
kopalnie, warzelnię i gospodarstwo żupne z ich
statutem i zwierzchnimi urzędami tj, żupnikiem

i podkomorzym krakowskim. którego upamiętniono monumentalnym popiersiem. W jednej
z największych komór upamiętniono go monumentalnym popiersiem.
Górnicy w obawie przed zagrożeniami powierzali swoje życie opatrzności lokalizując w wielu miejscach kaplice. Największa z nich to kaplica
Św. Kingi, pięknie oświetlona ogromnymi żyrandolami, ze ścianami ozdobionymi płaskorzeźbami,
wśród których największe wrażenie robi Ostatnia
Wieczerza.
Nie dziwi nas to, ponieważ po drodze zaprezentowano nam inscenizację o pierwszych testerach – wypalaczy metanu, którzy pełzając z zapalonymi świeczkami na długich kijach sondowali
obecność gazu w chodnikach. Nagle się ściemniło,
słychać było syk i potem nastąpił ogromny huk.
Jak gazu było dużo, to taki nieszczęśnik niestety

Zakopane
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nie wracał do domu. Poźniej do takich czynności
kierowano, celem odbycia kary, skazanych zwanych „pokutnikami”. Teraz są zamontowanie urządzenia sygnalizujące takie zagrożenie. Natomiast
największy problem nadal stanowi woda, pomimo
gromadzenia jej nadmiaru w podziemnych jeziorkach i w systemach odwadniających. Chyba dlatego też często powtarzano – by zachować wstrzemięźliwość i nie lizać ścian korytarzy a zwłaszcza
figur solnych, a zakupy gotowych wyrobów zrobić
w sklepiku na końcu wycieczki.
W Muzeum oglądamy rozwój myśli technicznej na przełomie wieków, osiągniecia pracy
ludzkiej. Duże wrażanie robi przestrzennie przedstawienie na podświetlonej pleksi wszystkich poziomów kopalni. Zgromadzone w muzeum urządzenia obrazują rozwój przemysłu solnego. Od
epoki neolitycznej i mini warzelni gdzie sól pozyskiwano ze słonej wody, podgrzewanej na otwartym ogniu na potrzeby własne - do wydobywania
soli z wielkich pokładów poprzez wyrąbywanie
dużych bloków począwszy od góry złoża. Sól była
obciosywana do walców o średnicy ok. 60 cm
i długości ok.120 cm co ułatwiało transport. Kierat stopniowo ulepszany do poziomo/pionowego
pozwalał na jednoczesny transport w górę urobku
i ludzi czy stempli w dół. Siłę pociągową stanowił
cały czas niezastąpiony koń. Po 3 godzinach wrażeń my też wracamy na górę, na szczęście windą
i podróż trwa na szczęście tylko 5 minut.
Dzień trzeci to z kolei źródła termalne w Bukowinie Tatrzańskiej. Różnorodność oferty relaksacyjno – zdrowotnej i wielorakość basenów z masażerami różnych partii ciała, to sama ogromna
przyjemność. Duże wrażenie wieczorem robiły
podświetlone otwarte baseny z iluminacją świetlną i parującą ciepłą wodą tworząc klimat tajemniczości i zapowiedzi zdarzenia się za chwilę rzeczy
niesamowitych. ”Oszyfiście” największą popularnością cieszył się zakątek z barem i trunkami, skąd
poniektórzy wręcz odpływali w niekonwencjonalny sposób.
Całość dopełniały sauny, komora solna i kąpiele siarkowe i solankowo – jodowe gdzie traciło się kontrolę nad swoim ciałem. Ciężar ciała nie
miał tu znaczenia i gdyby nie poręcze to też nastąpiłby niekontrolowany odpływ ciała od duszy.
Od czwartku zrobiło się cieplej i tu już rozpoczęła się praca w podgrupach. Nasza czwórka za
jednym zamachem zaliczyła dwie trasy. Dojecha-

Wieliczka

łyśmy do Doliny Strążyskiej i relaksującym marszem doszłyśmy do Wodospadu Siklawica. Podbudowane dobrą kondycją ruszyłyśmy w „prawdziwe
góry” do Czerwonej Polany. Tam część grupy (Jadzia i Janina) odpoczywała, a te z niższym peselem wdrapały się na Sarnią Skałę 1300 m npm, pokonując bohatersko ostatni hardcorowy odcinek
tj. wejście na sam szczyt wąziutką ścieżeczką po
skałach. Gorzej było z zejściem, ale wspierając się
wzajemnie z Kariną poradziłyśmy sobie świetnie.
Potem, w pełni usatysfakcjonowane, już razem
wolnym marszem dotarłyśmy do Doliny Białego
i do miejsca gdzie pokazują skaczącego Małysza,
czy Żyłę i skandujących kibiców na Wielkiej i Małej
Krokwi.
Piątek Morskie Oko! Podobny plan miało
też ½ Polski. Na tak oblegane miejsce podążały
drogą asfaltową całe rodziny. Mamy z jedną pociechą w wózku, drugą „w drodze” i ojcowie z dwoma
pociechami trzymanymi za ręce i trzecią „na barana” itp. itd. Można było też powspinać się bardziej
stromymi skrótami, skręcić i zdobyć kolejne szczyty lub po prostu wjechać i zjechać bryczką. Bryczki
z turystami ciągnięte z trudem pod górę przez konie z ozdobnymi uprzężami, pięknie ufryzowany-
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mi grzywami i ogonami potem, z dużą łatwością,
zjeżdżały na dół. Pecha miał tylko jeden zaprzęg
z nienasmarowanym podwoziem. Z dala było słuchać niesamowite skrzypienie, a konie na pewno
będą się musiały udać do końskiego psychologa.
Następnego dnia podobny tłum korzystał też ze
spływu Przełomem Dunajca, na szczęście z podziałem na 12 osobowe grupy do jednej tratwy.
Z reklamowanych atrakcji dodatkowych tj. legend
i dowcipów opowiadanych podczas spływu przez
flisaków najśmieszniejsze były nazwy mijanych
szczytów: Dziadek i Babka oraz Wysoka Kaśka,
Gruba Baśka i Kudłata Maryśka. Ta ostatnia wyglądała właściwie jak Marian, czyli od dawna jest „coś
na rzeczy.” Na szczęście flisacy znakomicie poradzili sobie z nawigacją tratwy przy zwiększonej ilości
wody w Dunajcu po ostatnich obfitych opadach.
I tu okazało się że pandemia ma swoje nieliczne
zalety. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia po
stronie słowackiej spływy dla Polaków obsługują
polscy górale, a nie stosujący dumpingowe ceny,
słowaccy. Bardzo dobrze bo zaczyna ostatnio
funkcjonować w społeczeństwie brak solidarności narodowej wynikający z ccc (cen czyniących
cuda). W dalszej części wyprawy odwiedziłyśmy
budzącą respekt zaporę wodną w Czorsztynie
oraz zamek w Nidzicy uratowany przed zrujnowaniem przez norweskiego właściciela.
Po powrocie z wycieczki i spożyciu obiadokolacji odwiedziłyśmy jeszcze miejscowy Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku wpisany do
rejestru zabytków 7 grudnia 1931 roku. „Urząd
Wojewódzki Krakowski na zasadzie 1,2 i 3 art.
Rozporządzenia PREZYDENTA RZPLITEJ”…uznaje
stary cmentarz przy dawnym kościółku parafialnym w Zakopanem - jako posiadający wartość artystyczną, kulturalną i historyczną”. Jest to miejsce
spoczynku mieszkańców, mniej lub bardziej znanych ludzi m.in. Stanisława Witkiewicza, Kazimierza Przerwy - Tetmajera, Kornela Makuszyńskiego,
Stanisława Hasiora. W ogrodzenie wbudowane są
też tablice pamiątkowe m.in. Mieczysława Karłowicza i Karola Szymanowskiego.
Współczesne nekropolie poprzez gładkość
i wykończenie na ostro krawędzi płyt nagrobnych,
oraz jednoznaczność i rytmiczność wyodrębnionych kwater, tworzą zdecydowaną granicę miedzy
życiem doczesnym a ostatecznym. Ten cmentarz
robi wrażenie, jakby ten fakt nie był tak oczywisty
poprzez nagrobki w formie różnorodnych drew-
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nianych i metalowych kapliczek lub po prostu
narzuconych głazów, rzeźby postaciowe i przestrzenne, stelle nagrobne i płaskorzeźby i tablice
wbudowane też w ogrodzenie. Wszechobecna
zieleń; wysoka, średnia i monstrualne paprocie,
niejednokrotnie zarastają całe kwatery. Z jednej,
która wygląda niesamowicie, jak zielona pierzynka
otulająca 91 letnią Marysieńkę, wyrastają pnącza
w formie bardzo oryginalnej metaloplastyki. Przy
bliższym podejściu okazuje się, że jest w nich ukryta postać Chrystusa Ukrzyżowanego.
Nagrobki są nie tylko symbolem zadumy, ale
przedstawiają też indywidualność osoby która odeszła, jej dokonania i osiągnięcia życiowe
i uczucia tych, którzy za nią tęsknią.
Uznany rzeźbiarz Stanisław Hasior, który tam też
odbył swoją ostatnią podróż z tyłu pomnika ma
po prostu korpus rakiety ze skrzydłami, które parafrazował często w swoich pracach (w Szczecinie
również). Jest to bardzo symboliczne, dające powód do przemyśleń. Jakby po prostu zapraszał do
dalszego lotu, tym razem w nieznane, bo w inny
wymiar. Bo czym że innym są loty w kosmos?
Tyle tylko że stamtąd jest nadzieja powrotu. A tutaj…..? No też!
W innym miejscu połowa pomnika to wydłużona, o nieregularnym brzegu, płyta kamienna
do której z drugiej strony symetrycznie przylega
wiolonczela symbolizując jak człowiek potrafi wykorzystać swój talent. To miejsce spoczynku lutnika i nauczyciela. Od razu można poznać też grób
narciarza, taternika czy alpinisty po ilości zawieszonego sprzętu do wspinaczek. Kornelowi Makuszyńskiemu dziękują symbolicznie dzieci. Gdzie
indziej przyciągają wzrok dwa okrągłe witraże. Na
jednym mama tuli swoje dzieciątko, a na drugim
piękna twarz kobiety zastygła w zadumie. Architektowi i jego rodzinie towarzyszy ażurowy krzyż
ze słońcem i księżycem na ramionach, wykonany
z metaloplastyki z wyodrębnioną promieniami
postacią Jezusa. Ujmuje też to, że często na nagrobkach podana jest data urodzenia i zaśnięcia!
Cmentarz ogrodzony jest niższym lub wyższym
niespotykanym murem cyklopowym z łukowym
wejściem, a cała posesja kościelna - od ulicy drewnianym niewysokim, oryginalnym płotem z poziomych bali, zadaszonym gontem (drewnianą
dachówką) ze słupkami przypominającymi po
prostu ule.
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Kolejnego roku też pójdziemy szukać śladów odchodzącego lata delektując się pięknym
krajobrazem Tatr. To takie urokliwe miejsce, że
każdy znajdzie coś dla siebie pokonując trasy
turystyczne adekwatnie do kondycji fizyczno –
zdrowotnej, zdobywając szczyty piechotą lub wyciągiem lub spływając rzekami lub coraz popularniejszymi rowerami elektrycznymi. Ha!
PS 1. Kończę pisać artykuł w Zaduszki po
odbyciu w ciągu ostatnich dni kilku „podróży sentymentalnych” na groby moich bliskich, po czym
tym bardziej nasunęły mi się nostalgiczne refleksje. Coraz częściej mówi się o leczeniu paliatywnym, hospicjach i miejscach pomocy przejścia na
„tamtą stronę”. Jest to bardzo ważne zarówno dla
„zasypiajacego” jak i dla jego rodziny. Coraz częściej dowiadujemy się o niespodziewanych pożegnaniach osób bliskich czy sławnych, co skłania do
głębszych przemyśleń i wniosków. Dawniej szczytem marzeń było posiadanie paszportu. Obecnie,
i to zielony, jest na wyciągniecie ręki….tym razem
do szczepionki. Apeluję do wszystkich - szczepmy
się!
PS 2. Żyje się nam coraz wygodniej, tankujemy samochód, latamy samolotem. Wchodząc do
domu włączmy światło i ogrzewanie. Ale świadomość, że to powoduje wzrost temperatury planety
skłania do tego by zdecydowanie dążyć do ograniczenia wytwarzania gazów cieplarnianych ze złóż
kopalnych, niestety w większości importowanych.
Nasza niedaleka przyszłość to energia wodna,
wiatrowa, słoneczna, może i jądrowa. Bo co pozostawimy po sobie naszym dzieciom, ich dzieciom
i przyszłym pokoleniom. Tak trzymać!
Małgosia Kłosowska

Już oswoiłam swoje myśli

Powoli się wyciszam,
Już oswoiłam swoje myśli.
Co może przynieść jesień?
Co jeszcze mi się przyśni?

Żyjemy w niezwykłych czasach
Historia pisze scenariusze,
Gdzie każde życie - to epizod,
Wśród konglomeratu wzruszeń.

Wiem, że dokończyć jeszcze muszę
Wszystko co się rozpoczęło.
Nakarmić sensem życia duszę,
Powitać każde nowe dzieło.

I żyć jak nigdy dotąd!
Cieszyć się i śmiać serdecznie,
Bo każdy epizod kiedyś się kończy,
Bo nie będziemy żyć wiecznie.

Powoli się wyciszam
Już oswoiłam swoje myśli.
Co mi przyniesie wiosna?
Co jeszcze mi się wyśni?

Nie należy lekceważyć drobnostek,
bo od nich zależy doskonałość.
----------------------------------------------------Michał Anioł

-----------------------------------------------------

Marta M.
04.11.2021r.
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Moje święta

MOJE ŚWIĘTA
W naszej rodzinie każda coroczna Wigilia
poprzedzająca Święta Bożego Narodzenia jest
dniem szczególnym a jednocześnie dniem wspomnień.
Wracam wspomnieniami do tych Wigilii
odbywających się dawniej w rodzinnym moim
domu na ulicy Aldony w Białogardzie. Najpierw
tata przywoził wozem / rodzice mieli gospodarstwo, 2 konie, wóz, bryczkę, krowy, świnie,,kury
i ileś tam hektarów ziemi, która uprawiali / piękną
dużą świeżą pachnącą lasem choinkę, Taka choinkę ubieraliśmy przed wigilią różnymi wcześniej
ręcznie zrobionymi z kolorowego papieru łańcuchami, jeżykami w kształcie bombek, gwiazdkami,
cukierkami choinkowymi i takimi długimi soplami
cukierkowymi, bombkami. upieczonymi ciasteczkami. Na koniec stroiliśmy taka choinkę jeszcze
elektrycznymi świeczkami, watą i włosem anielskim. Wieszało się też zimne ognie.
W sam dzień wigilijny był ruch w domu od
samego rana. Przygotowywałyśmy jakieś drobne
prezenty pod choinkę dla każdego kto miał być na
wigilii.
Na stole wigilijnym zawsze były pierogi
z kapustą i grzybami, barszcz czerwony, makaron
z makiem albo kutia, śledzie, ryba smażona,racuchy, kompot z suszu i inne wigilijne potrawy. Długi
stół w dużym pokoju był pięknie nakryty białym
świątecznym obrusem pod którym na środku pod
świeżym siankiem był opłatek. Była piękna świąteczna zastawa porcelanowa. Był też zostawiony
jeden talerz. Na takich wigiliach było nas 12-18
osób. Na wigilie nakładało się najładniejsze ubrania. Siadaliśmy do stołu po ukazaniu się pierwszej
gwiazdy na niebie. Wigilie rozpoczynał tata modlitwą i częstował opłatkiem. Potem każdy każdemu składał życzenia, potem siadało się do stołu
i jedliśmy potrawy, a musiało ich być co najmniej
12 i każdą trzeba było spróbować. Po degustacji
potraw wchodził Mikołaj niosąc na plecach ciężki wór z prezentami. Każdy dostawał prezent. co
niektórzy musieli coś zaśpiewać albo powiedzieć
jakiś wierszyk mikołajowi. Cóż to była za uciecha
przy otwieraniu prezentów. Potem, śpiewaliśmy
różne fajne znane nam kolędy a starsi mogli sobie
na rozweselenie wypić coś mocniejszego. O godz.

