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Witam,
Sierpie , lato, sło ce, góry... no nie za wiele tego mieli my
w tym miesi cu. Jednak trzeba si cieszy tym, co jest,
szczególnie, e starali my si Pa stwu umila czas licznymi
wycieczkami – zarówno dłu szymi – całodniowymi,
jak i krótkimi wypadami poza miasto w ciekawe miejsca.
Jakby nie patrzy lato si ko czy, a przed nami jesie .
Miejmy nadziej , e pi kna, polska i złota...
A co to wszystko ma wspólnego z tym numerem „Wie ci”?
Niewiele, ale zapraszam ju do lektury.
Red.

Moje miasto cz. 11
jest niewiele. S to małe budowle
stawiane w ko ciołach albo obok,
na wzór Santa Casa w Loreto.
Podobny Domek znajduje si na
Pradze w Warszawie. Krakowski
Domek
Loreta ski,
fundacji
Albrechta Dembi skiego, powstał
w latach 1712—1719 wg projektu
Kaspra Ba anki. Na zewn trznej
cianie
Domku
(od
ul.
Loreta skiej) znajduje si tablica
z
płaskorze b
i
nast puj cym podpisem: W
tej kaplicy dnia 24 marca
1794
r.
Tadeusz
Ko ciuszko w towarzystwie
gen. Józefa Wodzickiego
zło ył
do
po wi cenia
pałasz, którego dobył w
obronie wolno ci narodu
polskiego. Wierni synowie
Ojczyzny w setn rocznic
pomnik ten poło yli. W ko ciele
Kapucynów, w wielkim ołtarzu,
znajduje si obraz Zwiastowania
Naj wi tszej Panny, malowany
ok. 1700 r. przez Piotra Dandini z
Florencji; jest to dar Ko my III
Medyceusza, ksi cia Toskanii.

Ko ciół p.w. Zwiastowania
Naj wi tszej Panny i klasztor
Kapucynów (ul. Kapucy ska) —
zbudowany został w latach
1695—1703 w stylu toska skim.
Budow rozpocz ł Jan Cerom, a
doko czył
Marcin
Pellegrini.
Kapucyni anga owali si bardzo
w walki powsta cze w XVIII i XIX
w. Przed ko ciołem — krzy
ustawiony na zbiorowej mogile

konfederatów barskich, poległych
w 1768 r. w walce z Moskalami.
W przyległym do ko cioła Domku
Loreta skim po wi cono szable
Tadeuszowi
Ko ciuszce
i
Józefowi Wodzickiemu przed
rozpocz ciem powstania w 1794
r. Domów Loreta skich w Polsce

Bosych z Poznania, sk d
zostały usuni te przez Prusaków
w ramach akcji germanizacyjnej
w Wielkopolsce. Wtedy te został
dla nich zbudowany klasztor i
ko ciół,
wg
projektu
T.

Ko ciół p.w. w. Józefa i
klasztor Karmelitanek Bosych
(ul. Łobzowska 40) — Przed I
wojn
wiatow
przybyła do
Krakowa grupa zakonnic ze
zgromadzenia Karmelitanek
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Stryje skiego,
w
neoroma skim.
Otoczony ceglanym

stylu

murem
stanowi
malowniczy
element ulicy. Wn trze ko cioła
wyposa one jest nader skromnie.

Siedem boskich pomyłek cd
dorosłymi lud mi, gdy ulegaj
emocjonalnym słabo ciom, na
ogół szukamy sposobu, eby nie
powiela
takich
wzorców
zachowa .
Pracoholizm,
alkoholizm, seksoholizm itp. – to
iluzoryczne stany, iluzoryczna
ucieczka przed
samym sob i
duchowym
lenistwem.
Osoba
leniw
duchowo mo e
by
te
zakonnik
(wa na
jest
motywacja).
Przewa nie
pracujemy tylko po to, eby mie
pieni dze i pozycj społeczn ,
dlatego spieszno nam, eby mie
to wszystko ju za sob (po
trupach do zwyci stwa). Idziemy

Lenistwo c.d. Na szcz cie s
jeszcze ludzie, którzy decyduj
si
wycofa
z
bezładnej
szamotaniny
sztucznej
pracowito ci,
jak
jest
codzienno i po wi ci czas na
poszukiwanie prawdy o sobie.
Uwi zieni w naszych
egocentrycznych
„twierdzach”
przypominamy studnie
„nie wiadome” tego,
e czerpi
wod
z
jednego
ródła. Na
duchowe
lenistwo
najbardziej
nara eni
s ci, którym si dobrze powodzi,
gdy wszystko przychodzi zbyt
łatwo i nie ma powodu, by si o
cokolwiek
stara .
Je li
w
dzieci stwie do wiadczyli my na
własnej skórze, co dzieje si z
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Przeznaczeniem
ka dego
człowieka jest d y do „ ródła”.
Droga ka dego człowieka jest
taka jaka jest. Innego ycia nie
mamy. Trzeba si na nie zgodzi ,
bo inaczej zaprzepa cimy lekcj ,
jaka niesie: ycie nabiera sensu,
jak zorientujemy si ,
e
idziemy
we
wła ciwym
kierunku,
a
nie
trwamy
w
konformistycznym
bezwładzie.

