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I znów rok dobiega końca
Nadszedł czas podsumowania
Ile dni pochmurnych w nim było, a ile słońca
Ile radości, a ile narzekania
Na kartach historii czas zapisuje
Tak co roku to się zmienia
śe stary rok nowemu ustępuje
I tylko bogatszy człowiek w doświadczenia
MH

Drodzy czytelnicy, bardzo mi miło, Ŝe mogę w wasze ręce przekazać kolejne wydanie
naszego kwartalnika „Od-Do”. Jest to juŜ 15 numer naszego wydania i zapewne kaŜdy
znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie. Mam nadzieję, Ŝe przyda się na zimowy długi
wieczór. Pragnę od redakcji czasopisma podziękować wszystkim, którzy pomogli swym
wkładem poprzez napisanie artykułu oraz dostarczenie zdjęć, które zostały umieszczone w
kwartalniku. Miłej lektury.
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Szanowni Państwo

„Przez wiele tysięcy lat
na Zbawcę czekał świat,
wierząc w proroków przesłanie.
I spełnił swe Słowo Bóg,
objawił wielki cud
- dziś Słowo to stało się Ciałem.”
Jan Robak

W imieniu pracowników Ośrodka dla Bezdomnych
Ŝyczę wszystkim mieszkańcom naszego Ośrodka,
aby czas BoŜego Narodzenia był czasem odkrywania
mocy Słowa BoŜego, doświadczania radości, pokoju
i miłości, był świętym czasem przebaczania i jednania,
był czasem mocnych postanowień, które w roku 2011
staną się rzeczywistością, pozwolą Ŝyć Słowem BoŜym,
Jego Nadzieją i Miłością.
Kierownik OdB mgr Wiesława Cieślik

* * *
Zima zawitała do nas w tym roku bardzo wcześnie i zrobiło się bardzo biało, a na dodatek
mroźno. W takich warunkach cięŜko dać sobie radę na przysłowiowym gigancie, bycia
bezdomnym, bez dachu nad głową i wielu ludzi szuka jakiegoś schronienia. Jednym z takich
miejsc jest nasz Ośrodek dla Bezdomnych męŜczyzn, do którego przybyło wiele nowych
osób. Jest to sposób by w cieple przeŜyć tę zimę, a i posilić się ciepłą strawą gdyŜ Ośrodek
zapewnia gorący posiłek. Wielu boryka się z róŜnymi problemami i tu moŜe znaleźć pomoc
nie tylko w zakresie zakwaterowania, posiłku czy odzieŜy ale równieŜ w innych sprawach
osobistych. Często mamy trudności z
odnalezieniem się z załatwieniem róŜnego
rodzaju spraw związanych z prawem lub z
uzaleŜnieniem. Pomoc moŜna uzyskać,
wystarczy zgłosić się do odpowiedniej osoby.
W Ośrodku jest zatrudniony wykwalifikowany
psycholog pani mgr Donata Janiszewska, która
przyjmuje na parterze na przeciwko dyŜurki.
Wystarczy się zgłosić i umówić na spotkanie
(sesję terapeutyczną) by wspólnie próbować
rozwiązać nurtujące problemy. Jest to bardzo
korzystne dla wielu nie umiejących sobie
poradzić w trudnych sytuacjach, ludzi zamkniętych, duszących wiele spraw w sobie co w
następstwie wpływa to nie
korzystnie na
zdrowie, samopoczucie.
JeŜeli ktoś ma problem z
alkoholem to wystarczy zgłosić
się do terapeuty p. Piotra
Domańskiego.
Terapeuta po
wstępnej rozmowie zaproponuje
jakie podjąć dalsze działania. W
Ośrodku działa teŜ grupa AA
„Nowe śycie” , której spotkania
odbywają się w salce po drugiej
stronie podwórka w kaŜdą środę o
godzinie 1800. W ostatnią środę miesiąca
miting otwarty i kaŜdy zainteresowany,
który chciałby zobaczyć jak to działa i
zarazem sprawdzić, czy nie ma podobnego
problemu u siebie, moŜe przyjść i wziąć
udział w grupie.
Niektórzy borykają się ze prawami prawnymi i
nie wiedzą jak je rozwiązać. W tych sprawach
moŜna zgłosić się do prawnika mgr Piotra
Wachowiaka przyjmującego na pierwszym
piętrze w pokoju 35, na wprost drzwi
wejściowych. Tam na pewno wielu otrzyma
fachową pomoc.