12 w nocy braliśmy opłatek i szliśmy podzielić się
opłatkiem ze zwierzętami i zobaczyć czy o północy gadają / były to krowy, konie i piesek/. Co niektórzy szli na godzinę 12 na Pasterkę do kościoła.
Po takiej uroczystym dniu udawaliśmy się na spoczynek.
Takie piękne i tradycyjne były te wigilie
w moim rodzinnym domu. Święta Bożego Narodzenia były wtedy u nas super. Mama sama piekła w dużym piecu chleb, makowce i inne ciasta,
Tata zabijał świniaki i robił razem z mamą wędliny i szynki. Sam wędził wędliny. Mieliśmy własne
mleko i masło, własne jajka, ziemniaki i warzywa,
własną mąkę ze zboża i kaszę /woził tata zboże do
młynarza/.
Cieszę się, że mam co wspominać i że moje
dzieci też mogły być na tych fajnych świętach
u dziadków. Obecnie próbuje przenosić choć
cząstkę tych tradycji na obecne wigilie i Święta Bożego Narodzenia.
Irena Bożemska – Amazonka z Koszalina

„To, co mnie rani, wymazuję ze swoich map.
Miejsca, w których się potknęłam, upadłam,
w których mnie uderzono, dotknięto do żywego, gdzie zabolało, przestały na niej istnieć.
W ten sposób wymazałam kilka dużych miast i jedną prowincję.”
----------------------------------------------------Olga Tokarczuk „Bieguni”
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MOJA OJCZYZNA

Żebyś płakać nie musiała
i
żeby już nikt nie musiał

Polsko Moja Ukochana

dla Ciebie umierać
a każdy chciał

Przecudna Kraino w środku Europy

Dlaczego znów łzy
z Twego serca płyną

Dlaczego krzywdzą
Ciebie ludzie

Choć
kochać powinni

dla Ciebie żyć

Kołyszę Ciebie Ojczyzno
pieśnią cichutką

Płynącą z serca
w daleką dal

Bądź szczęśliwa
szczęściem narodu

Moja Maleńka Polsko
cudowny kraju nad Wisłą

Jak każdy kochany
przez naród Kraj

Dlaczego płakać musisz
ŚWIĘTO
Zamiast spokojnie

NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

w przyszłość iść
----------------------------------------------------Życzę Tobie
Polsko Ukochana

Reda, 11.listopada 2021 rok

przyszłych
pięknych innych dni

wiersz z tomiku „ECHO”
- JoannaZurawskaFlemming
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Powiedz dobranoc bezsenności

POWIEDZ DOBRANOC
BEZSENNOŚCI

Krystyna Herman
„Zaczarowany świat jest już blisko tak…
Wystarczy zamknąć oczy i dać się ponieść nocy”
Niestety nie zawsze jest to takie proste.
Przewracasz się z boku na bok, i nic,sen nie nadchodzi. Liczysz barany, to Cię tylko frustruje. Co
gorsza, zdarza się, że gdy już zaśniesz śpisz płytko
i wybudzasz się.
Bezsenność to zmora wielu z nas. Ta cywilizacyjna choroba niszczy nie tylko spokój, ale również zdrowie wielu ludzi. Brak snu to brak regeneracji organizmu i jego rozregulowanie.
Następuje zaburzenie produkcji melatoniny, cennego antyoksydantu. Kiedy kładziemy się
spać, a sen nie nadchodzi zbierają się w naszych
głowach przeróżne myśli i uczucia. Przez nas
umysł strumieniem płyną troski i wszystkie inne
przeżycia minionego dnia.
Jak radzić sobie z bezsennością? Jak nauczyć organizm płynnie przechodzić z trybu czuwania do
trybu spoczynku?
Bez jedzenia jesteśmy w stanie przeżyć 2 miesiące,
a bez snu tylko 11 dni. Eksperci mówią, że higiena
snu obejmuje podstawowe nawyki związane ze
stylem życia.

Spróbuj tych rad:
1. SYPIALNIA - temperatura 18-20 stopni C, zaciemnienie, wygodny materac, dobre wywietrzenie, cisza.
2. ĆWICZ – ruch jest bardzo ważny, ale nie tuż
przed snem /rozbudza/. Regularność jest Twoim
sprzymierzeńcem.
3. LEKKA KOLACJA – 2 godz. przed pójściem do
łóżka. Masz problemy z jelitami, zgaga, refluks –
polecam zupę z łyżeczką zmielonego siemienia
lnu.
4. BEZ kofeiny i teiny po godz. 15 – kawa, mocna herbata, czekolada.
5. ALKOHOLE – NIE. Spłycają sen i powodują wybudzenia.
Idź spać z przekonaniem, że jutro czeka Cię
wspaniały dzień i prawdziwe szczęście.
W ciągu dnia dopuszczalna tylko jedna
krótka /ok.15 min/ drzemka. Poszukując odpowiedzi co zrobić, żeby zasnąć i jak się wyspać możesz
spróbować jogi, akupunktury, homeopatii nasennej czy aromatoterapii.
WSZYSTKIE METODY CIĘ ZAWODZĄ?
Udaj się do profesjonalnej poradni leczenia zaburzeń snu. Do takiego ośrodka może się zgłosić każdy, komu zależy na rozpoznaniu przyczyn bezsenności i na podjęciu specjalistycznego leczenia. Nie
ma jednego skutecznego sposobu na brak snu.
Z upływającym czasem problemy mogą się nasilać
A na koniec, już leżąc w łóżku wypowiedz jakieś
marzenie i myśl o nim zasypiając z uśmiechem.
Jeśli się spełni będziesz szczęśliwa. Jeśli nie - zaśniesz uśmiechnięta.
Krystyna Herman
„Sen jest chwilą szczęścia na którą tyle czekasz Sen
jest czymś pięknym dlatego do niego uciek asz Sen
jest marzeniem – obr azem ukrytych pragnień Sen
jest nadzieją na spełnienie tych marzeń.”
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Moi Dziadkowie

MOI DZIADKOWIE
Moi Dziadkowie byli pierwszym pokoleniem, które po wojnie w 1945r. osiadło w Gdańsku.
Moi Dziadkowie byli pierwszym pokoleniem, które po wojnie w 1945r. osiadło w Gdańsku. Tato z rodzicami zjechali ze Lwowa, natomiast
Mama pochodzi z Mazowsza spod Siedlec.
Nie mieliśmy więc w Gdańsku rodzinnych grobów,
a co za tym idzie, trudno mi pisać o tradycjach
związanych z pierwszym listopada. Jako dzieci nie
bawiłyśmy się też na Andrzejkach, a ważna data
11 listopada w tym czasie funkcjonowała jako 22
lipca I takich rzeczy w tych czasach dzieciom się
nie tłumaczyło.
Dlatego też dla nas – dzieci ważny czas zaczynał się od 6 grudnia. Pamiętam, jak czekałyśmy
z siostrami na Mikołaja, próbując go „nakryć”. Emocji było przy tym co niemiara, bo zawsze na koniec
okazywało się, że moja starsza siostra widziała
kawałek płaszcza Mikołaja, albo chociaż bucik,
a my z młodszą siostrą robiłyśmy za „gapy”. Dopiero po kilku latach zorientowałam się, że Bożenka
„ściemnia” z tym Mikołajem. Oczywiście rano znajdowałyśmy paczki pełne słodyczy i jakieś drobne
zabawki, więc radość była wielka, ale to nie był
jeszcze koniec. Na przeciwko nas mieszkali rodzice
Taty i tam też wpadał Mikołaj, zostawiając dla nas
prezenty, jako że przecież przez ostatnie kilka dni
byłyśmy bardzo grzeczne…
I tak wyglądała inauguracja przygotowań
do Świąt. Od tego czasu codziennie słuchaliśmy
radia, żeby sprawdzić, czy z Afryki wypłynął statek
z pomarańczami, cytrynami i bananami, a potem
sprawdzaliśmy, czy dopłynął do Gdyni.
Mama piekła pierniki, a Tata kupował choinkę.
Choinka oczywiście był ogromna, ubrana bombkami i zabawkami przywiezionymi ze Lwowa, ale
co roku ozdoby uzupełnialiśmy samodzielnie wykonanymi pająkami, łańcuchami i krasnalami. To
były „magiczne” chwile, razem z rodzicami siedziałyśmy przy okrągłym stole zasypanym kolorowym
papierem, kawałkami słomek i „złotek” z czekolady
oraz wydmuszek i powstawały własnoręcznie robione zabawki na choinkę.
Nie wszystkie ozdoby były piękne, ale ze
wszystkich byłam dumna i każda znalazła swoje
miejsce na choince.

”TUŻ OBOK”

Niezbadane są wyroki nieba,
Ja też już coś o tym wiem.
Dotykają ludzi czy trzeba i nie trzeba,
I nie wiesz jawą są czy snem.

A życie dalej się toczy
Jak gdyby nic się nie stało.
Choć smutek już wciska się w oczy,
Choć myślisz, że życia tak mało!

Tuż obok tyle innych nieszczęść
A twoje – cóż, myślisz – największe.
Tuż obok życie toczy się dalej
I niebo jest jakby piękniejsze.

To tylko jest krok do „tuż obok”,
Więc zrób go i żyj znów dla siebie
Bierz „byka za rogi”, na ziemi,
O siłę proś aniołów w niebie.

-----------------------------------------------------

Szczecin, 26.03.2008r.
Marta Małkowska
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Moi Dziadkowie

W tych dniach w kuchni robota szła pełną parą.
Mama z Babcią przygotowywały dwanaście potraw na Wigilię i mnóstwo potraw na święta.
Musiało być „na bogato”. W końcu Babcia była ze
Lwowa, a Mama z Mazowsza. Ale ja najbardziej
czekałam na tradycyjny barszcz z uszkami i kutię.
(Zresztą mam to do dzisiaj).
I w końcu nadchodził dzień Wigilii. Mama,
Babcia i dwie bratowe dziadka uwijały się w kuchni u dziadków i przygotowywały te wszystkie pyszności, a my a Tatą w naszym mieszkaniu ubieraliśmy choinkę, a potem pięknie ubrane czekałyśmy
na „pierwszą gwiazdkę”. Do stołu siadało zawsze
12 osób: moi rodzice, dziadkowie, dwóch braci
dziadka z żonami, bratanek dziadka, i ja z dwoma
siostrami. W tamtych czasach trudno było doczekać końca kolacji, bo ciągnęło nas pod choinkę,
żeby sprawdzić co też Aniołek pod nią zostawił.
Bo do nas w Wigilię przychodził Aniołek, a nie Mikołaj. Długo nie mogłam zrozumieć jak to jest, że
do innych dzieci dwa razy przychodzi Mikołaj, a do
nas raz Mikołaj, a raz Aniołek. Ale ilość odwiedzin
się zgadzała, ilość prezentów też, więc długo sobie
tym głowy nie zaprzątałam.
Radość z prezentów znalezionych zarówno pod choinką u dziadków, jak i w domu i długa
zabawa kończyły dzień Wigilii. Jedyny magiczny
dzień w roku. Następne dwa dni Świąt, choć bardzo ważne z uwagi na to, że Tato był w domu, razem,budowaliśmy z klocków, szłyśmy z rodzicami na
sanki (bo wtedy jeszcze był śnieg) i odwiedzaliśmy
ciotki, to już nie miały tej magii i tajemnicy, co Wigilia.
A Sylwestra zwyczajnie przesypiałyśmy. Jak to
dzieci….
Od tego czasu minęło sporo lat. Urodził się mój
brat, wyjechaliśmy
z Gdańska do Koszalina, a przy Wigilijnym stole
zabrakło najpierw Mamy, potem Taty, a my, tamte
dzieci, robimy za seniorów. Ale dalej nie wyobrażam sobie Wigilii bez barszczu z uszkami, czy kutii.
Dalej ubieram choinkę dokładnie 24 grudnia i rozbieram 6 stycznia, a do mojego wnuka przyjdzie
w tym roku Aniołek.
Ewa Adel-Adamczyk – Amazonka z Koszalina

TERAZ

teraz
cisza serc
targanych nicością
istnienia
teraz
samotny spacer
po ścieżkach wspomnień
boleśnie pustych
nie ma już nic
i nic już nie ma
zostałam
samotna...nie sama...
nawet we wspomnieniach
a „… tyle było dni
do utraty tchu…”

-----------------------------------------------------

Szczecińki wieczór, 17.paźdz. 2021 r.
wiersz do tomiku „ECHO”

- JoannaZurawskaFlemming
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ROWER I JA

Joanna Łukomska
Nie byłabym sobą gdybym nie poklepała w klawisze i nie napisała małego co nie co od
siebie do biuletynu. Zasadniczo zastanawiałam się
czy aby na pewno kogokolwiek to interesuje ale
jako że sprzeciwów głośnych nie słychać to czemu
nie.
Od zawsze byłam bardzo aktywna ruchowo taka
mała, chuda, blada ale iskierka. Nazywano mnie
w domu sprężynką. Od dziecka więc balet, rower, narty, jazda figurowa na lodzie, później już
wyczynowo gimnastyka artystyczna (z sukcesami, dodam nieskromnie). Co za dużo to niezdrowo. Rutynowe badania lekarskie w szkole i szok.
Skrzywienie kręgosłupa. Całe lata ciężkiej pracy
godzonej z nauką diabli wzięli. Pozostały dyplomy
i wspomnienia.
Nastąpiła tzw. zmiana dekoracji. Rehabilitacja, zwolnienie z w-f w szkole i obowiązkowe pływanie a to były czasy, gdy nie można było kupić
karnetu i wybrać sobie miejsce i godziny pływania. Jeden nieistniejący już basen, sekcja pływacka
i treningi, regularne i obowiązkowe. Brrrr. Na samo
wspomnienie zimnego basenu przed szkołą robi
mi się niedobrze, bo nie było to absolutnie moim
powołaniem i ulubieniem. Zresztą do tej pory na
hasło basen mówię zdecydowane nie. To już wolę
moczyć się w naszym nienachalnie ciepłym Bałtyku.
No i tu jestem prawie u sedna. Pisałam
ostatnio o swoich wakacyjnych wyczynach rowerowych nad morzem, które skończyły się zerwanymi więzadłami w prawej ręce, operacją i długą re-