na łatwizn . To smutne,
e
najwi cej korzy ci materialnych
przynosi tworzenie produktów,
bez których mo na by si z
powodzeniem oby , a nawet
dobrze by było ich unika .
Wysiłek
odró nia prac
od
zabawy.
Słynny Thomas
Alva Edison (to
ten
„od”
arówki
elektrycznej i
innych
genialnych
urz dze )
twierdził, e w
geniuszu jest zaledwie pi
procent inspiracji, reszta to pot...
Pewien mistrz zen powiedział:
„Je li idziesz łatwa drog , to nie
jest droga. Je li idziesz drog ,
któr znasz, to równie nie jest ta
droga, której szukasz...” Nie
popełnia
bł du
(grzechu)lenistwa,
znaczy
ka dego dnia, w ka dej chwili,
wybiera
drog
trudniejsz
i
nieznan . Trudne to, bo wymaga
porzucenia
egocentrycznych
pragnie , złudze
l ków.

I to by było na tyle...
C.B.D.O. (co było
do okazania...). To
koniec
tego
m drego
„tasiemca”
w
odcinkach. Na własny u ytek
stre ciłam publikacj
znanego
polskiego psychologa Wojciecha
Eichelbergera
i
zostałam
namówiona, eby przekaza te
m dro ci Wam, w „Wie ciach”...
co te uczyniłam i przepraszam,
je li komu nie przypadła ta seria
do gustu (aczkolwiek to nie ja, to
Eichelberger...
- dobrze e
mam to na kogo zrzuci ).
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Dzie dobry!
I tak, prosz pa stwa, lato nam
niepostrze enie mija, a pogody
nie wida . Nieubłaganie zbli a
si jesie , a z ni smutne i
ponure dni. Staram si na razie o
tym nie my le , bo od razu
zaczynam si czu
le, a to
pot guje rzewno , co jest nie
wskazane.
U nas zaj cia id swoim torem.
Panie z terapii s prawie w
komplecie po urlopach – zaj cia
s bardziej urozmaicone. Trwaj
spotkania
z
naszym
psychologiem – zauwa yłam, e
przychodzi coraz
wi cej
mieszkanek (bo
z mieszka ców
mamy jednego
rodzynka). Mamy
na sta u nowego
młodziana, który
sporo
serca
wkłada w to, co
robi, dobrze byłoby, gdyby u nas
został.
W pierwszej połowie sierpnia
mieszka cy byli na dwóch
wycieczkach w Wadowicach i
Niepołomicach.
Najwa niejsze
było zwiedzanie domu, w którym
urodził si , mieszkał i ył nasz
Papie Jan Paweł II. Nie było w
powszedni dzie
tłoku, mogli
zatem spokojnie bez po piechu
obejrze
dokładnie wszystkie
pami tki, jakie po Nim zostały.
Natomiast z Niepołomic wrócili
lekko rozczarowani, nie obejrzeli
rezerwatu
w
puszczy
niepołomickiej.
A teraz chc napisa par zda
na temat pytania, które było w

skrzynce kontaktowej „Wie ci”.
Kto w niewybredny i obcesowy
sposób napisał o naszych
paniach, które pomagaj
w
kuchni, e chodz w niechlujnych
brudnych fartuchach i e znajduj
si włosy w jedzeniu. Otó wiem,
z kompetentnego ródła, e w
osobnym nie stykaj cym si z
garnkami
pomieszczeniu
„odwalaj
murzy sk
robot ”,
czyli czyszcz ziemniaki, obieraj
jarzyny, czyli s przy wst pnej
obróbce
ywno ci. Poza tym
maj białe fartuchy i czepki, a
nawet wtedy, kiedy
ich
nie
miały
zawsze
chodziły
czystko ubrane, a
zreszt wszyscy je
znamy, to widzimy.
Dlatego
przykro
było czyta
co
takiego, s dz , e
to
czysta
zło liwo . Poza tym, jak długo tu
jestem, nie zdarzyło mi si
znale w adnym daniu włosa, a
gdyby kto
znalazł, pewnie
byłoby bardzo gło no w jadalni.
Ale eby nie było zbyt słodko,
musz
zwróci
uwag
na
jedzenie, które zarezerwowano
nam w ci gu wolnych trzech dni.
W pi tek makaron jako drugie
danie był prawie niejadalny.
Rozgotowany na papk – mo na
było zje
tylko przybranie, tzn.
ser lub jabłka. Mamy nadziej , e
to był „wypadek przy pracy”.
Natomiast sobota, niedziela i
poniedziałek:
ziemniaki
rozgotowane
na
pak ,
niejadalne. Nie s dz , eby za
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ka dym razem panie gotuj ce
były
„zakochane”.
Pewnie
gatunek
ziemniaków
jest
niedobry, w tym przypadku
nale ałoby zmieni
dostawc .
Du o jest u nas bezz bnych, ale
prosz wybaczy , nie mo e tak
by , jeste my wprawdzie lud mi
starszymi, ale nie wolno nas
lekcewa y . Ostatecznie na to,
co teraz macie, wy młodzi,
pracowali my my starsi.
I je li w okresie wolnym od pracy
odpoczywacie (nie mamy o to
alu), to niech przynajmniej
przyzwoite
jedzenie
zrekompensuje marazm w jakim
yjemy. Wreszcie – nie mamy
tutaj wielu powodów do rado ci.
Niektórzy z nas zawsze znajd
zaj cie, ale reszta si setnie
nudzi.
Nie chciałam by niegrzeczna,
ale nasłuchałam si tyle skarg –
zreszt słusznych, e musiałam
poruszy t niezbyt przyjemn
„kwesti ”. Dobrze dla
nas, e ko czy si ta
laba, wracamy do
codziennych zaj .
Chc jeszcze napisa
o jak s dz wa nych
dla nas sprawach.
Dotyczy to zwłaszcza
osób, które pobieraj
mniej ni
800 zł
wiadcze rentowych.
Otó
nasze
niedoł ne pa stwo
zafundowało nam o dziwo
jednorazowy dodatek pieni ny.
Nikt nam nie robi łaski, bo w
ustawie sejmowej jest wyra nie
powiedziane,
e w roku, w
którym nie b dzie waloryzacji,