Spotkania społeczności
odbywają się we wtorki w
świetlicy naszego Ośrodka i
naleŜą do spotkań systematycznych. Mimo trudności
jakie napotkaliśmy z powodu
remontu świetlicy, odbywały
się na II piętrze i choć obecność jest obowiązkowa to
jednak znajdą się i tacy,
którzy opuszczają te spotkania a przecieŜ są one
organizowane dla nas
wszystkich poniewaŜ tematy
poruszane dotyczą nas
mieszkańców.

Ostatnio zostały wzbogacone przeglądem slaydów, zdjęć, polegającym na prezentacji
tematycznych przygotowanych przez poszczególne osoby. Pierwszy pokaz przedstawił Piotr
Domański z przebiegu obchodów 75 – lecia istnienia AA na świecie, który odbył się w San
Antonio (Texsas). Przedstawione zdjęcia i bogaty komentarz zilustrował obecnym jaką waŜną
rangę ma taki kongres. Brało w tej uroczystości 63 tysiące osób z róŜnych Państw i wielu teŜ
było z Polski. Z grup AA Poznań, między innymi ze „Steru” czy ‘Wieczernika”. Kolejną
prezentację przygotował i przedstawił Marian Okupniczak, mieszkaniec naszego Ośrodka,
biorący udział w Ogólno Światowym Spotkaniu TAIZE, który odbył się we Francji.
Komentarzu udzieliła zaproszona przez Mariana uczestniczka tego spotkania p. Ewa Górczak.
Innym razem prezentacja przedstawiała bezdomność, jak do tego najczęściej dochodzi i jakie
są sposoby wyjścia z bezdomności. Prezentacja została zatytułowana: „Twój wybór”
przedstawiona przez M. Hemmerlinga mieszkańca tut. OdB.
Wierzę, Ŝe będą następne –
- redakcja.

Poznaj samego siebie!