habilitacją. Pozostał mi znak szczególny w postaci
blizn po obu stronach ręki jak i słaby chwyt.
Kolejne wakacje zapowiadające się znakomicie
tuż, tuż. W planie ponad 2 miesiące w mojej ukochanej Pogorzelicy z mężem, wnukami i dwoma
psami. Plaża, las, wycieczki rowerowe. Już pod koniec czerwca byliśmy na miejscu. Po dwóch dniach
dojechały wnuczęta z koleżanką.
Jak zawsze psy z plażowymi akcesoriami do
wózka umocowanego do mężowskiego roweru,
reszta na własnych dwóch kółkach. I tu jest to sedno. Tak bardzo spieszyło mi się na plażę, że popędzając wszystkich, wsiadając na rower popełniłam
błąd. Moment nieuwagi i pozwijana z rowerem
jak zaplątane sznurowadło zaległam na chodniku.
Trwało trochę zanim się pozbierałam. Okulary podrapane na nos i znów gotowa do jazdy. Rodzina
nawet nie zauważyła, że leżałam. Dojechaliśmy na
plażę lasem. Gorzej było zejść ze skarpy. Zacisnąwszy zęby funkcjonowałam jeszcze 2 dni aż noga
spuchła i nie dało się udawać że jest ok.
I znów SOR Gryfice- rtg, V kość śródstopia
złamana, szyna gipsowa, wózek do bramy wyjazdowej i witajcie wakacje w nowej odsłonie. U progu lata tyle atrakcji. Był płacz i zgrzytanie zębów.
Dzieci szybko zorganizowały wózek, kule i przyjechały z ratunkiem. Plażę obejrzałam na wózku
z odległości bo cóż, że jest chociaż jeden zjazd który kończy się z linią piasku dojechaniu do brzegu
już nie ma mowy nie mówiąc o tym, że bez pomocy osoby drugiej nie ma opcji podjechać z powrotem. Piasek i górka. Drugi raz na koniec wakacji już
w kosmicznym bucie ortopedycznym, o kulach
dotarłam na brzeg morza. Kreatywność człowieka
zamkniętego na małej powierzchni z nogą z której
nie można korzystać jest nie do opisania. 9 tygodni uwięzienia zapamiętam na długo. Cały ciężar
obowiązków znów spadł na mojego męża, czemu
sprostał bezapelacyjnie. Za co należy mu się wielkie uznanie.
Prawdziwe schody dla mnie zaczęły się
w momencie gdy ortopeda którego odwiedzałam regularnie co 2 tyg. ze świeżym zdjęciem rtg.
stwierdził „ zasadniczo po 9 tygodniach unieruchomienia uznajemy, że leczenie zakończono.
Wprawdzie zrostu pełnego nie ma ale to zupełnie
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normalne, proszę powoli zacząć chodzić i normalnie funkcjonować”. Okazało się, że samo złamanie
to nic a stłuczenia, skręcenia, wiązadła naciągnięte
to inna bajka. Siniaki miałam przez długie tygodnie a do normalności daleka droga, dość powiedzieć, że mamy koniec listopada a ja dalej mam
rehabilitację, zastrzyki w brzuch i kondycję marną
w porównaniu do stanu z czerwca.
Ale nic to. Rower stacjonarny w pokoju, do
lasu na skuterze elektrycznym , teraz już nawet na
własnych nogach na niezbyt dalekie wędrówki- takie sobie marne 11 tys. kroków i myślę że kolejne
wakacje nad morzem przerwą złą passę. Mam już
plany związane z rowerem i nikt ani nic mnie od
tego nie odwiedzie.
Obyśmy tylko w dobrym zdrowiu dotrwali
do kolejnych wakacji i mogli w pełni cieszyć się życiem czego wszystkim nam życzę
Joanna Łukomska

„Uśmiechnij się”

Codziennie rano patrząc w lustro
mówię do siebie: uśmiechnij się!
Los jest łaskawy, znów ci daruje
kolejny i być może piękny, dzień.

To nic, że ręka czasem Cię boli,
to nic, to tylko jest ułomność ciała,
ale masz umysł i siłę woli,
spróbuj uśmiechnąć się – to działa!

Bo przecież jesteś poprzez chorobę
dużo silniejsza, chociaż mniej sprawna.
Bardziej poważna, bardziej rozważna
lecz w duszy jednak zawsze „ta dawna”.

Więc witaj każdy nowy poranek
z wesołą miną i iskrą w oku.
Złe chwile są lecz przecież miną
A ty darujesz duszy spokój.

-----------------------------------------------------

03.01.2008r.
M.M.

Święta w moim domu
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ŚWIĘTA
W MOIM DOMU
Życie

Wydaje się długie
A jest czasami za krótkie
Jak czas, który się dłuży
Gdy nie możemy doczekać się
Chwili oczekiwanej….
A zwykle za szybko mija
By zdążyć zmieścić się
W jego wymiarze.
Więc jak pogodzić
Życie w czasie
I czas w życiu?
Życie pełne chwil czasu
I czas pełen chwil życia.
A gdzie w tym wszystkim
My?

-----------------------------------------------------

Marta M.
12.07.2019

Moje wspomnienia dotyczące okresu listopadowo – grudniowego można podzielić na trzy
okresy:
1. Okres do kiedy była z nami mama
2. Kiedy jej zabrakło
3. Okres moja rodzina ( mąż, dzieci i wnuki ).
Pierwszy okres, który zadecydował o tym
jakie mam wspomnienia, to czas kiedy mama była
z nami. Czas przygotowania do świąt praktycznie
zaczynał się już na początku grudnia, musiałyśmy
posprzątać całe mieszkanie, było mycie okien, odsuwanie tapczanów wymiatanie kurzu, który tam
się gromadził, układanie w szafach, podsumowując robiłyśmy generalne porządki. W grudniu też
piekłyśmy pierniczki, które później wieszałyśmy
na choince, robiłyśmy z orzechów takie małe złote
bombeczki, wiązałyśmy sznureczki na cukierkach
to wszystko stanowiły dodatkową ozdobę choinkową.
Moja rodzina to rodzice i trójka rodzeństwa (dwie dziewczyny i chłopiec). Było nas pięcioro, w tym okresie. Mama pracowała w sklepie,
to i w Wigilię pracowała do godz. 16.00, po pracy
wpadała do domu i kończyłyśmy z mamą przygotowania do kolacji wigilijnej. Wszyscy czekałyśmy
na tą pierwszą gwiazdkę, aby można było usiąść
do stołu, nie mogliśmy doczekać się Gwiazdora.
Paczki zawsze były duże, a w nich czekolady, cukierki, ciastka, pomarańcze, orzechy i coś z ubrania, och jak bardzo pragnęłam aby dostać np.
książkę czy pióro do szkoły. Ale były takie czasy,
prezenty zawsze dostawałam w formie odzieży.
Czas mijał, dorastaliśmy zakładając własne
rodziny, przybyło nas i z pięcioosobowej rodziny zrobiła się niezła gromadka (15 osób). W tym
czasie były to wspaniałe święta, do tej pory moje
dzieci tęskną za tym okresem. Włączaliśmy się do
pomocy mamie w przygotowaniu świątecznym.
Pomagałyśmy w sprzątaniu, a w ostatnim tygodniu przed świętami rozpoczynałyśmy przygotowania do świąt, pieczenie ciast, mięs, gwar, rwetes
w całym domu. Tradycją w wigilię (bo post) było,
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że w południa podawany był postny obiad, najlepiej smakuje właśnie w tym dniu – był to śledź
w mleku z ziemniakami w mundurkach. Niezapomniany smak (śledź - taki z beczki z roztartym mleczem). Mama to wspaniale przygotowywała.
A sama wigilia. Wszyscy odświętnie ubrani
oczekiwaliśmy na tatę i na jego pozwolenie wejścia do pokoju – stołowego - szczególnie dotyczyło to dzieci, aby sprawić im większą niespodziankę, że gwiazdor je odwiedził i podrzucił paczki pod
choinkę. Dzieci bardzo się niecierpliwiły, był podminowane – aby otrzymać paczkę należało zjeść
12 dań ( w różnej ilości ) a przy odbiorze paczki
dzieci mówiły wierszyki lub śpiewały piosenki.
Paczki z pod choinki wyciągało najmłodsze dziecko a dla kogo była przeznaczona czytał dziadek.
Zawsze na wigilię było przygotowane 12
dań. Po połamaniu się opłatkiem ( opłatki rozdawał zawsze senior domu), złożeniu sobie nawzajem życzeń mogliśmy zasiąść do stołu. Pierwszy
podany był kompot z suszu z makaronem, następnie barszcz czerwony z uszkami, kolejne dania to
kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybkami,
karp i pstrąg w galarecie, dorsz po grecku, śledź
w oleju razem 12 dań. I tak było każdego roku.
W kolejnym okresie jak zabrakło mamy starałyśmy
się przygotowywań święta tak samo, aby zachować tradycję. Rodzina nam się powiększała, aż
doszło do 27 osób i zapadła decyzja wspólna, że
każdy robi u siebie.
I tak wchodzę w trzeci okres wspomnień.
Tu wszystko jest zachowane tak jak w domu rodzinnym jak było przed laty. I tylko pozostaje tęsknota za wspólnymi spotkaniami. Do stołu Wigilijnego zasiada obecnie 11 osób. Na honorowym
miejscu stoi choinka pięknie ubrana, śmieją się
do nas kolorowe światełka. Ubrana w kolorowe
bombki, łańcuchy, cukierki i zawinięte w złotko
orzechy.
Pod choinką znajdują się stosy paczek,
aby było weselej i sprawiało więcej radości dzieci
otrzymują drobiazgi pakowane każde osobno. Ileż
to jest radości jak się rozpakowuje liczne paczki,
i ile w tym niepewności co też się otrzyma.
Paczki otrzymują wszyscy – chociaż drobiazgi, a są
wydawane przez najmłodszego uczestnika Wigilii,
po zjedzeniu Kolacji Wigilijnej.
W pierwszy dzień Świąt wszyscy zasiadamy
do uroczystego „ dużego obiadu” – jest to obowiązkowe w naszej rodzinie. Święta są dla mnie
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okazją do integracji całej rodzinny.
Nie wyobrażam sobie, że może być, aby
każde z dzieci ze swoją rodziną spędzało Święta
osobno.
Wanda Szuster - Amazonka z Koszalina

„Dobre adwentowe rady”
przywiezione przez -Toruńską Amazonkę
ze Szwajcarii z polskiej gazetki wychodzącej przy kościele z informacją, że
tekst ten znaleziono w wieży kościoła
w Pszczółkowicach koło Krzeszowic
Trochę grzeczności w przyjaciół gronie
Czasem słów kilka w cudzej obronie
Trochę szczerości wobec sąsiada
Trochę pomocy, gdy ktoś upada
Trochę pochwały komuś za życia,
a także obcych błędów ukrycia
Nad „własnym ja” trochę kontroli
Trochę współczucia, gdy kogoś boli
Trochę krwi zimnej w nieszczęścia chwili
Trochę czci dla tych co wiek przeżyli
Trochę wzgardy dla tych co mali
i trochę serca nie z samej stali
Trochę mniej cenić własne cierpienie
Za to bliskiemu ulżyć brzemiennie
Trochę ustępstwa dla tych co nasi
Trochę rozsądku nienawiść gasi
Trochę poświęceń, trochę miłości
a szczęście w każdym miejscu zagości.

Relaks w Relaxie
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RELAKS W RELAXIE
SZANOWNI PAŃSTWO
Za relaks w Ralaxie serdecznie dziękujemy
I na przyszły rok już się zapisujemy!

SZAL UCZUĆ

Dziękujemy Wszystkim razem i każdemu z osobna,
Bo tu wymienić całej ekipy nie podobna!
Za kuchnię i obsługę serwisowa wspaniałą,
Rozmaitość smacznego jadła niemałą!
Potrawy dobrze skomponowane,
Kwiaty, rabaty, trawniki i pokoje zadbane!
Każdy kuracjusz zrehabilitowany i wyćwiczony,
Wróci do domu pozytywnie nastawiony!

jest piękny letni dzień

w ogrodzie słychać ptaków śpiew

i widać świat otulony

Mięśnie i kręgosłupy wyprostowane,
Ciała Bałtykiem i słońcem strzaskane!
Szacun za wszystko, co jak w zegareczku działa
I nawet pandemia wspólnych planów nie pokrzyżowała!
Zaobserwowała i zredagowała:
Małgosia Kłosowska
PS.
Po powrocie będzie się nam śnił festiwal smaków
i podawane pod brodę gotowe, smaczne potrawy
w tym: sałatka z sałatą lodową – mistrzostwo świata, wielosmakowe zupy, finezyjne mięsa i dopracowane kluseczki.
Wielką wartością pokarmów była ich świeżość
i umiarkowana kaloryczność.
Zaobserwowała i zredagowała:
Urszula Olszewska
Agaty ze Szczecina
(podpisy nieczytelne)
Międzywodzie 30.06-14.07.2021r.

szalem utkanym z promieni słońca

wokół kwiatów motyle i pszczoły

tańczą taniec życia i miłości

-----------------------------------------------------

w letnim ogrodzie marzeń

Joanna Żurawska Flemming
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DŽũĞƚƌĂĚǇĐǇũŶĞƑǁŝħƚĂ
hǁŝĞůďŝĂŵŵĂŐŝħƑǁŝČƚ
Szczególnie wieczór wigilijny
'ĚǇĚǌŝĞĐŝŝƉŝČƚŬĂǁŶƵĐǌČƚ
tǇĐǌƵǁĂŽďƌǌħĚ͘͘͘ǌŐŽųĂŵŶŝĞũƵŶŝũŶǇ
ŽŵŽũČƑǁŝČƚĞĐǌŶČƚƌĂĚǇĐũČ
:ĞƐƚŶĂƌŽĚǌĞŶŝĞ:ĞǌƵƐĂ
ŶŝĞƚǇůŬŽǁǇĐŝČŐŶŝħĐŝĞ͘͘͘͘
/ƉŽǁŝĞƐǌĞŶŝĞƑǁŝĞĐŝĚĞųĞŬǌůĂŵƵƐĂ
tŝŐŝůŝĂũĞƐƚƉŝħŬŶǇŵŽĐǌĞŬŝǁĂŶŝĞŵ
ŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶĞƵƌŽĚǌŝŶǇ
ůĂŵŶŝĞŬĂƚŽůŝŬĂĂƌĚǌŽǁĂǏŶĞƐČƚĞŐŽĚǌŝŶǇ
ŝĂųĂƐĞƌǁĞƚĂ͕ŶĂŶŝĞũWŝƐŵŽ_ǁŝħƚĞŝƐŝĂŶŽ͘͘͘
KƉųĂƚĞŬŝǌĂƉĂĐŚũĞĚǌĞŶŝĂ
_ǁŝĞĐĂŶĂƐƚŽůĞŝĐŚŽŝŶŬĂƉŝħŬŶĂǁŬČĐŝĞ͘͘͘
/ŬŽůħĚǁŬŽųŽďƌǌŵŝĞŶŝĂ
tƐǌǇƐĐǇƉƌǌǇƐƚŽůĞƉŝħŬŶŝĞƵďƌĂŶŝ
ŶĂŬŬƌǌǇǏĂŝĐǌǇƚĂŶŝĞŽŶĂƌŽĚǌĞŶŝƵ:ĞǌƵƐĂ
EĂƐƚħƉŶŝĞŽƉųĂƚĞŬǌǏǇĐǌĞŶŝĂŵŝ
<ĂǏĚǇĚĂũĞŬĂǏĚĞŵƵĐĂųƵƐĂ
tƚĞĚǇƚĞǏƉĂŵŝħĐŝČƐŝħŐĂŵǇ͘͘͘
ŽǁƐƉŽŵŶŝĞŷŽŶĂƐǌǇĐŚďůŝƐŬŝĐŚ
I z ųĞǌŬČǁŽŬƵ͘͘͘
WƌǌǇƉŽŵŝŶĂŵǇŝĐŚǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ͘͘͘
tƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŵŽũČDĂŵƵƐŝħ
:ĂŬƐĞƌŶŝŬǁŬƌĂƚŬħƌŽďŝųĂ
ŽďĂƌĚǌŽĚŽďƌǇŵŝǁǇƉŝĞŬĂŵŝ
ĂǁƐǌĞƐŝħĐŚůƵďŝųĂ
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ZĂĚŽƐŶĞŐŽŝŬŽĐŚĂŶĞŐŽdĂƚƵƐŝĂ
:ĂŬƉŝħŬŶŝĞŬŽůħĚǇƑƉŝĞǁĂų
/ďĂƌĚǌŽƐŝħƵŵŝĂųƚǇŵĐŝĞƐǌǇđ͘͘͘͘
ŐĚǇŬŽŐŽƑ ǌĂďƌĂŬųŽ͘͘͘͘ũĂŬƵďŽůĞǁĂų
ZſǏŶĞƐŵĂŬŝĚǌŝĞĐŝŷƐƚǁĂ
WƌǌĞŶŽƐŝŵǇĚŽŶĂƐǌǇĐŚĚŽŵſǁ͕
ŚŽĐŝĂǏ͘͘͘ŶŝĞŬƚſƌǌǇǁƐǌǇƐƚŬŽƉŽŶŽǁĞŵƵŽŵŽĚĂ͘͘͘͘ǁŝħĐĚƵǏŽǁǇųŽŵſǁ͘͘͘
tŵŽŝŵǁŝĞŬƵŝĚůĂŵŶŝĞ
>ŝĐǌČƐŝħƐǌĐǌĞŐſůŶĞŝƚƌĂĚǇĐǇũŶĞƉƌŝŽƌǇƚĞƚǇ