przysługiwa b dzie jednorazowy
dodatek. Nie jeste my szar
stref , bo nikt tak uczciwie jak my
nie płaci podatków. ZUS sam
nam skrupulatnie je ci ga. Nie
dostaj tego dodatku ci, którzy
maj wysokie wiadczenia. I to
jest sprawiedliwe. Natomiast
mo na by si upiera przy tych,
którzy pobieraj zasiłek socjalny,
ale to te mo na wytłumaczy ,
bo płac za to wszyscy swoimi
podatkami. Ale trz sie nami al i
zło ,
e MOPS chce nam
odebra po 70% z ka dego
dodatku. Nie jest to
adne
zarz dzenie centralne, nawet
nasz okropny rz d był w tym
przypadku przyzwoity. A przecie
z tych naszych groszowych
ko cówek musimy zapłaci za
lekarza, zadba
o bielizn ,
garderob , kupi
rodki do
higieny osobistej. A gdzie
„luksusy”? My te chcemy je
owoce, wypi wod , od czasu do
czasu zje
loda czy
co słodkiego. Na te
„luksusy” ju
nam
niestety nie wystarcza.
Dlatego b dziemy si
odwoływa , gdzie si
da, eby ukróci te
lichwiarskie
dania.
Jeste my upokorzeni i
rozgoryczeni, na to
nam
przyszło
–
doczekali my si po
długoletniej
pracy
takiego ko ca. Nie wiadomo za
kogo si wstydzi , w ka dym
razie b dziemy puka gdzie si
da. Teraz to ju wszystko co
chciałam doda . Do zobaczenia
!.
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Warto przeczyta
Tes Gerbitsen
Grawitacja
Jak
sam
tytuł
wskazuje,
ksi ka
jest
o
lotach
kosmicznych. S na
wiecie tacy ludzie,
którym dane było
zakosztowa
przeja d ki
poza
nasz glob. Co ci
ludzie prze yli, to s
ich odczucia. Co
nam,
„zwykłym
miertelnikom”
zostało ? – tylko podziwia ich za
odwag , a innych ludzi z tym
zwi zanych
–
in ynierów,
budowniczych, komputerowców, za

umiej tno
wprowadzenia a w
ycie ambitnych planów człowieka,
chc cego pokonywa przestrze
kosmiczn . Nie jest tajemnic , e
takie
loty
to
skomplikowane
przedsi wzi cia, lecz oni wszyscy –
astronauci – prze yli je. A nam
zostało tylko zazdro ci
tych
niezwykłych prze y , które z punktu
widzenia ich u yteczno ci dla
wiata i cywilizacji oceni mo e
tylko historia...

Z pami tnika jasnowidza cd
kawalerzysta r bn ł go szabl na
odlew w momencie, gdy ten biedak
odruchowo dłoni osłaniał policzek
przed spadaj c z góry szabl .
Głowa została rozpłatana na dwie
cz ci, a palce odci te od
dłoni. Ta dło i te palce,
le ce
w
kurzu
przydro nym, do dzi tkwi
w moich oczach.
Kawalerzy ci pognali dalej.
Schronieni w cerkwi cywile,
gdy zgiełk bitewny zacichł, wyszli i
zacz li zdziera z trupów obuwie,
ubranie, bielizn . Jaka
baba
zerwała z szyi temu z obci tymi

W dziewi tym roku ycia stałem
obok cerkwi przy drodze, która
przecinała nasz wie od wschodu
na zachód, i patrzyłem na
uciekaj cych w popłochu ołnierzy
polskich,
za
którymi
p dziła
straszna
kawaleria Budionnego i
siekła
szablami
zapami tale. Pod tymi
ciosami piechurzy padali
jak
podci te
kosy.
Zobaczyłem, jak jeden taki piechur,
szczuplutki,
w
porwanym
mundurze, stan ł, rzucił karabin i
podniósł r ce do góry. Ale p dz cy
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palcami krzy yk na ła cuszku. Moja
siostra, która umiała czyta po
polsku, kiedy jej pokazała ten
krzy yk, powiedziała, e s tam
litery SP, rok i napis: „od matki
Marii".
Pochowali my tego ołnierza pod
rozło yst
topol
rosn c
nad
brzegiem
niewielkiej
rzeczułki,
przepływaj cej
przez
park
baronowej D.
W 1935 roku, czyli w pi tna cie lat
pó niej, czytaj c z dłoni jednej ze
starszych pa , a było to przy ulicy
Moniuszki w Warszawie, nie wiem
po co, opowiedziałem jej ten epizod
z mego ycia. A kiedy mówiłem o
złotym krzy yku i
napisie na nim
wyrytym, pani ta
zemdlała. Potem
dowiedziałem si
od niej,
e od
pi tnastu lat szuka
na pró no syna.
Gdy szedł
na
front, otrzymał od
niej opisany przeze mnie krzy yk, a
wi c na pewno to był on.
Wskazałem jej, gdzie został
pochowany. Pojechała tam.
W dwunastym roku
ycia, 27
grudnia, w ksi ycow , mro n noc
banda, składaj ca si z ponad setki
dobrze
uzbrojonych
zbirów,
napadła na maj tek ziemski
Lewad .
Byłem
tam
wtedy
zaproszony na
wi ta Bo ego
Narodzenia. Obudziłem si pod
wpływem strzałów i ryku bydła. W
okna wpadał blask po aru. Płon ły
magazyny, stajnie, obory, chlewnie.
Zamkni te zwierz ta, potwornie
rycz c, gin ły w płomieniach. Nam
nie pozwolono wyj z czworaków.
Pod ka dym oknem stał uzbrojony