Nad bramą staroŜytnej wyroczni w Delfach widniał napis "gnothi seuthon" – poznaj samego
siebie. Jak rozumieć tę inskrypcję? Czy było to coś na kształt reklamy, sloganu, który mówił:
gościu, wejdź przez tę bramę, a my powiemy ci kim jesteś i co powinieneś robić aby być
szczęśliwym? Szczerze mówiąc... Nie sądzę. Twierdzę, Ŝe była to zachęta, aby wziąć sprawy
w swoje ręce. Owo samopoznanie ma, moim zdaniem, być początkiem podjęcia
odpowiedzialności za swoje Ŝycie.
MoŜemy mówić o parze bliźniaków syjamskich, którzy są nierozłączni, a jeśli ktoś je
rozdzieli, na pewno umrą oba. Ta para to wolność i odpowiedzialność. Wolność to autonomia
– moŜność podejmowania działań dotyczących mnie samego, ale tylko takich, które nie
naruszają przestrzeni osobistej (a więc i wolności) drugiego człowieka. Nie sposób mówić o
wolności bez odpowiedzialności, czyli umiejętności przyjęcia na siebie konsekwencji swoich
własnych czynów. Co więcej, jest to umiejętność rozpoznania siebie jako sprawcy nawet w
tych sytuacjach Ŝyciowych, których zaistnienia nie zapragnęliśmy, czy teŜ nie
przewidzieliśmy. Słowem – moja poraŜka, przegrana w jakiejś sferze Ŝycia moŜe być
dowodem mojej wolności – owocem cierpkim, ale przeze mnie wyhodowanym.
MoŜna zadać sobie pytanie, czy moje niepowodzenia nie są wynikiem działań innych ludzi,
czy teŜ niesprzyjających okoliczności, słowem, często chciałoby się powiedzieć: to INNI mi
to zrobili". Bez wątpienia jest to tragiczny wymiar mojej wolności. Podejmuję swoje decyzje
nie mając pełni informacji o tym, jakie będą (czy teŜ są) warunki zewnętrzne, czy teŜ, jak
postępują inne osoby, od których zaleŜy pomyślność moich przedsięwzięć. Mogę być jednak
pewny, Ŝe to zawsze ja będę zbierał owoce moich działań – zarówno te chciane, jak i
niechciane, są moje – odcisnąłem na nich pieczęć mojej wolności, a teraz one, bez wątpienia
wpływają na mnie. Mogę tego uniknąć tylko pozornie, chowając się za kimś lub za czymś,
aby to coś innego stawiło za mnie czoła falom mojego Ŝycia, lecz wtedy przestaję
funkcjonować, jako "ja sam", z moją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, w której
chcę siebie jakoś widzieć. Staję się śniętą rybą w śmierdzącej rzece Ŝycia, wniesioną przez
nurt do góry brzuchem. Oczywiście, moŜna tak funkcjonować, ale czym wtedy róŜnimy się
od zwierzęcia? Choć stwierdzenie to, po chwili namysłu trzeba by odwołać, bo nawet
zwierzęta korzystają z narzędzi, jakie dała im natura do walki o swój byt. MoŜe to brzmieć
zbyt górnolotnie, ale wilk ma kły, orzeł ma szpony, a ja mam swój rozum, który daje mi
wolność. Czy to lepiej? Chyba nie, ale ja nie oczekuję od orła, aby w stadzie biegał po lesie,
tak nie mogę oczekiwać od siebie mniej, niŜ korzystania z tego, co mam i co czyni mnie
człowiekiem (jest to opis a nie ocena).
Muszę więc poznać siebie – kim jestem, jakie mam moŜliwości samorozwoju, jakimi
wartościami się kieruję w Ŝyciu, aby Ŝyć swoim Ŝyciem, być sobą nawet wtedy, gdy oznacza
to, w oczach innych, Ŝyciową przegraną. Nikt za mnie mojego Ŝycia nie przeŜyje, nikt nie da
mi recepty na Ŝycie szczęśliwe. Muszę znaleźć swoją drogę. Muszę odnaleźć samego siebie.
Muszę? Nie! Chcę! Czy moŜe jest juŜ za późno? Nie. Dzisiejszy dzień jest pierwszym dniem
reszty Ŝycia mojego.

Stanisław Wróblewski

Po wielotygodniowych
niedogodnościach mieszkańcy z pierwszego
piętra mogli powrócić do swych pokoi. Pokoje
zostały wyremontowane i umeblowane. Czas
całego remontu wydłuŜył się spowodowany nie
sprzyjającą pogodą, utrzymująca się wilgoć,
brak słońca no i niskie temperatury. Została
równieŜ odnowiona stołówka oraz kaplica
gdzie odbywają się, co niedziela naboŜeństwa.
Cały remont rozpoczął się 27.09.br. i miał
trwać osiem tygodni i choć się wydłuŜył to
jednak został ukończony, a więc tegoroczne
święta mieszkańcy z pierwszego piętra spędzą
w ładnie odnowionych pokojach. Wiele pracy
zostało włoŜonej przez mieszkańców Ośrodka
związanej z remontem, przede wszystkim
opróŜnienie pokoi z mebli, łóŜek, wynoszenie
szaf. Nad całością czuwała Rada Mieszkańców
na czele z prezesem Markiem Białaszykiem
oraz Zbigniewem Szeszułą. Do wynoszenia,
przenoszenia rzeczy znaleźli się chętni z
mieszkańców
by
wspólnymi
siłami
przygotować pokoje na remont. Co prawda nie
wielu z tych, którzy mogliby pomóc
zaangaŜowało się do pracy, niektórych jakoby
to nie dotyczyło lub mieli jakieś wymówki. WaŜne jednak jest to, Ŝe znaleźli się i tacy, którzy
chętnie pomogli. Rzutuje to na ogół mieszkańców Ośrodka, gdy wspólnie wykonujemy jakąś
pracę, gdzie jest pewne zaangaŜowanie, gdzie umiemy się zorganizować. Wszyscy jedziemy
na jednym wózku i dlaczego nie miałoby być współpracy?! Jednostki, które się migają,
uwaŜają, Ŝe nie muszą, Ŝe to nie ich sprawa, Ŝe za darmo nie będą pracować, to tak w gruncie
rzeczy są w błędzie, przecieŜ mieszkając tu w Ośrodku i wykonując jakąś pracę wspólnie tak
naprawdę to pracujemy dla siebie. Tylko współdziałając ze sobą i szanując siebie nawzajem
będzie się nam tu Ŝyło lepiej.
– red.