-

ĚůĂŶŝĞŬƚſƌǇĐŚǁǁŝħŬƐǌŽƑĐŝ͘͘͘͘
DŽĚŶĞďŽǏŽŶĂƌŽĚǌĞŶŝŽǁĞƐŬĂƌƉĞƚǇ͘͘͘͘
ZǇďǇ͕ƉŝĞƌŽŐŝ͕ŬĂƉƵƐƚĂǌŐƌŽĐŚĞŵ
hƐǌŬĂ͕ďĂƌƐǌĐǌǇŬŝƌĂĚŽƑĐŝŵŽĐ
/ǁƐƉſůŶĞǁǇũƑĐŝĞŶĂƉĂƐƚĞƌŬħ
dǇŵƉŝħŬŶŝĞŬŽŷĐǌǇƐŝħǁŝŐŝůŝũŶĂŵŽũĂŶŽĐ
ŽǁųĂƑŶŝĞŶĂũďĂƌĚǌŝĞũǁƚĞĚǇ͘͘͘
WƌĂǁĚǌŝǁĂŵŝųŽƑđǁƌŽĚǌŝŶŝĞƉĂŶƵũĞ
'ĚǇǁĂƌƚŽƑĐŝĐŚƌǌĞƑĐŝũĂŷƐŬŝĞ
^ŝħǁŶŝĐŚƉƌĂŬƚǇŬƵũĞ
ŶĂũƉŝħŬŶŝĞũƐǌĞŬĂǏĚĞƑǁŝħƚĂ
tƚǇŵƌſǁŶŝĞǏŐƌƵĚŶŝŽǁĞ
'ĚǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞƉĂŶƵũĞǌŐŽĚĂŝŵŝųŽƑđ
ŽƚǇůŬŽǁƚĞĚǇƐČǁĞƐŽųĞŝďĂƑŶŝŽǁĞ
^ǌŬŽĚĂ͕ǏĞƚǇůĞǁǌǁǇĐǌĂũĂĐŚƐŝħǌŵŝĞŶŝųŽ͘͘͘͘
/ŬŽůħĚŶŝĞǁƐǌǇƐĐǇĐŚĐČƑƉŝĞǁĂđ
EŝĞĐŚĐČůƵĚǌŝĞǁƐƉſůŶŝĞƐŝħĐŝĞƐǌǇđ
/ŶŝĞĐŚĐČƌĂĚŽƑĐŝƌŽǌƐŝĞǁĂđ͘͘͘
<ƌǌǇƐǌƚŽĨĂ&ĞĚǇŶŝĂŬ
Krzysztofa Fedyniak -ŵĂǌŽŶŬĂǌ<ŽƐǌĂůŝŶĂ
Amazonka z Koszalina
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Małgorzata Kłosowska
Ktoś mógłby powiedzieć, Gośka! Co wy
z tym Międzywodziem co roku! To jest już nudne!
No tak może dla kogoś, ale nie dla nas. To miejsce
całkowitego relaksu i co by tu nie mówić - w samym „Relaxie”. Spełnia to wszystkie nasze oczekiwania. Spośród „zad” i „waletów” ma same zalety.
Rzut beretem od Szczecina, las, dwa kroki do plaży
i trzy do morza, a jako że wakacje – to letnie warunki pogodowe i niczym nie skażone powietrze.
Zasiedziane w domach z dodatkowymi kilogramami po-lock-dawnowymi rozkoszujemy się niezamaskowaną wolnością.
Ośrodek oczywiście przygotowany na przyjęcie kuracjuszy DDD tj. Dezynfekcja + Dystans
stolikowy na jadalni + Donoszenie jajeczniczek,
paróweczek, kaszaneczek i napojów zgodnie z indywidualnymi życzeniami. Full serwis i dokładki
przewidziane też, bo jedzonko pyszne. My odwdzięczyłyśmy się też samymi D tj. Dobry humor
+ Dobry nastrój + Dostosowanie się do reguł
wynikających z obecnej sytuacji. Uśmiechnięte
znajome twarze w recepcji i chęć pomocy w każdej sytuacji. Wycieczka, turniej – proszę! Koncerty i „pokręcenie nóżką” w rytm muzyki – proszę!
Opieka lekarska i Doktor „Struś Pędziwiatr” – proszę! Zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia cielesne
(troszq za mało, ale z dużym profesjonalizmem)
– proszę! Zajęcia na basenie (pod bardzo czujnym
okiem i brzuchem) – proszę! Pozbycie się pelikanów oraz relaksacja z kijami i z panem Jurkiem –
proszę! Urozmaicenia dodatkowe – kiermasze tekstylne, biżuteryjne i kosmetyczne – niezastąpione!

Tradycyjne „dmuchanie tortu” imieninowego Halinki i „after party” – oczywiście!
No i praca w podgrupach, z czego najfajniejsze
były wyjazdy do Kamienia Pomorskiego na festiwal muzyki organowej i symfonicznej. Dotarłyśmy
tam dzięki uprzejmości Karinki jej pomarańczowym cudeńkiem na kółkach. Muzyka i pieśni dostojnie brzmiały w doskonałej akustyce wnętrza
zabytkowej katedry. Fuga (B lub C mol) - wspaniała, niestety za mało było w niej Bacha w Bachu, bo
tym razem drżały tylko organy kościelne a nasze
organy wewnętrzne nie, a i „fiszbin nie prostowało”.
Kolejny wyjazd, tym razem na koncert kameralny w wirydarzu. Otwarta jego przestrzeń
przepełniona była pięknym głosem wokalistki, na
co dzień żony organisty, który jej akompaniował
na instrumencie klawiszowym razem z kontrabasistką i skrzypaczką. Ale większą uwagę zwracała
piękna, czerwona, nowiutka (przed chwilą odebrana od krawcowej) sukienka solistki, z ciut niedopasowanym u góry gorsetem do jej filigranowej figury, o czym z rozbrajającą szczerością wszystkim
zakomunikowała. I tu było widać jej pomysłowość,
gdy przy poprawianiu długich włosów, kciukiem
kontrolowała czy wszystko jest na swoim miejscu.
Nie wiem czy te koncerty będą miały ciąg dalszy,
bo na widowni była Siostra Przełożona i fama na
pewno o tym doszła do Księdza Proboszcza.
Dopołudniowym sesjom zabiegowym towarzyszyły niezastąpione atrakcje pobytu nad
Bałtykiem dostosowane do przyjętych indywidualnych założeń programu wypoczynku: terapia
jodem, kąpiele słoneczne oraz w bryzie i falach
morskich, uzupełnienie zaległości czytelniczych,
spacery rekreacyjne, kondycyjne, dyskusyjne lub
kontemplacyjne o każdej porze dnia od świtu do
zachodu słońca. Było tak pięknie i cieplutko jak
w krajach śródziemnomorskich, że nie chciało się
schodzić z plaży pomimo zapadającego zmroku.
Na początku sierpnia równie przyjemne
i słoneczne chwile spędziłam ze swoim wnukiem
Antosiem, który zmężniał i urósł tak że jest prawie
mojego wzrostu. Teraz odwróciły się całkowicie
nasze role. Wyszło to podczas kąpieli w morzu gdy
podcięła mnie fala. Starając się odzyskać równowagę poczułam jak mnie łapie jego zdecydowana
pomocna dłoń. A w przeddzień swoich 10 urodzin
zjadł po raz pierwszy w życiu kotlet schabowy.
Yes, yes, yes!
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ZASŁUCHANIE

„...być albo nie być…”

posłuchaj echa

Jestem

śpiewa dla ciebie

Ale czy jestem?

pieśń płynie z daleka
niesiona na skrzydłach wiatru

Dni łzami bólu
wypełnione
i niechęcią
do wstrętnych
pandemicznych chwil
Wszystko wokół
zatrute
i puste
Myśli
serca
i pandemiczny
niechciany dryl
Szukam słońca
które spali
myśli okrutne
I przywróci nam
nas w nas
Świta
powoli wstaje
następny deszczowy
i pandemiczny czas
----------------------------------------------------wiersz z tomiku „ECHO”
Szczecińskie łzy, 02.listopada 2021
- JoannaZurawskaFlemming

akordy wystukują
krople deszczu
uderzające w ścianę
naszego strachu
posłuchaj bicia serc
wszystkie
w tym samym rytmie
pracują
cisza i spokój trwają
na pozór
tylko wiatr
wyje w kominie
jak samotny wilk
na polanie
tylko
szumią smutno
las i park
posłuchaj
posłuchaj ich jeszcze raz
----------------------------------------------------Niedzielne popołudnie
w Puszczy Gorzowskiej
wiersz z tomiku „ECHO”
- JoannaZurawskaFlemming
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TRADYCJE
BOŻONARODZENIOWE
Boże Narodzenie to w mojej rodzinie najważniejsze święto. Obchodzimy je w wyjątkowy
sposób. Tradycje ukształtowały się na przestrzeni wielu pokoleń, dlatego warto je pielęgnować
i przekazywać najmłodszym członkom rodziny.
Jest to wyjątkowy czas z uwagi na bliskość i rodzinną atmosferę oraz zapach i aromat świątecznych potraw.
Staramy się aby magia świat trwała już od
początku grudnia. Zasiadamy w kuchni przy dużym stole i zaczynamy wypieki pierniczków oraz
drożdżowych śleżyków do zupy makowej. Zupa
makowa ze śleżykami to jedna z potraw, którą moi
dziadkowie wprowadzili na nasz świątecznym stół.
Jest to litewska potrawa, którą serwujemy już na
koniec wigilijnej kolacji. Można by rzec, że jest to
wisienka na torcie.
Zwyczajów związanych z Wigilią jest bardzo
dużo. Najważniejszymi z nich są dla nas : Wieczerza wigilijna z 12 potrawami, sianko pod obrusem,
opłatek, dodatkowe nakrycie, świeca wigilijna,
choinka.
A w momencie kiedy na niebie pojawi się
pierwsza gwiazdka wszyscy wypatrujemy Świętego Mikołaja. Czekamy na ten wieczór cały rok.
W domu rozchodzi się gwar i śmiech dzieci, rozmowy a także śpiew najpiękniejszych polskich kolęd. Według tradycji nasz wigilijny wieczór kończy
się pasterką. Jest to msza upamiętniająca przybycie do Betlejem pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd nowonarodzonemu Chrystusowi.
Jestem przekonana, że piękno i tradycja naszych polskich świąt pozostanie z nami na zawsze
nie zależnie od okoliczności i zawirowań.
Pamiętajmy o samotnych i chorych, pamiętajmy
o sąsiadach i bezdomnych, pamiętajmy o uśmiechu i dobrym słowie. Proste i zwykłe gesty niech
staną się jednym z naszych przyzwyczajeń
i tradycji.
Z pozdrowieniami i życzeniami Wesołych Świąt
Agnieszka Mędziak-Czartoryska

„AGATA”
Pochodzi od greckiego agathe (dobra, szlachetna, wspaniała). W Rzymie imienia tego używano
w formia Agatha, w Polsce znane od XIIw. Zniekształcone na Jagata, stąd wywodzi się Agata.

Św. Agata, męczenniczka z Katanii (Sycylia).
Torturowana i zamordowana przez Rzymian
prawdopodobnie w 250r w okresie prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Decjusza.
Według legendy była arystokratką, która odrzuciła zaloty rzymskiego prefekta. Została
skazana na spalenie żywcem ale gdy podpalono stos, nastąpiło trzęsienie ziemi. Podczas
wybuchu wulkanu Etna, rok po jej męczeńskiej
śmierci lawa przeszła obok miasta Katania, co
odczytano jako cudowne dzieło św. Agaty.

-----------------------------------------------------

Z książki pt. Skarbiec Imion Polskich

33

ZERO WASTE – czyli życie bez śmieci

ZERO WASTE

czyli życie bez śmieci

Krystyna Herman
Warto zastanowić się nad naszym klimatem. Dobrze, że ludzie młodzi o tym myślą. Nagłaśniają rzeczy, których my - starsze osoby często nie
dostrzegamy. Dołączmy do nich. Może nie mamy
już zbyt dużo czasu, ale liczy się każda minuta.
Jak bardzo nie jestem „zero waste” orientuję się
szybko. Staram się. Unikam w sklepie tzw. jednorazówek. Ograniczam zakupy foliowane i na tackach plastikowych. Przynoszę własne opakowania wielorazowe. Zastanawiam się i tu zawodzi
mnie pamięć selektywna /podobno bardzo dobra
w moim wieku 70+/ - jak sobie radziliśmy w PRL?
Kolorowa reklamówka / lata 70 XX wieku / była
rarytasem. Dumnie się szło niosąc zakupy w niej.
Dziś to już wstyd. Używam torby wielorazowej.
Widzę w telewizji ryby mylące torbę foliową
z meduzą, żółwie umierające od plastiku, mewy
duszące się nakrętkami od wody mineralnej. Przerażające ilości plastiku zalegają nie tylko akweny
wodne ale całą ziemię.
Wszędzie słyszę o EKO zakupach. To są dobre emocje, ale to też ktoś robi na nich biznes.
Biznes etycznie skomplikowany. Pisze o tym inicjatorka ruchu „Życie bez śmieci” – „Zero waste” Bea
Johson w swojej książce „Pokochaj swój dom.” Nie
nawołuje jednak do wymiany złego plastiku na
dobry bambus. Proponuje świadome ograniczenie konsumpcji. „Mówi zużywaj to co masz, pożyczaj, naprawiaj, nie kupuj bezsensownie”.
Kupowanie tych lepszych EKO produktów tylko

trochę różni się od kupowania tych szkodliwych.
Śmieci same nie znikają. Niestety.
Ponoć Duńczycy zużywają mniej niż 10
reklamówek rocznie, Polacy – kilkaset. Trudno
uwierzyć. Myślę, że nie każdy z nas. Małe wybory
również mają ZNACZENIE. Od Ciebie zależy, czy
dasz się namówić na kolejny zakup nowej bluzki
czy torebki. Słyszysz, że jesteś wyjątkowa, że stać
Cię. I nie ważne co będzie za 10 lat czy nawet za
miesiąc. Nagle sama myśl o tym, że przecież nie
potrzebuję, nie muszę tego mieć, mogę zrezygnować jest ekscytująca.
ZERO WASTE to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie
wszystkich produktów, opakowań i materiałów,
bez ich spalania, bez zrzutów do ziemi, wody lub
powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu
człowieka.
Siedem zasad jak wkroczyć na ekologiczną ścieżkę:
1. Sortuj śmieci
2. Ogranicz użycie plastiku
3. Szanuj papier
4. Nie wyrzucaj jedzenia
5. Nie wyrzucaj ubrań
6. Rób przemyślane zakupy
7. Przekazuj do recyklingu.
Nie wiem ile jeszcze pożyję / przecież nikt
nie wie / ale mam plan na to dalsze życie – ZERO
WASTE.
Dołączmy do młodych w walce o dobro
planety, żeby mogli żyć także wtedy gdy już nas
nie będzie. Ty także dużo możesz.
Krystyna Herman
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WSPOMNIENIA
ŚWIĄTECZNE

Krystyna Stobiecka
Zima….Jest pierwsza połowa lat pięćdziesiątych. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Wstaje późny poranek. Słońce jest coraz wyżej,
śnieg pokrywa całą ziemię. Jest lekki mróz. Cała
wieś budzi się do wyjątkowej codzienności, bo to
jest tuż, tuż, wigilia.
Ja jako mała dziewczynka idę z moim Tatą
do lasu po choinkę. Ten moment pamiętam najbardziej. Dlaczego? Nie umiem tego wytłumaczyć.
Tato z siekierką w dłoni szukał odpowiedniej choinki. I ja miałam zdecydować, który świerk ma stanąć w naszym domu, szukamy długo. Tatuś pokazuje to jedno, to drugie drzewko ale dla mnie nie
te są wystarczająco ładne. Tato cierpliwie pokazuje
następną choinkę i pyta mnie małego dziecka : czy
to drzewko jest ładne? Ja stwierdzam : tak. Zielone drzewko jest podcinane, obierane ze zbędnych
gałązek i niesiemy je do domu. Samego powrotu
już nie pamiętam. Tylko pozostało mi w pamięci
ja, tato i las pełen drzew. My we dwoje. Zapamiętałam Go jako spokojnego Ojca, czekającego aż ja
niewielkie dziecko zadecyduję o wyborze zielonego drzewka. Była to chwila spokoju bez zbędnego
ponaglania i pozwolenia mi na wybór choinki a on
tylko czekał. To była magiczna chwila, może dlatego, że zawsze patrzył na mnie z tkliwością i spokojem. Już w domu choinka byłą obsadzana na
jakimś krzyżaku. Dokładnie nie pamiętam.