bandyta.
Czworaki
podpalono
równie . Szyby w oknach p kały
pod wpływem
aru. Słyszałem
poprzez ryk zwierz t wołanie ludzi
o pomoc do Boga. Pomoc nie
nadchodziła. Kiedy zacz ło wita ,
a dachy budynków powoli zapadały
si , banda znikła tak nagle, jak
nagle si pojawiła.
Wybiegłem w koszuli tylko i boso.
Mróz był trzaskaj cy. Nie czułem
tego.
Pobiegłem
do
stajni.
Zobaczyłem gór uformowan ze
wzd tych od aru zwłok koni, tak
bestialsko
przez
ludzi
zamordowanych.
Chorowałem
potem długo z doznanego szoku.
A kiedy wkroczyłem
w pi tnasty rok
ycia,
mier
przyszła po mnie.
Byłem
wychowankiem
„kochanej Mateczki
M czy skiej"
w
bursie
w
miasteczku
K.
polecenie doktora Biszoffa mogłem
po odrobieniu lekcji na nast pny
dzie siedzie w sypialni na krze le
nie opodal pieca kaflowego.
Siedziałem po ciemku. Drzwi do
jadalni były uchylone i wpadała
przez nie smuga wiatła. Słyszałem
poszum
przyciszonych
głosów
dzieci zaj tych lekcjami. Oparty o
por cz krzesła, siedziałem z
wyprostowanymi do przodu nogami
i sennym wzrokiem patrzyłem na t
smug . Jak długo to trwało, nie
wiem. W pewnym momencie
drgn łem i uniosłem powieki.
Ogarn ł mnie dziwny l k. W
nogach poczułem dotkliwe zimno, a
czoło zrosiło si zimnym potem. Po
smudze tej pełzła pulsuj ca,
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gimnastycznymi, nim upłyn ł rok,
byłem jednym z najsprawniejszych
jego
uczniów
w
gimnastyce
szwedzkiej. A kiedy najwi kszy
zawadiaka w szkole, Michał
Korecki, został przeze mnie
dotkliwie pobity za napa
na
młodych ydów, Daniło Łukowicz,
zamiast ukara mnie za udział w
bójce, przy wszystkich uczniach i
radzie pedagogicznej ucałował
mnie i powiedział:
— Wot maładziec,
trzymaj nogu.
W kilka lat pó niej
inny
pedagog,
nazywał
si
Paderewski,
postawił mi troj z
mineralogii.
Zwróciłem si do
niego z pro b o
podanie przyczyny tak niskiej
oceny,
oceny
na
poziomie
Pamulaka, najwi kszego t paka na
kursie. Profesor powiedział:
— Pamulak ma ksi dza w rodzie i
kilka włók ziemi, a ty nie masz nic,
dlatego musisz umie pi razy tyle
co on i stu innych Pamulaków
razem
wzi tych,
a
jak
to
osi gniesz... b dziesz człowiekiem.
Zrozumiałem,
e było to te
„trzymaj
nogu".