Pod takim hasłem odbyła się w Ośrodku dla Bezdomnych nr1
w Poznaniu mieszczącym się przy ulicy Michałowo 68 impreza
związana z dniem „PoŜegnanie Lata”. Impreza miała charakter
integracyjny w którym wzięli udział oprócz mieszkańców OdB.
równieŜ mieszkańcy miejscowi jak i zaproszeni goście. Całość
rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez dobrze
zaprzyjaźnionego z naszym Ośrodkiem ks. Józefa. Było duŜo
muzyki i oczywiście ognisko, które dobrze wkomponowało się
w tło imprezy. A oto krótkie przypomnienie spisane przez
jednego z uczestników.
„ MOJE REFLEKSJE Z ZORGANIZOWANEJ IMPREZY W
OŚRODKU DLA BEZDOMNYCH W SZCZEPANKOWIE Z
OKAZJI ‘POśEGNANIA LATA’”

„Impreza odbyła się w dniu 2 października 2010 r.
Pisząc ten felieton po kilku dniach to nadal jestem
pod wraŜeniem jej tak gustownego zorganizowania i
zauroczony jej przebiegiem jakby nad całością
czuwał jakiś duch, jakaś siła wyŜsza.

.

Miałem odczucie, Ŝe podczas trwania imprezy, zabawy – poŜegnanie lata – przez cały czas bił
blask, który przemieniał się w stu przepięknych barwach, Ŝe cały Ośrodek lśnił prawdziwą nie
fałszywą barwą otwartych serc wszystkich ludzi biorących w tym udział. Niech nikomu nie
przejdzie w tej chwili na myśl, Ŝe to co tu pisze jest jakimś cukrowaniem lub lizustwem z mojej
strony. Z całego bagaŜu moich doświadczeń, które w swym Ŝyciu przeszedłem to wiem, Ŝe
opisując tę imprezę i miał na myśli cukrowanie, to oszukałbym samego siebie. I jeśli ktoś z
czytelników czytając moje refleksje nazwał mnie głupcem, to pragnę zaznaczyć, Ŝe nawet w
„DEZIDERACIE” jest napisane, Ŝe takŜe głupiec moŜe mieć swoją rację. Ja pragnę tu podzielić
się z czytelnikami swoimi odczuciami i przekazać na łamach prasy swoje zadowolenie z
moŜności wzięcia udziału w tak dobrze zorganizowanej imprezie. Jestem człowiekiem
wierzącym i data 2 października 2010 r. dla niektórych to tylko data, lecz Ja w swej mózgownicy stworzyłem taką odpowiedź, iŜ to duch naszego zmarłego papieŜa Polaka Jana Pawła II
przyczynił się, Ŝe ta impreza właśnie nie innym biła blaskiem – lecz BLASKIEM BOśYM. W
tym dniu mijała „mini” rocznica śmierci naszego SANTO SUBITO tzn. 5 lat i 5 m-cy. A co z
tym cukrem?, kaŜdemu jednemu ten cukier się naleŜy, gdyŜ kaŜdy przysłuŜył się do tak
zabawnej, przyjemnej jak i wspaniałej atmosfery jaka była przez cały czas trwania imprezy. Ks.
Józef w swym kazaniu bardzo przejrzyście przedstawił zalety jakie tkwią w kaŜdym człowieku,
zachęcał do przemyśleń i do tolerancji i miłości jaką daje nam Bóg. Przybyli muzycy na tę
imprezę wykazali cały swój kunszt granych utworów jak i śpiewanych pieśni. Nie zabrakło
skocznych melodii w rytm których wielu przytupywało, a dzieci ochoczo tańczyły. DuŜym
zainteresowaniem cieszyła się strzelnica w której próbowali swych moŜliwości tak dzieci jak i
dorośli. KaŜdy z obecnych mógł skorzystać z poczęstunku, które uszykowane zostały na
rozstawionych stołach. A przede wszystkim zadbano o ognisko przy którym uczestnicy piekli
kiełbaski. Zapewne nikt nie narzekał, Ŝe jest głodny poniewaŜ kaŜdy mógł z tego korzystać. W
takim dniu i na tak wspaniale przygotowanej imprezie kaŜdy uczestnik domny czy niedomny
zapominał o swych trudach, kłopotach jak i problemach. Cieszę się, Ŝe i ja byłem na tej
imprezie i to bardzo, gdyŜ tam byłem i byłem właśnie sobą – FIGLEM – FAGO.
Maciej Jerzy Rodewald
Ps.
Zrobiłem kilka zdjęć podczas imprezy i wierzę, Ŝe redaktor niektóre
z nich wybierze i uwidoczni w mym felietonie o odbytym festynie
w Naszym Ośrodku – do zobaczenia.