I tu następowała magia Świąt. Ja ze
starszą siostrą ubierałyśmy choinkę według
naszych wyobraźni, gdzie i jak powiesić ozdoby, których nie było wiele, ale te które były jak
aniołek z główką kolorową, miał skrzydełka
a sukienka była z kolorowej bibuły. Te sukienki
doklejaliśmy klejem zrobionym z wody i mąki.
Teraz przyszła kolej na wieszanie bombek. Było
ich niewiele, tyle ile mama mogła kupić w Białogardzie. Bombki miały takie wgłębienia, a ja
ciekawa co tam jest dalej wkładałam mały dziecięcy paluszek, było „pęk”, bombka oczywiście
pękła. Mama wytłumaczyła, że tak nie można
robić. Bo wszystkie zbiję. Pomogło. Następną
czynnością było wieszanie ciasteczek, które
wcześniej pomagałam mamie piec. Moja pomoc polegała na tym, że każde ciasteczko musiało mieć dziurkę, przez nią nawlekało się nitkę do zawieszania na gałązkach. Te dziureczki
robiłam buteleczką po zapachach do ciast. No
i oczywiście kolorowy łańcuch, który zrobiony
był z papieru przeznaczonego na ten cel. Ale
magią dla mnie było przypinanie lichtarzyków,
w które wkładało się kolorowe świeczki. To tak
bardzo zapamiętałam. Ten spokojny płomień
palących się świeczek. Był jednak mały kłopot,
bo one szybko się wypalały i mogły się zająć
gałązki. Trzeba było tego momentu nie przegapić. Cukierki !!! Cukierki to była ogromna
frajda. Słodyczy na co dzień nie było. Cukierki
mama kupowała wcześniej i oczywiście chowała przed nami. Bo w przeciwnym wypadku
nie doczekałyby świąt. Ale i na to znalazłam
sposób. Jak w domu nie było rodziców to ja
zdejmowałam cukierki z choinki – pamiętam
szelest kolorowych papierków - cukierki były
oczywiście zjadane, ale nie mogłam papierków wyrzucić, bo robiąc to bardzo często na
choince nie byłoby ich. Ale wyobraźnia moja
była duża, bo w każdy papierek po zjedzeniu
cukierka był wkładany kawałek surowego kartofla. I co, ja byłam zadowolona, że mogłam
zjeść wszystkie cukierki z choinki, a Mama też
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była zadowolona, że one te cukierki wiszą. Jakie
było jej zdziwienie, kiedy rozbierała z Tatą choinkę,
chciała zdjąć cukierki by nimi nas podzielić, a tu
same kartofle. Nie mogła wyjść z podziwu kiedy ja
to zrobiłam. Bałam się tego momentu, że dostanę
kozę, ale obyło się bez tego.
Samej wieczerzy dokładnie nie pamiętam.
Tylko to, że był rozłożony obrus z adamaszkumiałam go jeszcze w dorosłym okresie życia- pod
nim sianko, obowiązkowo położone na nim były
dwa opłatki: jeden biały dla rodziny, drugi chyba
zielony do dzielenia się ze zwierzętami. Ponieważ
był to czas dopiero co po wojnie, wieczerza była
skromna, ale i radosna, bo byliśmy razem - Dzieci
i Kochani Rodzice.
Krystyna Stobiecka – Amazonka z Koszalina

ZAĆMIENIE SERCA
umysły nasze
jakby wycofane
z codzienności
pozrywane więzi
uśpione myślenie
wybudzasz radość
otwierasz serca
jesteś
jak Anioł Dobroci
który bierze
na ramiona każde zło
dotykające istot
zanurzonych
w uśpionych źrenicach
wszystko
zaczyna się tam
gdzie twoje dłonie
dotykają słońca
to ty dotykasz blizn
których nie widać
są schowane
gdzieś w głębi
chorych serc

zamknięte usta
zaczynają mówić
i widzieć zaczną oczy
zrośnięte
z powieką losu
a… zobaczą
światło cudu
poprzez twoje oczy
i poczują życie
poprzez twoje serce
zostań przy nas na zawsze
bo jesteś po to
ONI mogli być:
przy Tobie
z Tobą
przed Tobą
i po Tobie
Twoja Praca będzie zawsze
w Nich
jak Kamień Południa
- niezniszczalna
rosnąca w siłę istnienia
BĄDŹ PROSZĘ
TAK PO PROSTU
BĄDŹ !
W podziękowaniu
Wspaniałym Ludziom
za WSZYSTKO
co robią
za to
że są
za to kim są
za piękno i serce
----------------------------------------------------Szczecin-Polska, 14.paźdz. 2021 r.
wiersz z tomiku „ECHO”
- JoannaZurawskaFlemming
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WITAMINA C
na trujący arsen
Prof. Jan Lubiński z zespołem pierwsi w świecie
odkryli….
Witamina C na trujący arsen
Elżbieta Burska
Kurier Szczeciński19 listopada 2021r.
Metale ciężkie, które przedostają się do ludz kiego organizmu m. in. w zanieczyszczonej
żywności, potrafią całkowicie go za truć, przyczyniając się do p owstawania wielu chor ób,
łącznie z nowotworami. I od dawna medycyna
próbuje różnymi sposobami minimalizować
ich szkodliwy wpływ.
Nasze zdrowie chronią różnego rodzaju
pierwiastki ale jest ich zazwyczaj zbyt mało, by
mogły spełnić swoje zadania. Z różnych powodów, najczęściej są wypłukiwane z organizmu, należy je więc podawać w odpowiednich dawkach.
I to dawkowanie – jak wykazują badania – skutecznie może chronić i wyleczyć. Od wielu lat prace
badawcze i próby kliniczne nad zastosowaniem
selenu, cynku, żelaza, arsenu, kwasu foliowego,
witamin i in. w powiązaniu z genami, prowadzi ze
swoim zespołem, genetyk i patomorfolog prof. Dr
hab. Jan Lubiński, szef Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przez te lata zespół osiągnął wiele sukcesów, odkryć na miarę światową, ma w swoim dorobku opatentowane wynalazki.
Teraz nadszedł czas na witaminę C. Niedawno w światowych pismach medycznych ukazały
się publikacje na temat najnowszego odkrycia
prof. Jana Lubińskiego – skutecznego zmniejszenia zagrożenia arsenem, zaliczanym obok ołowiu
i kadmu do „wielkiej trującej trójki”. (Marciniak W.
i wsp.: Int J Cancer, 2020 May 15; 146(10): 27212727.Epub 2019 Aug 26.Cancer. 20 21 Jul 3: 13(13):
3345.
- Od trzech lat wiemy, że arsen jest najsilniejszym
czynnikiem ryzyka raka u Polek. Jego wysokie

stężenie we krwi jest związane z ponaddziesięciokrotnie zwiększonym zagrożeniem i występuje nie
tylko u kobiet z rodzinnym ryzykiem nowotworu
dziedzicznego związanym z mutacją genu BRCA1.
Wykryliśmy to pierwsi w świecie, opublikowaliśmy, przedstawiamy na zjazdach – mówi prof. Jan
Lubiński.
Niezwykle ważne więc jest obniżenie wysokiego poziomu stężenia arsenu we krwi. Do tej
pory starano się to osiągnąć dietą ekologiczną
oraz ubogą w ryby morskie, owoce morza, ryż.
- Ale wiele kobiet nie jest w stanie uzyskać zadowalających wyników dietą i oczywiście nie chcemy, by kompletnie rezygnowały z ryb, owoców
morza, czy warzyw. Poszukiwaliśmy różnych sposobów, substancji obniżających stężenie arsenu
we krwi; testowaliśmy te łagodne, naturalne – czosnek, pomidory. Wiedzieliśmy też z badań na zwierzętach, że zwykła witamina C może być skuteczna
i to się potwierdziło – pierwsi w świecie doszliśmy,
że obniża ona u ludzi poziom arsenu we krwi. (opr.
patentowe P.439274. Mocarz D. Woronko K i wsp.)
Opracowaliśmy i zgłosiliśmy 25 października nasz
wielki program badawczy nad obniżeniem ryzyka
raka z wykorzystaniem witaminy C. Programem
tym objętych będzie 8 tysięcy kobiet ze wszystkich
regionów kraju – zapowiada prof. Jan Lubiński.
Profesor Lubiński zastrzega, że to dopiero
początek prac ale jest nadzieja, że będzie można
pomóc wielu kobietom.

Są dwie drogi, aby przeżyć życie.
Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.
----------------------------------------------------Albert Einstein

Wspomnienia z dzieciństwa
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WSPOMNIENIA
Z DZIECIŃSTWA
Urodziłam się w Studziankach koło Rawy Mazowieckiej w centralnej Polsce. Po wojnie przyjechaliśmy całą rodziną na północ i zamieszkaliśmy
w okolicy Koszalina.
Doskonale pamiętam z dzieciństwa zwyczaje i tradycje świąteczne, które zawsze były
obecne w naszym domu.
W okresie jesienno-zimowym obchodziliśmy Andrzejki i święta Bożego Narodzenia. Mikołajki nie były znane w naszym regionie, dopiero jak
rozpoczęłam pracę ten zwyczaj dawania prezentów 6 grudnia zaczął się rozpowszechniać.
W Andrzejki wszystkie panny (również
dziewczynki) obowiązkowo ustawiały buty lub
podchodziły do płotu i trzy razy wołały: ”hop,
hop! Z której strony przyjdzie chłop?” i nasłuchiwały, z której strony zaszczeka pies. W ten sposób
dowiadywały się, która pierwsza wyjdzie za mąż
i z jakiego kierunku przybędzie. Znane tez były
wróżby z wosku i wyciąganie karteczek z imieniem
przyszłego męża rano spod poduszki.
Przygotowania do Wigilii dzieci rozpoczynały około dwa tygodnie przed świętami. Robiliśmy łańcuchy z bibułki i słomy pociętej na krótkie
kawałki.
Razem z mamą trzeba było też wykonać pająka ze słomy, koralików i bibuły, który był zawieszany pod pułapem.
Choinka (wtedy obowiązkowo był to świerk) była
ustawiana rano w Wigilię w kącie największego
pokoju i ozdabialiśmy ją własnoręcznie wykonanymi łańcuchami, małymi jabłkami, orzechami,
cukierkami, aniołkami z bibuły i waty i małymi
świeczkami. Czasem zdarzało się, że udało się kupić „zimne ognie” i była to atrakcja dla wszystkich
dzieci w rodzinie.
Na stole pod białym (koniecznie lnianym)
obrusem obowiązkowo trzeba było położyć siano,
z którego w trakcie kolacji każdy wyciągał jedno
źdźbło. Kto miał najdłuższe, ten miał zapewnioną pomyślność w Nowym roku. Na stole stawialiśmy opłatek, zawsze były dwie zupy : grzybowa
i barszcz czysty, pierogi z kapustą i grzybami,

groch z kapustą, smażony karp na oleju lnianym,
śledź z cebulką, makaron z makiem i ciasto drożdżowe z kruszonką.
Wszyscy niecierpliwie czekali na prezenty.
Na wsi to były praktyczne rzeczy, najczęściej własnoręcznie wykonane: rękawiczki, szaliki, skarpety
z owczej wełny. Po kolacji wigilijnej wszyscy szliśmy na Pasterkę.
Nowy rok zaczynał się pracowicie: od rana
odbywało się wielkie sprzątanie, wszystko musiało
być porządnie umyte i wyczyszczone, nawet buty
jak teraz dla Mikołaja, aby godnie przywitać i nie
wnieść „brudów” w Nowy Rok. Od zmroku po domach chodzili przebrani kolędnicy, których należało dobrze ugościć, żeby dobrze życzyli domowi
i domownikom. Jeśli ktoś przyjął ich nienależycie,
potrafili zamalować okna wapnem albo farbami lub wciągnąć na dach stodoły koła od wozu.
1 stycznia trzeba było pilnować, żeby do domu
pierwszy wszedł mężczyzna, to wróżyło szczęście
dla domu i domowników na cały rok.
Do dzisiaj wiele z tych zwyczajów kultywuje moja córka i jej dzieci a mam nadzieję że przekażą je wnukom.
Helena Pilch – Amazonka z Koszalina

Kolędnicy
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RÓŻOWY PAŹDZIERNIK

2021

Ryszarda Łapko
Większość społeczeństwa wie z pewnością, że październik jest Miesiącem Walki z Rakiem
Piersi. Niestety z powodu epidemii koronawirusa
w tym roku znowu nie poszłyśmy w Marszu Różowej Wstążki. Nie chciałyśmy jednak przejść przez
ten miesiąc tak bez echa. Dzięki dobrej współpracy z naszą Filharmonią, która 13 października zaświeciła się na różowo, mogłyśmy zaznaczyć naszą
obecność w mieście. W wieczornym, kameralnym
marszu z różowymi balonami i hasłami promującymi badanie piersi przeszłyśmy do Filharmonii i w holu zostałyśmy powitane radośnie przez
przedstawicielkę dyrekcji. Były rozmowy, pamiątkowe zdjęcia i dużo radości z udanego wspólnego
przedsięwzięcia.