bezkształtna masa. Pełzła ku mnie.
Krzyk zamarł mi w krtani. A ona
wci
była bli ej i bli ej. Dotkn ła
moich stóp i wzdłu
goleni
wdzierała si do góry. Zdr twiały i
stały si nieczułe palce u nóg,
potem stopy, potem łydki, kolana,
l d wie. Bezruch narastał. Dr twy i
martwy byłem do pasa. I wtedy
usłyszałem głos:
— Co jemu si stało? Chod cie tu.
Patrzcie, jakie on ma
wytrzeszczone oczy.
Cały siny.
Kto mn potrz sn ł.
Wniesiono
lamp .
Poja niało.
Widziałem
wszystkich jak przez
mgł . A potem mgła
zacz ła
zanika .
Chłód i dr twota
ust powały. Oddychałem miarowo.
Straszny l k rozwiał si . Wstałem i
zacz łem powoli i
w stron
jadalni.
Od tego momentu bóle w krzy u
zacz ły słabn . Ruchy moje były
sprawniejsze i z ka dym dniem
czułem si lepiej. A kiedy Daniło
Łukowicz Ilczuk, zwany „Trzymaj
Nogu", wzi ł mnie pod swoj
opiek i codziennie czuwał nad
moimi
wiczeniami
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Halina Po wiatowska
Pytasz – co d wigaj w jukach
wielbł dy podró ne
one nios moje serce
poprzez pustyni
Kiedy odszedłe ode mnie
zostałam sama
pod ółtym sło cem
Ziemia jest sucha
i serca ludzi puste,
nie dla mnie bije
ródło tkliwo ci
Czasem ci widz
lecz wyci gni tymi r koma
dotykam tylko
mojej my li o tobie
Pytasz – co d wigaj w jukach
wielbł dy podró ne
One nios moje serce
poprzez pustyni
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Wielcy ludzie w anegdocie, czyli sławni i zabawni
Bernard Tristan (1866-1947)
Francuski pisarz i dziennikarz, autor znakomitych
komedii, powie ci, nowel obyczajowych.
Tristan Bernard chciał pewnego razu wynaj
taksówk . Podszedłwi c do kierowcy i spytało
cen kursu.
- Sto franków - odparłkierowca.
Tristan Bernard popatrzył na taksówk , która
była w okropnym stanie i rzekł:
- Panie, ja nie mam zamiaru kupowa tego grata, ja chc go tylko wynaj
jeden kurs!

na

Pewnego razu b d c w towarzystwie znajomych Bernard powiedział:
- Charakterystyczne dla naszej epoki jest to, e niektórzy ludzie kupuj za
pieni dze, których nie maj , rzeczy, które nie s im potrzebne, by
zaimponowa tym, którzy na to gwi d ...
Jaki szewc zapytałraz Tristana Bernarda:
- Czy stosuje si pan w yciu do tych wszystkich zasad, które głosi pan w
swoich ksi kach? Na to humorysta:
- A czy pan nosi wszystkie buty i pantofle, które pan sam szyje...?
Kiedy do pokoju Tristana Bernarda wszedłsekretarz i powiedział:
- Prosz pana, poranna prasa doniosła o pa skiej mierci! Na to Bernard
spokojnie:
- Niech pan wy le kwiaty...
Bernard radziłkiedy przyjacielowi:
- Je li b d c w towarzystwie kobiety potrafisz w
niej czyta , jak z ksi ki, nie stosuj przynajmniej
systemu Braille'a...
W obecno ci Tristana Bernarda rozmawiano raz
o pewnej aktorce:
- Postanowiła ona - powiedziałkto z obecnych zamkn
drzwi swego domu przed kobietami,
które si le prowadz .
- Do licha! - odezwał si na to pisarz. - Jak w
takim razie b dzie wchodziła do własnego mieszkania...!?
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Młody autor czytałkiedy Tristanowi Bernardowi swoj sztuk . Pisarz słuchał
cierpliwie i po odczytaniu całego dramatu zapytałgo cia:
- Wi c jak to było przy ko cu? Co si stało z bohaterk ?
- Otruła si ...
- Radz panu, eby si lepiej zastrzeliła. Huk - rozumie pan? Huk! Trzeba
przecie publiczno obudzi przed zako czeniem przedstawienia.

A jednak si obraca... c.d.
Moim zdaniem trzeba zacz
od
tego, eby nie czu si „gorszymi”,
je li nasz
rol
yciow
jest
egzystencja zwyczajna, szara i
pracowita, kiedy nie jeste my „na
wieczniku”, kiedy szyjemy buty...
które nosz „wielcy”, a o nas pies z
kulawa nog nie pami ta, a jeszcze
i
wynagrodzenie
nie
takie... W ramach swojej
(a
nie
czyjej )
osobowo ci planetarnej
mamy
zawsze
do
spełnienia jak
rol ,
ka dy inn i przesta my
wreszcie krytykowa
i
dawa dobre rady, eby
ukry
swoje
wady
(zaczynam
mówi
wierszem).
Bezmy lne
na ladowanie czyni wiele
szkody. To tzw. „owczy p d” jest
cz sto przyczyn naszych cierpie i
niepowodze . B d sob ! Ale co
zrobi , jak nasz Merkury(planeta
intelektu,
mentalno ci,
przekazywania
wiadomo ci...
i
rzeczy – planeta kupców i złodziei)
jest np.: w kwadraturze z Neptunem
(planeta iluzji), ano wtedy ci gle
gubimy si we mgle... ale je li