Jestem wieloletnim alkoholikiem, który
od pewnego czasu postanowił nie pić alkoholu.
Miało to miejsce w kwietniu 2008 roku, kiedy to
po burzliwym okresie picia i mając takiego Ŝycia
juŜ dość, postanowiłem zgłosić się do Ośrodka dla
Bezdomnych nr1 w Poznaniu, który mieści się w
Szczepankowie przy ulicy Michałowo 68. Jak
postanowiłem tak zrobiłem, rzuciłem towarzystwo
i trzeźwy pojechałem na miejsce, zostałem przyjęty i to była dla mnie słuszna decyzja by utrzymać
abstynencję. Zanim jednak do tego doszło, dobrze
przemyślałem swoje dotychczasowe Ŝycie. Przez
nadmierne spoŜywanie przeze mnie alkoholu
trafiłem do więzienia i nie były to dla mnie miłe
chwile. Bardzo to przeŜywałem, trudny okres
przeŜywania odstawienia gwałtownego od alkoholu, lecz w miarę upływu dni pomału zacząłem
czuć się trochę lepiej. Po jakimś czasie zrozumiałem, Ŝe mogę funkcjonować bez sięgania po
alkohol i to był pewien przełom w moim Ŝyciu.
Zapewne pomocne było to, Ŝe siedziałem za kratami i z tej racji zmuszony byłem Ŝyć na trzeźwo,
niemniej jednak coraz bardziej dochodziło do mnie
przekonanie, Ŝe ja mogę nie pić alkoholu i się
dobrze czuć, a moŜe nawet lepiej. I takie myśli
kłębiły mi się w głowie, Ŝe juŜ dosyć tego, czas na
zmianę swojego Ŝycia. Obiecałem sobie, Ŝe po
wyjściu nie będę pił i z tymi myślami opuściłem
zakład karny. I co się okazało?