15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Tego dnia otworzyłyśmy nasze podwoje i zaprosiłyśmy mieszkanki
Szczecina do naszej siedziby. Zaproponowałyśmy
paniom naukę samobadania piersi, spotkania indywidualne z psychologiem i porady rehabilitantki.
Kolejnym punktem zaznaczenia naszej październikowej działalności było spotkanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Nasza koleżanka Asia Łukomska przeprowadziła
w formie zdalnej dla pracowników powiatowych
stacji - wykład połączony z nauką samobadania
piersi. Następnie odbyła się nauka samobadania
piersi na fantomie dla pań i panów obecnych na
wykładzie w siedzibie stacji.
Ryszarda Łapko

W naszym domu
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W NASZYM DOMU
Zima ….to pora roku, której towarzyszą
Święta Bożego Narodzenia.
A ludziom…., w tym czasie towarzyszy pośpiech i troska o to, by zdążyć z przygotowaniami
do tych uroczystych świątecznych dni. Każdy chce
aby Święta były przygotowane jak najlepiej.
W naszym domu do Świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy się już w listopadzie. Zaczynamy od robienia świątecznych ozdób choinkowych takich jak „aniołki, gwiazda betlejemska,
owijamy też w kolorowa bibułę orzechy. Z bibuły
robimy łańcuchy, kiedyś oświetlenie na choinkę
stanowiły woskowe świeczki. Dzisiaj zastępujemy
je elektrycznymi świecidełkami.
W naszej tradycji zwyczaj ubierania choinki istnieje w wigilię Bożego Narodzenia. Od tego
zaczynamy rodzinne świętowanie. Czas Wigilii jest
dla nas szczególny. Do kolacji wigilijnej przygotowujemy się z ogromnym zaangażowaniem. Przy
stole w ten wyjątkowy wieczór siedzimy bardzo
długo. Na naszym stole wigilijnym króluje karp
a potrawy zgodnie z tradycją są postne i bezmięsne. Bardzo lubimy spędzać ten czas ze sobą.
Wspominamy wówczas co wydarzyło się w minionym roku, rozmawiamy o planach na następny rok. W międzyczasie czekamy na kolędników
i sami śpiewamy kolędy. Towarzyszy nam zawsze
radosny nastrój. Piękne są te chwile…
Wieczór wigilijny jest dla mnie najbardziej
wzruszającym i uroczystym wieczorem w roku.
Jaka Wigilia, taki cały rok

I tylko bądź
jak są słowa
które do ciebie piszę
nocą bezsenną
...i dbaj
o swoje serce
- pamiętasz?!
Bądź nadzieją i dobrocią
w świecie
w którym żyć nam przyszło
I tylko mnie kochaj
jeśli jeszcze potrafisz
Będzie łatwiej znosić
codzienność
otuloną
mgieł pajęczyną
Tylko mnie kochaj
Wówczas
wszystko będzie dobre
i proste
Jak radość
szczęście
bliskość

Żaneta Tarnowska – Amazonka z Koszalina
i nadzieja przetrwania
pomimo…
YOU ARE FREE

To wszystko!

PRZEPRASZAM
- oj przepraszam!

-----------------------------------------------------

I tylko mnie kochaj…
jeśli możesz
- O.K.?

Widok z tarasu złudzeń i nadziei,
10-11.marca 2021.

Szumi zimowy wiatr
znad jeziora

wiersz z tomiku ósmego „ECHO”
- JoannaZurawskaFlemming
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TĘCZOWE BOŻONARODZENIOWE GWIAZDY
opowiadanie

Adwentowo-Wigilijne

A przed nami jeszcze trzy kuligi.
Dopala się pierwsza świeca adwentowa.
W czwartą Niedzielę Adwentu - Roraty, skoro świt.
Światło ogromnej ilości świec i lampionów, towarzyszące tym mszom sprawia, że ma się wrażenie,
jakby świat unosił się ponad chmury.
Oświetlenie Kościoła, zapalane są dopiero pod koniec mszy.
Niesamowite i niezapomniane wrażenia.

Joanna Żurawska Flemming
Adwent zacznie się niebawem. Tylko, czy
Świat jest gotowy na taki cudny czas, gdy tyle wojen i śmierci wokół.
Jeszcze nigdy, nie było mi tak trudno pisać, o przedświątecznym okresie Bożego Narodzenia.
Zapach igliwia znów przywołuje wspomnienia…
i dobrze :)
Uciekam od rzeczywistości, żeby zanurzyć się we
wspomnieniach o tamtych odległych dniach, gdy
śnieg był śniegiem - a człowiek, człowiekiem… :(
Śnieg, tak bardzo go kocham!
Skrzypi pod butami, a cudowność bieli, która płatkami zakrywa brudy codzienności bywa, aż bolesna dla oczu.
Ujadają psy.
W oddali pojawiają się sanie. Takie wielkie i zaprzężone w cztery konie.
Świta, ale jeszcze niebo granatowe, choć gwiazdy
wróciły do snu.
Zimowy poranek Pierwszej Niedzieli Adwentu.
Taka cisza wokół.
Tylko my i śnieg.
Ruszają sanie z dzieciaczkami okrytymi kocami
i skórami.
Jakie to były piękne chwile. Jakie cudowne są
o nich wspomnienia.
Pierwsza Niedziela Adwentu, niebawem za nami.

Lampioniki robiliśmy sami w domu. Do środka
wkładane były świeczki choinkowe.
Tak było w rodzinnym mieście.
Ale, gdy tylko zaczynały się ferie zimowe, opuszczaliśmy miasto, żeby znów korzystać z gościnności naszego Wujostwa, której atmosfera Adwentu
była cudownością sama w sobie.
Cioteczka Felicja zawsze miała przygotowane dla
nas, setki pierniczków i różnorodnych, cudownych
wypieków-niespodzianek oraz gorące kakao.
W kominku tańczyły iskierki palącego się w nim
ognia.
Oczekiwanie na Narodziny Jezusa były nacechowane radością, miłością i dobrocią oraz szacunkiem człowieka do wszystkiego, co kochane przez
niego i przez co człowiek jest kochany.
Do zwierząt, kwiatów i lasów wokół posiadłości.
Miłość i życie to jest dobro najwyższe ze wszystkich.
Tych zabaw na śniegu nie da się niczym zastąpić,
ani z niczym porównać.
Tak samo, jak okresu Adwentu w Kuźnicy Białostockiej,... gdzieś na krańcu świata.
Dzisiaj jest inaczej…. Dzisiaj tam stoją żołnierze
z bronią na ramionach.
Boleśnie, rozpaczliwie i smutno.
Jak mam bez łez, wspominać tamte cudowne lata
dzieciństwa, gdy tak bardzo zmienił się świat?
Jeszcze dzisiaj słyszę szum jodeł, okalających posesję.
Nie były dekorowane światełkami, a ich jedyną de-

41

Tęczowe bożonarodzeniowe gwiazdy

koracją i ozdobą był śnieg.
Czasami tylko, światło olbrzymiego starego reflektora powozowego.
Mijał Adwent i znów nadchodził moment wyjazdu
do lasów. Tym razem po drzewka choinkowe. Nie
znajduję słów, żeby opisać to, co czuły nasze serca.
Nikt nie czekał na prezenty, bo nie one były najważniejsze, a radość z oczekiwania na „GWIAZDORA”.
Cieszyliśmy się z drobiazgów, a najczęściej były
to cudowne ciepłe swetry, szale, czapki, skarpety,
wszystko wykonane samodzielnie przez Cioteczkę
i Wuja.
Wyroby były z wełny Ich owieczek. Cud i radość.
Zawsze trudno było nam wracać, na drugi koniec
kraju, gdzie był nasz dom rodzinny.
Dopadała nas rzeczywistość niekoniecznie tak kolorowa, jakbyśmy tego chcieli.
Radość z oczekiwania następnej Wigilii na Podlasiu, dodawała sił do nauki i chęci do pracy w szkole.
„Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc…spoglądasz
na niebo pełne gwiazd...” zobaczysz GWIAZDĘ
zwiastującą NARODZINY JEZUSA, który zawsze jest
wśród nas.
Najlepsze Życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia, aby przyjście na Świat Jezusa przyniosło
radość, pokój, nadzieje i miłość.
Również Szczęśliwego Nowego 2022 Roku
Kochanym Koleżankom i Drogim Czytelnikom
- JoannaZurawskaFlemming z Rodziną

UŚPIONE ECHA
serca drżą
gdy nas słuchają

wiatr niesie
wspomnienia dalekie
wspomagające serca
sprawiające
żeby myśli z nich wyrwane
marzeniom sprostać pomogły
bębny radości
słychać w oddali
niech biją
w Imię Boga
niechaj radością otulają
twórczość poetów
NIE WSZECHOBECNĄ TRWOGĄ
bądźmy
i
bądźmy
na zawsze
… na zawsze
dla Kraju
dla Świata
dla Ludzi
może nasza poezja
uśpioną
MĄDROŚĆ
obudzi
-----------------------------------------------------

struny skrzypiec
dźwięk wydają piskliwy

Szczecin, 06.listopada 2021 r.
wiersz z tomiku ósmego „ECHO”

to pisk radości

- Joanna ZurawskaFlemming
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Uwielbiam wracać wspomnieniami

UWIELBIAM WRACAĆ
WSPOMNIENIAMI...
Uwielbiam wracać wspomnieniami do
okresu dzieciństwa a zwłaszcza okresu Świąt Bożego Narodzenia! Wszystko wydawało się wtedy
takie magiczne.
Pamiętam ten widok mamy krzątającej się
w kuchni od rana i ten zapach pieczonych ciast
i przygotowywanych przez mamę potraw, których
zapach unosił się w całym domu.
Na stole w Wigilię zawsze gościł barszcz
czerwony, pierogi z kapustą i grzybami, kluski
z makiem lub kutia, karp, śledź z ziemniakiem,
kompot z suszu i postny bigos. Potraw powinno
być 12, więc liczyliśmy np. śledź i ziemniak osobno
aby wszystko się zgadzało.
W ranek wigilijny tata obsadzał świerk cudownie pachnący lasem. Ubieranie choinki początkowo należało do taty, później dołączałyśmy
z siostrą, bo mama w tym czasie szykowała potrawy w kuchni.
Choinka musiała być zawsze bardzo kolorowa. Dużo kolorowych bombek, cukierków, ciastka
i włos anielski - wyglądała cudownie. Największą
radością było powiesić zabawki i łańcuchy, które
same zrobiłyśmy. Tata przyczepiał świeczki, które
zapalał podczas kolacji wigilijnej. W późniejszym
okresie zamiast świeczek zapalaliśmy światełka,
dzięki czemu mogliśmy dłużej cieszyć się widokiem rozświetlonej choinki.
Wraz z pierwszą gwiazdką na niebie dzieliliśmy się opłatkiem składając wzajemnie sobie życzenia i zasiadaliśmy przy pięknie przystrojonym,
zastawionym stole do wigilijnej kolacji. Tradycją
było spróbować każdą potrawę, co nam dzieciom
nie zawsze się podobało.
A po kolacji wspólne świętowanie z kolędami puszczanymi z płyt na adapterze. Później ja
grałam kolędy na pianinie i wszyscy śpiewali. Było
bardzo nastrojowo
Rodzice nam mówili, że Mikołaj przychodzi
późno w nocy przez komin, więc próbowałyśmy
poczekać na niego. Nieraz zasnęłyśmy na podłodze nie doczekawszy się i mama zanosiła nas do
łóżka. Ale następnego ranka wstawałyśmy bardzo

wcześnie i biegłyśmy pod choinkę, gdzie czekały
na nas prezenty. A jaka była radość.
Kiedy odkryłyśmy z siostrą, że Mikołajem
są rodzice, zaczęła się zabawa w detektywa, gdzie
mama schowała prezenty. I to też stało się tradycją w moim domu. Moi synowie, też przeszukiwali
wszystkie kąty za prezentami, gdy odkryli prawdę.
I spacer rodzicami po śniegu w mroźny poranek.
Ach wspomnienia.
Marlena Komar – Amazonka z Koszalina

Martw się, co inni ludzie o tobie myślą,
a zawsze będziesz ich więźniem.
----------------------------------------------------Lao Tzu

Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie
go, żyjąc cudzym życiem.
Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc
poglądami innych ludzi.
Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii
zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos.
I najważniejsze – miejcie odwagę
kierować się sercem i intuicją.
----------------------------------------------------Steve Jobs

Kampania MOVEMBER
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KAMPANIA MOVEMBER

Listopad został uznany na całym świecie
miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz
rakiem jąder. Nie bez przyczyny również na ten
miesiąc przypada kampania Movember 2021 (tzw.
wąsopad).
Akcja społeczna została zapoczątkowana
w 1999 roku w Australii i swoim zasięgiem objęła
niemalże cały świat. Na czym polega Movember
czyli Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem? Dlaczego mężczyźni zapuszczają w listopadzie wąsy? W listopadzie wiele mówi się na temat
profilaktyki przeciwnowotworowej, potencjalnych
objawów związanych z rozwojem „męskich” nowotworów oraz diagnostyki i badań genetycznych
dotyczących zwiększonej predyspozycji do zachorowania na raka jądra czy nowotwór prostaty.
KAMPANIA MOVEMBER 2021
Termin Movember powstał w wyniku połączenia
dwóch wyrazów moustache – wąsy oraz November – listopad. Celem kampanii Movember jest
zmiana oblicza męskiego zdrowia, natomiast wąsy,
które przez twórców zostały ustanowione symbolem kampanii, mają ową zmianę oblicza komunikować. Luźna i zabawna forma kampanii sprzyja
podejmowaniu trudnych i ważnych tematów. Idea
kampanii Movember jest prosta – przez cały listopad mężczyźni zapuszczają wąsy, nie tylko na znak
solidarności, ale również aby wzbudzić ciekawość
otoczenia oraz zapoczątkować dyskusję na temat
profilaktyki oraz zachorowalności na nowotwory prostaty oraz jąder. Rak jądra cechuje się dość
dobrym rokowaniem. Liczy się jednak czas wykry-

cia choroby i szybkie rozpoczęcie terapii. Niestety
wciąż jeszcze zdarza się, że chory mężczyzna nie
przyznaje się do obecności guza lub go bagatelizuje. Celem akcji jest przebicie się do świadomości
mężczyzn, jak również ich bliskich, próba wytrącenia z natłoku codziennych spraw oraz przypomnienie, że najważniejsze jest zadbanie o własne
zdrowie. O ile kampanie promujące profilaktykę
nowotworów kobiecych (na czele z rakiem piersi)
w pełni zaaklimatyzowały się w Polsce i na świecie,
o tyle w przypadku nowotworów na które chorują
mężczyźni, nadal mówi się o nich zbyt mało. A statystyki nie pozostawiają złudzeń.
MOVEMBER POLSKA – ZAPUŚĆ WĄSY W LISTOPADZIE
Szacuje się, że co 3 mężczyzna w wieku od
50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn po 80 roku życia
zachoruje na raka prostaty. Ryzyko zachorowania
wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy mężczyzn po 45.
roku życia. Nowotwór ten zajmuje niezmiennie 4.
miejsce pod względem śmiertelności na świecie.
Coraz więcej wiemy na temat czynników mogących wpłynąć na rozwój choroby nowotworowej,
jak również na temat profilaktyki i badań profilaktycznych. To właśnie w tym celu powstała kampania Movember, po polsku – Wąsopad.
Choroba nowotworowa nie odejmuje męskości, tak samo jak dbanie o zdrowie nie jest przejawem słabości. Trzeba o tym nie tylko pamiętać,
ale również głośno mówić. Kampania Movember
w Polsce poza oczywistym aspektem profilaktycznym posiada jeszcze jeden nieoceniony walor.
Buduje nastrój wsparcia społecznego oraz psychologicznego, które stanowią istotny element
działań terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych. Sprzyja nie tylko zrozumieniu, ale również
daje przyzwolenie na mówienie o rzeczach, które
mogą zostać uznane za trudne albo wstydliwe.
Tak jest w przypadku nowotworów gruczołu krokowego oraz raka jąder, gdzie trudności w mówieniu o chorobach dotyczą przede wszystkim dwóch
aspektów. Po pierwsze, wspomniane nowotwory
dotyczą sfery seksualności, o której przyjęło się nie
dyskutować. Po drugie, dotyczą stereotypowego
postrzegania mężczyzn oraz tego czym jest mę-
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skość. W naszej świadomości ciągle pokutuje myślenie o męskości jako uosobieniu siły oraz wytrzymałości. A męskość w takim wydaniu wyklucza
nie tylko chorobę, ale również dbanie o zdrowie
– zgodnie z myślą, iż mężczyzna musi być twardy,
a chodzenie do lekarza do takiej postawy nie należy.
SAMOBADANIE JĄDER – JAK WYKONAĆ
Złap jądro przy pomocy obu dłoni. Samobadanie
wykonaj po gorącej kąpieli lub ciepłym prysznicu,
gdy mięśnie moszny są najbardziej rozluźnione.
Sprawdź każde jądro osobno obracając je delikatnie pomiędzy kciukami, a pozostałymi palcami.
Jądro powinno być gładkie. Podczas samobadania jąder nie powinieneś odczuwać żadnego bólu
czy dyskomfortu. Zapoznaj się uważnie z budową
swoich jąder. W szczególności z powrózkiem nasiennym i najądrzem. Jeśli badanie jąder będziesz
powtarzać regularnie, szybko poznasz swoje ciało
i wyłapiesz wszelkie niepokojące zmiany. Szukaj
niepojących zgrubień, podejrzanych wypukłości,
zmian w wyglądzie lub w kolorze skóry. Pamiętaj,
że jedno jądro jest nieco mniejsze od drugiego –
to normalne. Jeśli masz wątpliwości – skonsultuj
się z urologiem lub lekarzem rodzinnym.
Zapuść wąsy!
https://www.zwrotnikraka.pl/movember-wasopad-w-polsce-2017/

stary krzyż
i krzyk ciszy
morze
z wściekłością
uderzające o przęsła
molo jakby
kołyszące się
gdy uderza w nie fala
zamieniającej się w bryłę
morskiej piany
huczący wiatr
podrywający
tumany piachu
z resztek
ocalałej plaży
plażowicze niepokorni
zmuszeni
przez mądrość natury
opuszczają plażę
ale ja pozostaję
na swojej
ławeczce marzeń
powodem
mojej tu bytności
jest niebo błękitne
śpiew
cichnących
powoli ptaków