Osobowo ci
Planetarne...
Zaprzyja ni si z samym sob ...
ale jak to uczyni ? Moim zdaniem
nie
nale y
si
z
nikim
identyfikowa . Jeste my czasami (a
czasem chcemy by ) podobni, ale
ka dy jest odr bnym tworem
psychofizycznym.
Dwie
„zakochane” w sobie
„przyjaciółki” – jedna
wysoka i smukła, druga
nieco
puszysta
i
„niskopienna”, z czystej
i
szczerej
sympatii
zaczynaj si ubiera
jednakowo...
i
przynajmniej jedna z
nich b dzie wygl da
bardzo groteskowo. To
samo
z
na ladownictwem
zachowa .
Dziwnie
ało nie
wygl da, gdy człowiek nieco
nie miały
i
skryty
zaczyna
nieudolnie
na ladowa
osob
otwart i pewn siebie. Dobre rady
(którymi jest podobno piekło
wybrukowane) szukaj c Siebie
powinni my odło y do lamusa.
Gdyby wszyscy byli królami lub
prezydentami, to kto by szył buty?
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wiemy,
e
w
horoskopie
urodzeniowym co takiego mamy i
kto
(astrolog)
nas
o
tym
poinformuje, to mamy szans nie
da si omamia i zrobi co
konstruktywnego ze swoj osob .
Podobne
niesympatyczne
zdarzenia tak zewn trzne jak i
wewn trzne,
emocjonalne
przytrafiaj si przy kwadraturze
(90 st.) Merkurego z Ksi ycem.
Wtedy przewa nie okłamujemy
samych siebie, ale i nas okłamuj ...
Nie jeste my na wiecie sami.
Trzeba szuka takich przyjaciół,
którzy do nas pasuj . Astrologia
jest
tu
bardzo
przydatna. Dwoje ludzi
z
kwadratur
osobistych Merkurych
(a na dodatek w
osobistych
horoskopach
niekorzystnie
aspektowanych) mog
sobie
bardzo
zaszkodzi . Nigdy si
nie zrozumiej , to tak,
jakby mówiły w osobnych j zykach
(Wie a Babel). Co ciekawe, e
ludzie mówi cy rzeczywi cie w
ró nych j zykach, a maj cy trygon
(120 st.) swoich Merkurych i to
jeszcze dobrze w
horoskopie
osobistym aspektowanych, potrafi
bezbł dnie
komunikowa
si
gestem i my l
(prawie jak
telepatia).
Najwi kszym
chyba
pechem losowym jest przyja
z
osob , z któr z jakich powodów
nie jeste my w stanie si
porozumie
(to te niekorzystne
aspekty, niestety), a mamy pi kny
trygon Sło urodzeniowych i bardzo
si
sobie podobamy, lubimy i

jeste my
dwuosobowym
„towarzystwem
wzajemnej
adoracji”, szkodzimy sobie bardzo,
ale jest nam bardzo przyjemnie i
miło. Jak dwóch narkomanów
sp dzaj cych bardzo przyjemnie
czas razem.. na planowaniu miłej,
sympatycznej
i
szcz liwej
przyszło ci. Okazuje si , e nie
trzeba
„wody
ognistej”,
ani
narkotyków,
zatruwamy
si ...
planetarnie. Najbardziej „toksyczny”
jest wg mnie Neptun, nie najlepiej
aspektowany we własnym lub
czyim
XII domu horoskopu.
Toksyczne przyja nie i zwi zku
uczuciowe, partnerskie
oraz toksyczne grupy
ludzi. Obecnie planeta
Neptun przebywa jak
ju wcze niej pisałam,
w znaku Wodnika, a to
XI dom naturalnego
horoskopu Ziemi. Bujaj
i zatruwaj nas ile si
da, wykorzystuj c nasz
naiwno
wynikaj c z
niewiedzy
(reklamy,
dobre rady duchowe,
wietne
batoniki, które musisz koniecznie
skonsumowa ,
preparaty
na
odchudzanie,
które
musisz
stosowa , eby by człowiekiem
sukcesu...).
Nie
dajcie
si
zwariowa .
Człowiek
sukcesu
wcale nie jest szcz liwy. Umiera
cz sto w biegu na zawał lub
anoreksj ... i za chwil maj tek
rozgrabi „przyjaciele”, a potem ju
nikt nie pami ta o tym, e istniał. I
za swoje niepowodzenia nie
obwiniajcie ani taty, ani mamy – to
teraz takie modne, urazy z
dzieci stwa... Na ten temat w
nast pnym numerze... Pa! C.d.n.
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Tajemnice „alkowy” - czyli co wiedzie chcemy.
Pytanie: Po co wydaje si tyle chleba rano i wieczorem? Po 6-7 kromek,
który si pó niej wyrzuca z balkonu goł biom? Rozumiemy zima to co
innego, ale teraz goł bie maj do dyspozycji inny pokarm. Nam wydzielaj
po 2 kromki – mo emy poda nazwiska tych osób (tu nast puje lista osób, ale
została ona usuni ta przez redaktora prowadz cego, ze wzgl du na ochron danych
personalnych gwarantowan w naszym kraju ustawowo).

Dlaczego posiłki co dzie wydawane s od tyłu? Dawniej były wydawane
jeden dzie z przodu, drugi dzie od tyłu i było dobrze – nikt nie miał
pretensji o to, a teraz czujemy si jak ludzie drugiej klasy. Tam z tyłu
siedz same lumpy a jeste my dyskryminowani i to si nam nie podoba i te
rozmowy gło ne przy stolikach – personel musi przekrzykiwa gło no co
ka dy chce zamawia . Trzeba z tym sko czy , mamy tego do !