Pewnie za mało dostałem w kość przez moje picie, bo pierwsze, co zrobiłem po wyjściu to skierowałem się na dworzec kolejowy celem odwiedzenia starych znajomych. Zapewne to był tylko
pretekst by znów sięgnąć po alkohol, przecieŜ
mogłem sobie tego darować i skierować się gdzie
indziej, odwiedzić najbliŜszych, którzy zapewne
by mi pomogli w nie piciu. Tak, więc nici z mojego postanowienia, na powrót codzienne picie, z
początku jakoś wytrzymywałem, ale po pewnym
czasie było coraz gorzej, niedojedzenie, nie
dospanie dawało o sobie znać i tylko czekać aŜ
doprowadzę siebie do skrajności, albo ponownie
wrócę do paki. Usilnie tego nie chciałem, lecz co
tu począć, gdzie się udać. Zrodziła się w mej
głowie myśl, skoro nie potrafię inaczej to najlepszym rozwiązaniem będzie skierowanie się o
pomoc do jakiegoś Ośrodka i tak właśnie tu się
znalazłem. Zanim jednak przyjechałem, to
musiałem odstawić alkohol, cięŜko to było dla
mnie, a wiedziałem, Ŝe pijanego mnie nie przyjmą.
Trzy dni nie picia to był dla mnie długi okres, lecz
to było jedyne rozwiązanie i teraz jestem z tego
zadowolony. Trwam w postanowieniu nie picia i
zauwaŜam, jakie to dla mnie korzystne, przede
wszystkim przestałem się staczać w dół, Ŝyję
trzeźwo, mam pracę i poznałem wielu nowych
kolegów. Korzyścią jest dla mnie teŜ to, Ŝe inaczej
mnie postrzegają i mogą na mnie liczyć, bo człowiek trzeźwy wzbudza większą ufność i jest bardziej dostępny. Patrząc na siebie dzisiaj to nie
mam zamiaru wracać do dawniejszego Ŝycia, upadlania się, chcę mieć ten zły okres za sobą. Nieraz
nawiedzają mnie wspomnienia z tamtych dni, lecz
dziś są tylko minionym doświadczeniem. Ze wspomnień, tych doświadczeń zrodziła się w mej
głowie myśl by przelać to na papier i tak powstało
małe opowiadanie, którego tytuł brzmi: „DWA
DZIADY”.
I było tak;
-W latach 90-tych będąc juŜ bezdomnym, pozbyłem się teŜ pracy. Będąc bez środków doŜycia,
korzystałem z jadłodajni „Caritas” prowadzonych
przez siostry zakonne przy ul. Ściegiennego lub
Niegolewskich. Właśnie w jednym z tych miejsc,
dziś dokładnie nie pamiętam, spotkałem gościa teŜ
bezdomnego, który następnie został moim serdecznym kolegom. Tak się zaprzyjaźniliśmy, Ŝe
jakiś czas klepaliśmy razem tą biedę. Aby zdobyć
jakieś pieniądze to zbieraliśmy puszki po piwie
albo chodziliśmy na Ŝebry.

Wszystkie pieniądze, które zdobywaliśmy w
róŜny sposób przeznaczaliśmy na alkohol, takim
naszym głównym specyfikiem był denaturat
rozcieńczony coca-colą, nazywaliśmy to
zestawem. Zestaw ten był naszym podstawowym
środkiem na zapomnienie o troskach,
problemach, niewygodach. Wspieraliśmy się
nawzajem i zawsze staraliśmy się by nam tego
zestawu nie brakowało. Przez pewien czas
próbowaliśmy zdobywać fundusze przy duŜych
MARKETACH i nawet nieźle nam to szło do
czasu, aŜ nie zaczęli się nami interesować
ochraniarze. Zaczęli nas przeganiać strasząc
pobiciem, a nawet, Ŝe wywiozą nas do lasu i tam
się nasz byt zakończy. Nie mieliśmy innego
wyjścia jak zrezygnować i poszukać innego
źródła dochodu, sposobów było duŜo, bo
najwaŜniejsze by nie brakowało na ZESTAW.
Tak mijały nam dni, raz było lepiej innym razem
trochę gorzej, ale jakoś dawaliśmy sobie radę.
Jak przyszły chłodniejsze dni to udawaliśmy się
do róŜnych miejsc, gdzie mogliśmy otrzymać
jakieś ubrania, z tym teŜ było róŜnie, niekiedy to
otrzymany płaszcz okazał się za długi, lub
czapka nie taka, lecz najwaŜniejsze, Ŝe było
cieplej. Właściwie to było mi wszystko jedno jak
wyglądam, nawet przestałem się golić, bo nie
było gdzie, a po drugie to nie chciało mi się. Nie
dbałem o to, co o mnie inni myślą i w ogóle
mnie to nic nie obchodziło jak wyglądam,
najwaŜniejsze dla mnie to by nie zabrakło na
denaturat, który pomagał mi o wszystkim
zapomnieć i będąc pod jego wpływem nic więcej
nie potrzebowałem. Pewnego dnia kolega
Heniek zaproponował byśmy przeszli się na
ulicę Grobla, tam podobno w jednej z bram
mieszka jego znajoma, więc poszliśmy. Gdy
odnaleźliśmy ową bramę to ja sobie
przypomniałem, Ŝe w tej samej bramie mieszka
mój ojciec chrzestny, więc postanowiłem go
odwiedzić. Weszliśmy na schody, odszukałem na
pierwszym piętrze drzwi gdzie mieszka mój
chrzestny, Zenek udał się na drugie piętro.
Odczekałem chwilkę nim odwaŜyłem się
zadzwonić i zaraz usłyszałem, Ŝe ktoś podbiega
od środka by otworzyć drzwi.