TO SAMO MIEJSCE

nie takie samo
bo tylko
nazwa
i ulic kilka
łódź na dróg
rozstaju
rybak stary
z siecią
wypracowaną

muzyka morza
po słońca zachodzie
taki
cudny obraz
„poezjopracowni”
nad oceanem ciszy
i spokoju
----------------------------------------------------Wrześniowy poniedziałek
w Chłopach
Joanna Żurawska Flemming
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Wspomnienia świąteczne

WSPOMNIENIA
ŚWIĄTECZNE
Święta Bożego Narodzenia i związane
z nimi tradycyjne zwyczaje pamiętam z dzieciństwa
z domu rodzinnego, z pogranicza zamieszkałego
przez ludność polską, białoruską, ukraińską i żydowską.
Zostawiliśmy jeden dom po jednej stronie
granicy
w końcówce wojny. Drugi zbudowany przez ojca
po wojnie stoi do dziś, ale nikt z naszej rodziny
w nim nie mieszka.
Nie przetrwały w nim na pewno zapachy
najważniejszej rodzinnej tradycji uroczystej Wigilii, kolacji, przy której gromadziła się cała rodzina.
Mama z siostrami przygotowywała potrawy wigilijne. Nakrywając do stołu liczyłyśmy potrawy, nie zastanawiając się dlaczego musi być to
dodatkowe nakrycie, jednocześnie pilnując pierwszej gwiazdki.
Po domu roznosił się zapach zupy grzybowej, barszczu, pierogów, kapusty. Pachniały smażone szczupaki, okonie, karasie, węgorze złowione
przez braci oraz śledzie, jedyne morskie ryby na
naszym stole.
Nie zabrakło także kompotu z suszonych
owoców, kutii oraz ciast najczęściej drożdżowych
z bakaliami, makowców, sernika. Żółty kolor ciasta
zawdzięczały nie tylko żółtkom jaj, ale i płatkom
rośliny, podobnej kolorem do szafranu.
Często sąsiadka przynosiła nam kisiel
owsiany, którego nigdy nie jadłam, bo miał nieciekawy kolor.
Najważniejszy na stole był opłatek. Dzieląc
się nim ojciec rozpoczynał rodzinną kolację, postną, bez alkoholową. Gdzie te czasy?
Dużo nas było przy stole. Śpiewaliśmy kolędy przy choince pachnącej wystrojonej łańcuchami, pajacykami, jeżykami, aniołkami przygotowanymi w domu i szkole z kolorowych papierów,
słomek, bibułek, wydmuszek, orzechów. Niewiele
było bombek, źle się kojarzyły.
Na samym czubku królowała srebrna lub
złota gwiazda. Wystrój uzupełniały jabłka, cukier-

ki, świeczki pachnące woskiem.
Prezenty pod choinką otrzymywały dzieci,
najczęściej słodycze i książki. Podobał mi się zwyczaj wprowadzony przez młodzież męską wręczanie paniom symbolicznych prezentów wykonanych najczęściej przez darczyńców. Prezent - język
symbolizował plotkarstwo. Dziewczyny drżały
Ta sama młodzież w długie wieczory między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem kolędowała po domach z gwiazdą i herodami. Przyjmowano ich gościnnie, obdarowując słodyczami
owocami. Było też śniegu, ostry mróz, lód na rzece.
Nie żyją już uczestnicy moich Wigilii i Świąt.
Śniegu coraz mniej nie tylko na wybrzeżu.
Zielińska Danuta - Amazonka z Koszalina

Mądrość polega na tym, żeby uśpić
zmysły, a obudzić rozum.
----------------------------------------------------Platon
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ŻYĆ TRZEBA UMIEĆ

Maria Kotuła - Konarska
W tak trudnych czasach, w których przyszło nam
żyć, coraz częściej zadajemy sobie pytania o sens
życia, o umiejętność życia, o przyczyny tego stanu
rzeczy, zarówno w życiu społecznym jak i moralnym, z obecnością zagrożenia życia, które przynosi
pandemia – kilka refleksji o umiejętności życia.
Żyć trzeba umieć. Jakże często bowiem żyć
nie umiemy. Dobre życie jest umiejętnością. Jesteśmy biegli w wielu umiejętnościach, ale mało kto
opanował umiejętność życia.
„Człowiek zajęty, najmniej jest zdolny do życia, ponieważ żadna umiejętność nie jest trudniejsza niż umiejętność życia. Biegłych w innych umiejętnościach jest wszędzie wielu, niektóre z nich,
nawet młodzi opanowali do tego stopnia, że sami
mogliby innych nauczać.
Żyć jednak trzeba się uczyć przez całe życie,
a czym zapewne jeszcze bardziej się zdziwisz,
przez całe życie trzeba się uczyć umierać” (SenekaDialogi) Warunkiem umiejętności życia jest myślenie. Ono właśnie odróżnia człowieka od zwierząt.
Dlatego „bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie
warto” (Platon - Obrona Sokratesa).
Myśląc o życiu, możemy uczyć się go, gdyż
na tę umiejętność nigdy nie jest za późno.
Najczęściej bowiem dowiadujemy się czym jest
życie, gdy właściwie musimy powiedzieć, że dobiegło ono końca.
Polski filozof prof. Tadeusz Gadacz w swojej
książce „O umiejętności życia” dokonuje fenomenologicznej analizy różnych doświadczeń ludzkiej

egzystencji, ilustrując bliskimi mu, pięknymi i celnymi myślami tych filozofów, z którymi odczuwa
pokrewieństwo duchowe m.in. Platona, Seneki,
B.Pascala, S. Kierkegaarda, S. Weil, E. Levinasa, i J.
Tischnera, którego był uczniem jak sam mówi, „nauczył go obowiązku myślenia”.
Nie próbuje w nich dawać łatwych rozwiązań, gdyż takich nie zna. Sądzi, że żyć umiejętnie to
być świadomym tajemnicy i powagi ludzkiej egzystencji, jej antynomii i paradoksów.
Bardziej stawiać pytania, niż formułować
proste odpowiedzi. Jedno wszakże nie ulega jego
wątpliwości, że istotą życia umiejętnego jest dobro
i nadzieja.
Do najważniejszych doświadczeń, wobec,
których staje człowiek chcący przeżywać życie
„umiejętne” to – los, wolność, miłość i wdzięczność,
samotność i spotkanie, nadzieja i nuda, a wreszcie
– cierpienie i śmierć.Wszystkie te najważniejsze doświadczenia człowieka składają się na umiejętność
życia iwymagają oddzielnych omówień i zrozumienia. Mam nadzieję, że uda nam się powrócić do
tematu „umiejętności życia” rozpatrując je głębiej
po kolei.
W tej refleksji, spróbuję bodaj w skrócie nawiązać do „samotności”, która w obecnym czasie,
w którym przyszło nam żyć jest bardzo ważna i stanowi problem.
Niełatwo jest myśleć o samotności w czasach, które są naznaczone poczuciem głębokiego osamotnienia. Doświadczenie osamotnienia
jest jednym z bardziej dojmujących doświadczeń
współczesności. Przeżywają je nie tylko ludzie dorośli, mający poczucie, że nie należą do nikogo,
a tym bardziej do siebie samych, lecz także dzieci, które otrzymują od dorosłych prawie wszystko,
poza darem bliskości. Jednocześnie temu poczuciu
osamotnienia towarzyszy w naszych czasach stadność życia i stosunków międzyludzkich.
„Stadność zawsze stanowiła istotny wymiar
życia społecznego. Skarżyli się na nią już starożytni myśliciele, uciekał od niej Petrarca, skrywał się
przed nią Nietzsche. We współczesnym świecie,
w którym wszyscy prawie natychmiast wiedzą
wszystko o wszystkim, stadność stała się doświadczeniem powszechnym. I mimo, że tworzona jest
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przez środki masowej komunikacji, posiada te
same charakterystyczne cechy co stadność starożytnej agory: jest zdominowana przez mentalność
tłumu, opinie publiczną, wspólne często bezosobowe poglądy, wścibstwo, brak szacunku do
odrębności. Stadność tworzy różnorodne relacje
między ludźmi, ale im więcej jest tych relacji, tym
bardziej stają się one płytkie. W życiu stadnym
człowiek wypluwa z siebie ducha na rynek i wymienia go na opinie publiczną. Właśnie stadność
współczesnych relacji rodzi najgłębsze osamotnienie” (Tadeusz Gadacz - O umiejętności życia).
Oceny samotności są rozbieżne, zarówno
u myślicieli jak i poetów – wynikają z samej natury
ludzkiego życia, które rozpięte są między samotnością i więzią. Człowiek nie może żyć całkowicie
sam. Nie potrafi nigdy w pełni oddzielić się od innych, ponieważ jego pamięć i wyobraźnia, żyją tym
co zaszczepili w nim inni ludzie. Nie może w ogóle,
żyć bez spotkań z innymi, gdyż dopiero wobec
jakiegoś „ty” staje się „ja”. Nie może też jednak żyć
tylko z innymi i pośród innych bez chwili odosobnienia. Kiedy lękamy się samotności oceniamy ją
negatywnie.
Gdy zaczynamy ją sobie cenić, dostrzegamy
w niej wartość. To sam człowiek decyduje i ostatecznie rozstrzyga wokół którego z dwóch biegunów będzie koncentrowało się jego własne życie:
Wokół samotności czy więzi. Większość jednak żyje
gdzieś pośrodku. Między całkowitą samotnością
i więzią. Kiedy zastanawiamy się nad samotnością,
przychodzą nam na myśl bardzo różne skojarzenia.
Najczęściej samotnym określamy człowieka, który
żyje w odosobnieniu (Robinson Cruzoe na bezludnej wyspie). Jednak i tam samotność nie jest i nie
może być całkowita.
Samotnym nazywamy także tego, kto pozostaje sam w chwilach, w których ludzie zwykli
w szczególny sposób łączyć się ze sobą np. Podczas świąt i uroczystości, lub gdy dzielą razem radość swoich sukcesów i pocieszają się w smutkach.
Wówczas doświadczenie samotności jeszcze bardziej narasta i staje się dominujące. Samotnym jest
także i ten, kto nie jest związany silniejszymi uczuciami z ludźmi, choćby był człowiekiem mającym
wielu znajomych, bywał w różnych towarzystwach,
dzielił z innymi ważne chwile jego życia. Nie każdy więc, kto żyje sam, kto pozostaje często sobą
samym i u siebie, jest samotny, podobnie jak nie
każdy, kto przebywa w tłumie samotnym nie jest.
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Można żyć samemu i nie doświadczać osamotnienia i można też przebywać wśród ludzi i być głęboko osamotnionym.
O samotności decyduje więc nie tyle zewnętrzne odosobnienie, co raczej stosunek do
siebie samego i do innych. Samotność jest zatem
rodzajem wewnętrznego doświadczenia. To wewnętrzne doświadczenie dla jednych jest błogosławieństwem, dla innych przekleństwem.
Zależy to nie tyle od samej samotności, co
od człowieka. „W samotności bowiem człowiek
marny czuje swą marność,wielki duch – swą wielkość” (A. Schopenhauer – Aforyzmy o mądrości życia).
Dalsze rozważania powinny być pogłębione
o przemyślenie (chwała bycia samotnym, przekleństwo samotności, rodzaje samotności, przezwyciężanie samotności). Wymaga to ponownego głębszego spotkania z tym problemem, prof. Tadeusz
Gadacz w swojej książce „O umiejętności życia”
wyjaśnia problem bardzo przystępnie. Od samotności nie można uciec. Kiedy natomiast potrafimy
ją znieść, możemy usiłować ją przezwyciężyć.
Tym co pozwala ją przezwyciężyć jest bliskość, spotkanie, miłość. Człowiek nie jest powołany do samotności ale do bliskości z innymi. Osamotnienia, opuszczenia nie pokonuje się jednak
przez bycie „z” drugim, ale „dla” drugiego.
„Samotności, powtórzmy, nie można więc
pokonać zwyczajnymi związkami komunikacji
i porozumienia, lecz tylko autentycznym spotkaniem człowieka z człowiekiem, które jest prawdziwym darem” Problem człowieka nie polega zatem
na tym czy żyje on sam czy z innymi, ale czy żyje
dla innych. By żyć dla innych musi jednak umieć
żyć dla siebie samego. Żyć dla siebie samego - oto
czym jest istota samotności. Jeśli zatem człowiek
ma dawać siebie samego innym, musi przejść
przez chwilę własnej samotności, odosobnienia.
W darze spotkania nie chodzi bowiem przecież
o kogokolwiek – chodzi o mnie i o Ciebie. Więzi
międzyludzkie są darem.
Człowiek jako jedyna wolna istota, może zostać opuszczony przez innych. Ale może także jako
jedyna istota odwrócić kierunek swego własnego
dramatu, podejmując wysiłek swego opuszczenia
w więź. To jedyna szansa, aby poprzez zawierzenie
i dar nadać sens swojej tożsamości. A czym jest
spotkanie? „W spotkaniu z drugim nasze poszukiwania albo się rozminą, albo się odnajdą. Jeżeli
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odnajdziemy się nawzajem, on stanie się pełnym
człowiekiem dzięki mnie i ja stanę się pełnym człowiekiem dzięki niemu” (J. Tischner).
Jeszcze jedna refleksja.
Przywykliśmy dzisiaj do zgiełku i pośpiechu, tak
jak przyzwyczailiśmy się do oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Gdy jednak oderwiemy
się od hałasu wokół nas i okiełznamy wewnętrzny
zamęt, gdy przestaniemy lękać się ciszy, wówczas
odetchniemy pełną piersią.
Prawda i dobro nie krzyczą, czekają na odkrycie.
Cisza zna pełnię czasu,
trzeba słuchać żeby usłyszeć,
zamilknąć aby wybrać słowo,
zatrzymać się by znaleźć kierunek,
milczenie jest obecnością. Jest ono niezbędne by
między bogiem a człowiekiem zawiązała się więź
bliskości. Jest również konieczne, by stworzyć głębokie relacje międzyludzkie, a także nie stracić
kontaktu z samym sobą.
Nie mówię do zobaczenia – do spotkania. Maria
Psycholog Maria Kotuła - Konarska

A tymczasem jeszcze modlitwa
do Anioła przyjaźni.
Usiądź przy mym ogniu,
usiądź w mym fotelu,
niech odetchnę z ulgą,
jesteś, przyjacielu.
Podzielisz strapienia
moje na połowę,
pomnożysz radości,
uspokoisz głowę
pełną trudnych myśli,
pytań i rozterek...
Jak dobrze pogadać
chwile z przyjacielem,
jak dobrze herbatą
wspólnie się uraczyć,
jak dobrze w milczeniu
na siebie popatrzeć,
słysząc w głębi serca
cichy refren ten:
ja wiem, że ty wiesz,
ty wiesz, że ja wiem.