p. kierownik Krystyna ladowska
Odpowied : Odpowiadaj c na pytanie „po co wydaje si tyle chleba
rano i wieczorem po 6-7 kromek" jednym a drugim wydziela si po 2 kromki
wyja niam, e nikomu nie wydziela si 2 kromek chleba. Je eli
otrzymujecie pa stwo 2 kromki chleba to zawsze wtedy jest jeszcze do
wyboru bułka, rogal lub ciemne pieczywo. Je eli kto nie chce bułki, rogala
ani ciemnego pieczywa to na yczenie otrzymuje wi cej chleba. Problem
karmienia goł bi omawiany jest z Pa stwem prawie na ka dym spotkaniu z
panem Dyrektorem, pro by o niedokarmianie goł bi, wyja nianie dlaczego
nie powinno si tego robi s prawie codziennie tematem rozmów moich i
pani Kierownik Administracji z Pa stwem. Niestety, mimo naszych pró b i
wyja nie wiele osób, mieszka ców naszego Domu nie rozumie albo nie
chce zrozumie problemów i szkód jakie wynikaj z uporczywego, całkiem
niepotrzebnego dokarmiania goł bi.
Odpowiadaj c na pytanie „dlaczego posiłki co dzie wydawane s od
tyłu jadalni" wyja niam, e posiłki s podawane w kolejno ci w jakiej
Pa stwo przychodzicie na stołówk . Wydłu enie do dwóch godzin czasu
wydawania posiłku, zniesienie „przypisanych", miejsc ma na celu
ułatwienie Pa stwu korzystania ze stołówki, umo liwienie zjedzenia posiłku
w spokoju bez konieczno ci długiego oczekiwania na podanie. Dlatego te
nie rozumiem dlaczego kto z Pa stwa miałby si czu dyskryminowany
czy człowiekiem drugiej kategorii – wła nie przez podawanie w kolejno ci
przyj cia czy mo liwo ci wyboru miejsca przy stoliku, wszyscy s
traktowani jednakowo. Je eli chodzi o gło ne rozmowy przy stolikach nie
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bardzo mamy na to wpływ, zwrócenie uwagi nie zawsze przynosi rezultat, a
czasem wywołuje jeszcze gło niejsze zachowanie. Kultura bycia na
stołówce, nie przeszkadzanie sobie wzajemnie w du ej mierze zale y od
Pa stwa.

T cza 36 barw, czyli horoskop Flammariona c.d.

Ci, którzy przyszli na wiat w tej
dekadzie roku zadziwiaj nieraz
otoczenie
sw
zmienno ci ,
dotycz c
zarówno
charakteru
i
post powania, jak i
kolei losu. Zdarza si ,
e w jednym yciu
prze ywaj jakby kilka
kolejnych egzystencji,
ró ni cych
si
od
siebie.
Na szcz cie zawsze potrafi si w
jaki sposób przystosowa , nawet
je li
okoliczno ci
zewn trzne
skieruj ich na inne tory. Wiele w
ich
yciu spraw zacz tych i
niedoko czonych — czasem z
własnej winy, niekiedy wskutek
zrz dzenia losu.
Zmienne i nietypowe sytuacje, w
których przychodzi im y , czyni
ich nieraz biernymi, na ogół nie
bardzo wierz w powodzenia swych
działa ,
s
nastawiani
fatalistycznie.
Cz sto ich tryb
ycia cechuje

tymczasowo , prze lizguj si jak
gdyby po wierzchu spraw, ni
staraj si zapu ci gdzie korzeni.
S do
chaotyczni i
rozproszeni — zarówno
w
swych
zainteresowaniach, jak i
kontaktach z lud mi. W
nic nie anga uj si
zbyt gł boko.
Zmieniaj
kierunki
nauki, profesje — niekiedy maj ich
w ci gu ycia kilka, rzadko wszak e
osi gaj w której z nich wi ksze
sukcesy. Niekiedy bardzo potrafi
te
dba
o własn
karier
i
podtrzymywanie
stosunków
z
lud mi, którzy mogli by im w tym
pomocni.
Nieraz posiadaj pewien zmysł do
interesów,
ale
niekoniecznie
wykorzystuj
go w szerszym
zakresie. Dobrze jest dla nich, je li
znajd w yciu oparcie w kim o
bardziej słabym charakterze i
silniejszej woli ni oni sami.
Osoby, których symbolem jest ten
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kolor,
maj
cz sto
wiele
umysłowych zdolno ci, a tak e
artystycznych predyspozycji, lecz
mała wytrwało nie pozwala im na
rozwini cie tych cech. Czasem te
zbytnia
nerwowo
sprawia, e nie potrafi
dłu ej skupi si na
jednej sprawie.
W kontaktach z lud mi
s
niestali i do
powierzchowni.
Nie
obchodz ich zbytnio
cudze sprawy, a i oni
nawzajem nie oczekuj
od
innych
szczególnego
zainteresowania.
Czasem maj
pewien zmysł
dyplomacji, co pozwala im wybrn
z sytuacji trudnych lub dra liwych,
czy dostosowa si do nowego
poło enia. Tak dobro, jak i zło
spotyka ich w
yciu nagle i
nieoczekiwanie — wielokrotnie ich
los podlega zmianom na gorsze lub
lepsze. Zdarzaj si im te —
niejako z woli przypadku —

prze ycia niezwykłe, odwracaj ce
bieg koła fortuny.
Jak wszystkie inne dziedziny ycia,
tak i sprawy uczu s tu niestałe i
zmienne.
Zdarza
si ,
e
ostatecznie yciowym i
partnerem
czy
partnerk zostaje kto ,
o kim do niedawna
my leli niewiele, czy te
krótko go znali, a sam
przypadek , o tym
zadecydował.
Nieraz
te ludzie ci kilkakrotnie
wst puj w mał e skie
zwi zki. Natura obdarza
ich
cz sto
urod
i
jakim
eterycznym
wdzi kiem.
Maj
wrodzon harmoni ruchów, i w
starszym
wieku
zachowuj
młodzie cze sylwetki.
Wyst puje u nich skłonno
do
chorób
o
ostrym
przebiegu,
poł czonym z wysok temperatur .
Zwykle te takie schorzenia nie
bywaj przyczyn ich mierci.