Znieruchomiałem i
zaniemówiłem, młody
człowiek, który otworzył drzwi równieŜ, a był nim
młodszy kuzyn, naraz z wielkim hukiem zatrzasnął
drzwi i tylko dobiegł do mnie krzyk – „Tato, Tato
jakiś dziad stoi przed drzwiami” – spojrzałem na
siebie i jakby wystrzelony z procy rzuciłem się do
schodów, pokonywałem po trzy stopnie naraz by
jak najszybciej oddalić się z tego miejsca.
Biegłem, co sił w nogach, zatrzymałem się dopiero
za bramą, chwilę odsapnąłem i jeszcze raz
spojrzałem na siebie; za przydługi płaszcz za
kolana z kołnierzem z jakiegoś zwierza, na głowie
czapa niczym jakaś boba rodem z Kaukazu, no i te
buty niby botki, a wyglądały tak, jak rolnicy przy
gnoju. Jeszcze przejechałem ręką po brodzie,
wielki nieład i zrozumiałem, dlaczego kuzynek tak
krzyczał, widocznie wyglądałem jak dziad. Po
chwili dotarł do mnie Zenek z zapytaniem, – co się
stało, taki trzask? Odpowiedziałem mu, Ŝe nic i
spojrzawszy na niego, a wyglądał tak samo jak ja,
- wiesz, co, nic się nie stało, po prostu dziady,
DWA DZIADY.
Dzisiaj wspominając tą scenkę jawi się mały
uśmieszek, lecz w wtenczas przeŜyłem szok,
zostałem porównany do dziada, było to dla mnie
bardzo przykre. Więc dzisiaj nie pijąc alkoholu
mam szansę lepiej pokierować swoim Ŝyciem by
nikt nie musiał nazywać mnie DZIADEM.

Maciej Jerzy Rodewald

Palaczu, czy ci nie Ŝal
Palaczu wracaj po Ŝar
A palacz na od chodne w te słowa
Dla zdrowia rodacy, dla zdrowia
Powstała ustawa, która utrudnia Ŝycie palaczom, tu nie wolno palić, tam teŜ nie wolno, co
za czasy dla palaczy. W przedszkolu nie bo dzieci, w szkołach nie bo młodzieŜ, a dlaczego
nie w urzędach? czyŜby przez nieuwagę mogłyby się spalić jakieś dokumenty? Tak na
powaŜnie to sprawa jasna, są tacy co nie znoszą dymu papierosowego, dlatego, Ŝe sami nie
palą. Chwała urzędnikom, Ŝe dbają o zdrowie rodaków, bo niby dlaczego ktoś ma być
biernym palaczem skoro sobie tego nie Ŝyczy. W ostatnim czasie coraz więcej ludzi odchodzi
od palenia papierosów i naleŜy to uszanować. Ja osobiście przyznam się, Ŝe jeszcze palę i
trochę te ograniczenia mnie wkurzyły, ale zauwaŜyłem teŜ i dobre strony tej ustawy. Skoro
nie mogę zapalić na przystanku autobusowym, bo to miejsce publiczne i znajdują się tam
osoby nie palące, to odejdę kilka metrów dalej i juŜ. Zanim zapalę to zrobię kilka kroków,
uszanuję przez to zdrowie drugich, a na dodatek nie grozi mi mandat, sami widzicie same
plusy. A skoro chcę się truć to sam, po co smrodzić drugim, no i przybliŜa to, do rzucenia
palenia. I teraz nie zapalę – na zdrowie.
Redakcja.
.
Z ciekawostek światowych, to wyszukałem, Ŝe zwierzęta teŜ mają
sporo za uszami. Jak donosi (NEW SCIENTIST – WIELKA BRYTANIA) cyt.
„Krowy, owce i kozy moŜna by uznać za niewinne ofiary ludzkiego apetytu na
mięso, tymczasem (...) gazy uwalniane z układów trawiennych zwierząt
hodowlanych stanowią aŜ 18 procent światowej emisji gazów cieplarnianych
[głównie metanu] – jest to więcej, niŜ emitują wszystkie środki transportu razem
wzięte”