Żyć trzeba umieć

JAK ZOSTAĆ BUDDĄ W WEEKEND
Nie muś. Nie chciej. Nie potrzebuj.
Nie spiesz się. Nie naciskaj. Nie wysilaj się.
Nie walcz. Nie zwyciężaj. Nie broń się.
Nie tłumacz się. Nie zasłaniaj się. Nie stawiaj
oporu.
Nie protestuj. Nie kwestionuj. Nie zadawaj pytań.
Nie mów o sobie źle. Nie mów o sobie dobrze.
Nie zgłaszaj się do odpowiedzi.
Nie mów drugiemu, jaki jest. Nie mów drugiemu, co robić ma. Nie pomagaj nieproszony.
Nie poprawiaj nikogo. Nie mów, że trzeba było.
Nie mów „A nie mówiłem”.
Nie hamuj. Nie wstrzymuj się. Nie odmawiaj
sobie. Nie odkładaj na później. Nie przekonuj.
Nie miej ostatniego słowa. Nie kładź głowy pod
topór. Nie poświęcaj się. Nie umieraj bez potrzeby.
Nie wymagaj. Nie goń. Nie uciekaj.
Nie staraj się. Nie próbuj. Nie szukaj.
Nie oczekuj.
Nie dąż.
Nie czyń założeń.
Nie spodziewaj się.
Nie czytaj. Nie myśl.
Tak.
Tak.
Tak.
Michał Cichy – pisarz. Jest autorem „Zawsze
jest dzisiaj”, za którą dostał Nagrodę Literacką
„Gdynia”, „Pozwól rzece płynąć”, a ostatnio „Do
syta”. Pracował m.in. jako dziennikarz i redaktor
w „Gazecie Wyborczej” oraz jako sekretarz Nagrody Literackiej „Nike”. Felietonista „Wysokich
Obcasów Extra”, prowadzi medytacje.

Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się życiem
– teraz jest na to czas –
nie jutro, nie za rok.
Dzisiaj powinno być zawsze
najwspanialszym dniem.
----------------------------------------------------Thomas Dreier
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Jak się badać

JAK SIĘ
BADAĆ?
1.
Stań przed lustrem z rękoma wzdłuż ciała. Przyjrzyj się uważnie obu piersiom. Zwróć uwagę na brodawki:
• czy nie stały się wciągnięte,
• czy czasami nie są nietypowo pomarszczone
• i czy nie ma na nich guzków.
Obejrzyj też skórę piersi pod kątem przebarwień, fałdów lub niepokojących już na pierwszy rzut oka wypukłości.
2.
Stojąc przed lustrem wyprostuj plecy i powoli unieś jednocześnie w górę obie ręce, a potem równomiernie je opuść. Powtórz
ten ruch kilka razy i obserwuj w tym czasie obie piersi, zwracając
uwagę, czy poruszają się jednakowo. Popatrz też, czy brodawki nie
odchylają się w bok.
3.
Oprzyj ręce na biodrach i stojąc w tej pozycji przyjrzyj się
obu piersiom. Zwróć uwagę, czy nie ma na nich jakichś zaczerwienień, krostek i owrzodzeń, wciągnięć i zmarszczeń. Zwróć też uwagę, czy brodawki nie nabrały barwy pomarańczowej.
4.
Unieś prawą rękę, zegnij ją w łokciu i załóz za głowę, tak by
dłoń leżała na szyi. W tej pozycji obmacaj dokładnie lewą ręką prawą pierś. Zwróć uwagę na wszystkie zgrubienia i nierówności. To
samo zrób z lewą piersią, zakładając za głowę lewą rękę.
5.
Ułóż płasko palce i lekko naciskając zataczaj nimi na piersi
koła. Zacznij od miejsca, gdzie na zegarowej tarczy jest godzina
12 i zatocz pełne duże koło, kierując się na zewnątrz, pod spód, do
środka i ponownie ku górze. Następnie spiralnym ruchem zatocz
dwa-trzy mniejsze koła, zbliżając się coraz bardziej do brodawki.
W ten sposób zbadaj obie piersi.
6.
Delikatnie ściśnij brodawkę kciukiem i palcem wskazującym.
Obserwuj, czy nie wydobywa się z niej jakiś płyn, zwłaszcza zabarwiony krwią.
7. Połóż się na wznak, wkładając pod prawy bark poduszkę lub złożony ręcznik. Prawą rękę zegnij w łokciu i włóż pod głowę. Badaj prawą pierś lewą ręką, tak samo, jak w pozycji stojącej: zataczając palcami
coraz mniejsze koła. Potem tak samo zbadaj lewą pierś.
8. Leżąc swobodnie opuść prawą rękę, lekko ugiętą w łokciu, wzdłuż ciała. Lewą ręką obmacaj prawą
pachę. Zwróć uwagę, czy węzły chłonne nie są powiększone i czy nie wyczuwasz tam guzków. Potem
opuść lewą rękę i prawą dłonią zbadaj tak samo lewę pachę.
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Profilaktyka i autoterapia kobiet po leczeniu raka piersi

PROFILAKTYKA
I AUTOTERAPIA KOBIET
po leczeniu raka piersi
Edukacja kobiet po leczeniu raka piersi
obejmuje edukację w zakresie profilaktyki i autoterapii. Profilaktyka obejmuje przede wszystkim:
pielęgnację i ochronę skóry oraz unikanie czynników, które mogą wyzwalać obrzęk limfatyczny
lub nasilać już istniejący obrzęk limfatyczny. Autoterapia jest zalecana podczas całego okresu rehabilitacji, a szczególnie w pierwszym jej okresie,
gdzie pacjentka musi być przeszkolona w zakresie
technik wykonywania automasażu, przeciwobrzękowych i przeciwbólowych pozycji złożeniowych
i ćwiczeń usprawniających.
Obrzęk limfatyczny ma charakter przewlekły i postępujący oraz stanowi wieloaspektowy
problem o charakterze: zdrowotnym, leczniczym,
społecznym i ekonomicznym.Spośród wielu rodzajów obrzęków chciałabym zwrócić uwagę na
wtórny obrzęk limfatyczny, który jest powikłaniem
po leczeniu nowotworów, limfadenektomii (chirurgiczne usunięcie węzłów chłonnych), uzupełniającej radioterapii, stanach zapalnych spowodowanych drobnymi urazami, ukąszeniami owadów
oraz przez mikroorganizmy penetrujące skórę.
Jest on przykładem mechanicznej niewydolności
układu limfatycznego. Obrzęk limfatyczny kończyny górnej u kobiet po mastektomii i limfadenektomii może być początkowo niezauważalny.
Niestety, po przekroczeniu tzw. ”zaworu bezpieczeństwa” układu chłonnego, następuje widoczne
nabrzmienie kończyny. Wśród powikłań obrzęku
limfatycznego warto wymienić zmniejszenie zakresu ruchomości, zmniejszenie siły mięśniowej,
uczucie ciężkości i rozpierania oraz ból obrzękniętej okolicy ciała. Istnieje kilka rodzajów klasyfikacji
obrzęków limfatycznych. Zapoznanie się z niżej
wymienionymi klasyfikacjami ma na celu przybliżyć Amazonkom proces narastania objawu klinicznego jakim jest obrzęk limfatyczny.
Według prof. L. Olszewskiego obrzęk limfatyczny kończyny górnej można podzielić na cztery

stadia:
• I stadium utajone, obrzęk niezauważalny, przy
którym często występują subiektywne, negatywne odczucia pacjenta. Czas trwania tego stadium
waha się od kilku dni do wielu lat.
• II stadium to obrzęk przemijający, widoczny,
miękki. Często rozpoczyna się od ramienia, postępując ku dłoni, wycofuje się po ustąpieniu
czynnika wywołującego i po elewacji kończyny.
• III stadium to obrzęk utrwalony,ze stopniowo
twardniejącą skórą i tkanka podskórną.
• IV stadium to obrzęk twardy, powikłany stanami zapalnymi, zwłóknieniem skóry, prowadzącym do słoniowacizny.
Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapii
ustaliło klasyfikację zaawansowania obrzęku limfatycznego, na podstawie różnicy w obwodach
kończyn, mierzonych taśmą centymetrową. W tej
klasyfikacji wyróżniono trzy stopnie obrzęku:
• Stopień łagodny - przy różnicy w obwodach
poniżej 3 cm
• Stopień umiarkowany - przy różnicy w obwodach od 3 do 5 cm
• Stopień ciężki - przy różnicy w obwodach powyżej 5 cm
W celu zapobiegania rozwojowi obrzęku
chłonnego w obrębie kończyny górnej po stronie
operowanej zaleca się unik anie następujących
czynników:
• podnoszenia i noszenia ciężkich przedmiotów
lub długiego noszenia lekkich przedmiotów
• (zwłaszcza przy opuszczonej kończynie górnej)
• nadmiernego wysiłku
• gwałtownych ruchów i długiego powtarzania
tych samych ruchów przy opuszczonych kończynach górnych
• pchania i ciągnięcia
• jakiegokolwiek linijnego, okrężnego ucisku(przez zegarek, biżuterię, ubranie)
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• mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, robienia
zastrzyków i wlewów kroplowych oraz pobierania krwi w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej
• gorących kąpieli, okładów i intensywnego
opalania się (nie przekraczać temperatury 34
– 38oC)
• -długiego moczenia kończyny(np. podczas
prania) oraz używania detergentów mogących
uszkodzić skórę
• urazów kończyny górnej po stronie operowanej(zadrapań,skaleczeń,oparzeń)
• noszenia ciasnej bielizny i biustonoszy z wąskimi ramiączkami
• ucisku strony operowanej podczas spania, jazdy samochodem(podkładać pod pasy bezpieczeństwa coś miękkiego)
W życiu codziennym zaleca się:
• bierne i czynne wysokie ułożenie kończyny
podczas wypoczynku i pracy
• noszenie odpowiedniej bielizny i protezy piersi
• korygowanie postawy ciała przed lustrem
• w sytuacji zwiększenia obwodów kończyny
górnej należy zaistniałą sytuację zgłosić lekarzowi
• 20 -30 minutowe ćwiczenia ruchowe wykonywane codziennie
• stosowanie klina przeciwobrzękowego
• stosowanie naturalnej formy ruchu w postaci
codziennych marszów(spacerów)
Szeroko pojęta profilaktyka stanowi najważniejszy aspekt rehabilitacji po leczeniu chirurgicznym
raka piersi. Każda pacjentka może świadomie
wpłynąć na poprawę swojego stanu zdrowia oraz
jakość swojego życia stosując wyżej wymienione
zalecenia oraz wykonując autoterapię w postaci
automasażu, codziennej gimnastyki i rekreacji.
Jak wpłynąć na przepływ chłonki?
1. Dzięki gimnastyce oraz regularnej aktywności
fizycznej wpływamy pozytywnie na :
• mechaniczne oddziaływanie fali tętna na naczynia limfatyczne
• czynność skurczową mięśni gładkich i naczyń
chłonnych (limfangionów)
2. Układanie kończyny górnej powyżej poziomu
serca sprzyja działaniu przeciwobrzękowemu poprzez siłę grawitacji. Pozycje ułożeniowe z klinem
w trakcie dnia i w nocy działają: relaksująco i od-
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prężająco, przeciwbólowo, przeciwobrzękowo.
3. Ćwiczenia oddechowe klatki piersiowej mają
oddziaływanie „ssące” na naczynia żylne i chłonne.
Ćwiczenia oddechowe torem brzusznym poprzez
pracę przepony pobudzają układ chłonny do „pracy”.
4. Manualny drenaż limfatyczny oraz automasaż
• pobudzają tzw. „ pompę limfatyczną”, która
reaguje na rozciąganie ściany limfangionu,
dostosowując się do aktualnego zapotrzebowanie ciała
• uelastyczniają skórę poprawiając wygląd blizn
pooperacyjnych oraz zapobiegają uszkodzeniom naskórka z powodu przesuszenia i braku
elastyczności,
• działają relaksująco, przeciwbólowo i przeciwobrzękowo
5. Bandażowanie i/lub rękawy kompresyjne,
wpływają miedzy innymi na prawidłowe funkcjonujące naczyń limfatycznych oraz znajdujące się
w nich zastawki, które zapewniają jednokierunkowy przepływ limfy.
AUTOMASAŻ po mastektomii.
Automasaż jest to masaż wykonywany samodzielnie przez pacjentkę. Jego głównym celem jest
usprawnianie przepływu chłonki i krążenia żylnego. Polepszając trofikę wpływa on korzystnie na
tkanki i jest on szczególnie przydatny w profilaktyce i zwalczaniu obrzęku po radykalnej operacji
raka sutka. Jego poprawne wykonanie zależy od
dokładnego przeszkolenia osoby wykonującej automasaż i przestrzegania obowiązkowych zasad.
Wśród proponowanych form automasażu najważniejszym celem wdrażania autoterapii w życie
pacjenta jest chęć wykonywania jej samodzielnie
przez danego pacjenta w domu. Poniższa propozycja technik wykorzystywanych w automasażu
ma na celu ułatwić i zachęcić kobiety po mastektomii i limfadenektomii do aktywnego uczestnictwa w długotrwałym procesie rehabilitacji. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości mogą Panie
zwrócić się do fizjoterapeuty po udzielenie dodatkowych informacji.
Uwagi dotyczące automasażu:
Przed automasażem należy dokładnie umyć
ręce oraz skórę, która ma być masowana!
1. automasaż powinien być wykonywany 1-2
razy dziennie ( rano i wieczorem ) przez około 7-10

Stanisław
52 Ignacy Witkiewicz
(24.02.1885-18.09.1939)
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Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Był synem
znanego malarza, krytyka i prozaika - Stanisława Witkiewicza. Dzieciństwo i młodość
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ugniatamy
ruchem
pulsacyjnym.
kierownictwo
artystyczne.
• ćwiczeniach oddechowych
torem żebrowym
Portret
Neny Stachurskiej
i brzusznym
np. przy wdechu nosem unosimy
1930
Tajemnica
WitkacegoOpracowanie:
ręce w górę i przy wydechu
ustamigrobu
z opuszczamgr IIfizjoterapii
Mirosława
Szymańska
W 1939
w momencie
wybuchu
wojny światowej,
Witkacy
miał 54 lata. Zgłosił się do
my ręce w dół ( 2 x) oraz
przy r.,wdechu
nosem
wojska, i ale
z powodu
wieku nie został zmobilizowany. 18 września, na ówczesnym
wypychamy ręce brzuchem
przy
wydechu
Piśmiennictwo:
Polesiu
ustami ręce opadają napolskim
brzuchu
w dółpopełnił samobójstwo i tam został pochowany.
Fizjoterapia w onkologii. Red. M. Woźniewski. Wyd.
W 1988 układ
r. szczątki
ekshumowano i przewieziono z Ukrainy do Zakopanego, gdzie
• ćwiczeniach uruchamiających
limfatyczPZWL, Warszawa 2012.
ny np. krążenie barkamipochowano
do przoduuroczyście
i do tyłu w grobie matki Witkacego na Pęksowym Brzyzku.
W 1994 r. dowiedziono, że nie były to szczątki artysty, lecz nieznanej młodej kobiety.
"Takiego obrotu sprawy już chyba i sam Witkacy by nie wymyślił!" - napisała w 1997 r.
Kierunki przepychania chłonki:
biografka,
Anna Micińska. (PAP)
Strona boczna ręki – do jego
węzłów
nadobojczykowych lub w kierunku łopatki
Portret Stefanii Tuwimowej
1929
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