***

Troszk pofilozofujmy...
L k to chaos, to lepota, to ból i
nieszcz cie.
Chcie
zatem,
znaczy zawsze w ko cowym
efekcie chcie nieszcz cia...” (A
wi c nie chciejmy nie chcie – to
moja osobista rada....). W systemie
jogi ostatnim z o miu stopni jest
stan „samadhi” –skupienie,

Edward Stachura pisał: „posiadaj c
nakładasz sobie p ta, zakuwasz w
dyby, zniewalasz, stajesz si
niewolnikiem tego, co posiadasz. Z
posiadania nieuchronnie wynika l k
przed utrat tego, co posiadasz.
Wynika z tego, e to, co naprawd
posiadasz, to przede wszystkim lek.
16

zatopienie,
scalenie.
To
bezwzgl dne widzenie Prawdy.
Nauczali o tym tacy wielcy jak:
Zaratustra,
Budda,
Lao-tsy,
Patandiali, Jezus z Nazaretu,
Mahomet i inni !
W
yciu
codziennym
bycie
chrze cijaninem to okazuje si ...

nie mniejszym idealist był skrajny
materialista Karol Marks („Kapitał”),
który s dził,
e przebudowa
struktur społecznych automatycznie
przemieni człowieka w ... „anioła”...
Bardzo gł boki psychologicznie i
ciekawy pedagogicznie pogl d
spotykamy
w
apokryficznym
„Testamencie Judy”. Czytamy tam:
„Wiedzcie,
e
dwa
duchy
przebywaj w człowieku – duch
prawdy i duch bł du, a mi dzy nimi
– sumienie... by go skłoniło tam,
gdzie
zechce”
(te
nasze
„chciejstwa”... „nie chcem, ale
muszem”, jak powiedział w swoim
przemówieniu jeden z naszych
Wielkich w swoim mniemaniu
Polaków...). A zatem (wracamy, do
m drych cytatów...) człowiek, je li
tylko b dzie chciał, mo e by
dobry.
Podobnym
optymizmem przepojone
s
idee
m drców
buddyjskich, hinduskich,
chi skich i wielu innych.
Oskar Wilde twierdzi, e:
„na tym wiecie istniej
tylko
dwie
tragedie;
pierwsza polega na tym,
e si nie osi ga tego,
czego si pragnie, druga
na tym, e si wła nie to
osi ga... ale tylko ta
druga
tragedia
jest
tragedi
prawdziw ”...

nic nie znaczy... pi knie to wyraził
w swoim wierszu Włodzimierz
Słobodnik:
„Chrystus mówi: kochaj!
Nienawidz .
Chrystus mówi: nie zabijaj!
Zabijaj .
Ustami wi tego Pawła:
Nie odró niaj yda od Greczyna!
Odró niaj .
Chrystus zmartwychwstał;...
Lecz co dzie umiera
Od tej nienawi ci
Od tego zabijania
Od tego odró niania...”
Czesław Miłosz w swojej
ksi ce pt.: „Zniewolony
umysł” pisze: „Cywilizacja
u ywaj ca
przydomka
chrze cija skiej
zbudowana została na krwi
niewinnych.
Szlachetne
oburzenie na tych, co
dzisiaj próbuj
stworzy
inn
cywilizacj
posługuj c si
podobnymi
rodkami nie jest
pozbawione
faryzeizmu...”.
Z
lektury ewangelii wynika, e Jezus
był idealist . Wierzył, e droga do
Królestwa Bo ego prowadzi prze
m dr odnow ludzi. Ale o ironio...

I
tym
oto
„optymistycznym”
akcentem ko cz
swe radosne
filozofowanie (oczywi cie w oparciu
o Wielkich, bo gdzie bym miała...
subiektywnie) c.d.n....
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Z przymru eniem oka
***
Rzecz dzieje si na dyskotece. Chłopak podchodzi do dziewczyny, która
wpadła mu w oko i próbuje ja poderwa :
- Ta czysz?
- Ta cz , piewam, recytuj , gram na gitarze.
- Co ty pleciesz ?!
- Plot koszyki, wyszywam, lepi garnki...

***
Kubu pyta ojca:
- Tato, jak si nazywa taki najlepszy zespółpiłkarski? Oni prawie zawsze
wygrywaj , i chyba s ze wsi.
Ojciec si zdziwił, ale kombinuje: Legia, Widzew, Wisła ? Ale Kubu
przecz co kr ci głow . W pewnym momencie przypomn sobie i krzyczy:
- Ju wiem ! Gospodarze !
***
Wracaj cy z imprezy studencie pytaj taksówkarza na postoju:
- Czy zawiózłby pan nas do akademika za dych ?
- Nie ma mowy.
- A za trzy cztery?
- Dobra, wsiadajcie.
Studencie wsiadaj , jad do akademika. Na koniec taksówkarz odwraca
si do pasa erów:
- No to, chłopaki, trzy cztery
- Dzi
– kuuuuuuu – jeee – myyyyyyyy!
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