KrzyŜ:
Poziomo:
2. składany przy przyjęciu do pracy
6. mebel przeznaczony do siedzenia
7. zdaje relacje z wydarzenia
8. w szkielecie
9. lamówka
11. imię autora „Pieśni o głodzie”
13. uroczysta kompozycja muzyków
16. kolczasta bylina z Afryki
17. wątki miłosne w twórczości
19. faza księŜyca
22. ... Wielkopolski-nad Wisłą
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Pionowo:
1.upiorne kadry
2.język środowiskowy
3.wychodzi z mnoŜenia
4.ruch obrotowy
5.rybie „płuca”
10.zawodnik r gingu
11.razi w oczy
12.babi wabik
14.rodzimy alpinista
15.osobowa lub bagaŜowa
18.krój swetra
20.ponoć góry przenosi
21.ceniona ryba morska
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W zdrowym ciele zdrowy duch.
By nam mieszkańcom Ośrodka nie zastały się mięśnie Opiekunowie
dbają o
naszą kondycję i organizują róŜnego rodzaju zajęcia ruchowe. Jedną z takich
form zajęć ruchowych jest organizowanie przez p. Marka Skierkowskiego
Turniejów Tenisa Stołowego. W dniu 18 grudnia (w sobotę) 2010 r. na świetlicy
Ośrodka odbył się kolejny z takich turniejów, w którym wzięli udział rywalizując
między sobą mieszkańcy i pracownicy OdB.

Zasiedziałeś się trochę i
potrzebujesz więcej ruchu,
najlepszym rozwiązaniem
dla ciebie to zafundowanie
sobie więcej spacerów na
świeŜym powietrzu

Zastanawiasz się, jak ułoŜyć
sobie stosunki z
współmieszkańcami? Tym
razem zaufaj swojej intuicji,
a będzie dobrze

Nie denerwuj się ciągłym
poganianiem ze strony
opiekunów. Ich teŜ wciąŜ
ktoś pogania, dlatego są
tacy

Załatw w końcu wszystkie
sprawunki i zrób rewizję
w swoich finansach.
Popłać wreszcie zaległe
rachunki, nie zwlekaj

Sukces osiąga się tylko
cięŜką pracą. Zamiast
więc tyle gadać, zabierz
się do najpilniejszych
zadań

Umartwiasz się czymś,
lepiej wyjdź do ludzi.
Umartwianie się z powodu
odsunięcia się kogoś, nigdy
nikomu nie wyszło na dobre

Nie irytuj się wszystkim
dookoła. Weź głęboki
oddech i postaraj się
spojrzeć na to z dystansem

Uporządkuj wszystkie
sprawy wokół siebie i
zaplanuj sobie mały
wyjazd do znajomych,
dawno nigdzie nie byłeś

Trzymaj rękę na pulsie.
Niebawem czekają cię powaŜne
rozstrzygnięcia i przełomowe
decyzje

Umów się wreszcie do
lekarza specjalisty.
Pewnych objawów nie
moŜna lekcewaŜyć do
końca

Pozwól sobie od czasu do czasu
na małe lenistwo i zaszyj się
pod kocem z dobra ksiąŜką

Nie wyobraŜaj sobie, Ŝe
sprawy będą iść tak
szybko, jak to sobie
wymarzyłeś. Musisz
niestety, poczekać

