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Klub Pacjenta “Przystań”
istnieje dzięki dotacjom

Działalność Ośrodka opiera się na pięciu filarach:
– Terapia zajęciowa
Obejmująca zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia
komputerowe i internetowe, zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach), pedagogika
zabawy, warsztaty kreatywności, biblioterapia, choreoterapia, zajęcia sportowe: zajęcia
na basenie, siłowni oraz zajęcia sportowe na terenie klubu (tenis stołowy i piłkarzyki),
zajęcia z historii sztuki, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia z edukacji poprzez
omawianie stylów muzycznych, zajęcia rozwijające umiejętności logicznego myślenia,
zajęcia z historii z elementami literatury, zajęcia z dykcji i interpretacji wiersza.
– Zajęcia psychologiczne
Obejmujące zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i przygotowujące do podjęcia
pracy, psychoedukację, grupę wsparcia, przekazują uczestniczącym w nich osobom
umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
(umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich, umiejętność
rozpoznawania emocji własnych i otoczenia, nauka technik asertywności, nauki technik
radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania problemów natury
psychologicznej, umiejętność autoprezentacji), rozmowy terapeutyczne przeprowadzane
przez każdego z terapeutów pracujących w ośrodku często mające charakter
interwencyjny, edukacyjny lub wspierający.
– Organizacja czasu wolnego
Obejmująca wyjścia do galerii, muzeów, kin, wycieczki autokarowe po Polsce, wycieczki
rowerowe, grille, dyskoteki, turnieje szachowe, scrabble, ma również na celu
zapobieganie koncentrowaniu się osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi na
swoich zaburzeniach, zapewnia im poczucie uczestnictwa w normalnym życiu ludzi
zdrowych psychicznie.
– Rehabilitacja poprzez pracę
Realizowana jest poprzez zatrudnianie 10 podopiecznych w klubowym barze, 1
podopiecznego jako osoby sprzątającej. Łącznie ok. 11 osób niepełnosprawnych w ciągu
roku.
– Edukacja z dziedziny psychiatrii
Organizowanie warsztatów, prelekcji, konferencji mających na celu edukacje różnych
grup społecznych (osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin) i
zawodowych (osób pracujących z niepełnosprawnością psychiczną, studentów oraz
opiekunów).
Podopieczni Klubu:
Oferta placówki jest skierowana do dorosłych osób niepełnosprawnych (o znacznym,
umiarkowanym oraz lekkim stopniu niepełnosprawności) z powodu zaburzeń
psychicznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, depresje, nerwice, itp.)

Witamy w 51 numerze Biuletynu
Witamy w 51 numerze biuletynu. Letnia aura za oknem, a u
nas w sercach gorąca atmosfera Klubu. Chcielibyśmy się z Wami
podzielić dużą liczbą wrażeń, jakie towarzyszyły nam podczas
ostatnich miesięcy m.in.: grille, imprezy i wycieczka. W tym
numerze prezentujemy prace plastyczne naszych artystów. W dziale
“Galeria” możecie podziwiać krajobraz Irlandii, a także piękne
mandale. Były również okazje do świetnej zabawy w trakcie
„Familiady”. Nasi pisarze cały czas rozwijają się literacko. Z ich
twórczością można zapoznać się w tym numerze.
Ogromną pomoc przy pracach związanych z porządkiem na
terenie klubu i ogrodu zapewniają niezastąpione „Rosomaki”.
Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po najnowszy numer
biuletynu Klubu Pacjenta „Przystań”

MUZYKOTERAPIA

Kasia ćwiczy ulubiony utwór

Każdy ma jakiś talent. Jest on często
bazą do rozwijania naszych pasji. Ja swoją
pasję odkryłam właśnie w Klubie Pacjenta
„Przystań”. Jest nią gra na pianinie. Te zajęcia
nie tylko sprawiają mi przyjemność , ale też
budują moją wiarę we własne możliwości.
Jeszcze jakiś czas temu nie pomyślałabym, że
mogę grać na pianinie utwory znane ze stacji
radiowych. Nie myślałam także o tym, że będę
komponować własne utwory i pisać do nich
teksty. To wszystko dzięki zajęciom z pianina.
Gorąco polecam uczestnictwo w tej formie
zajęć.
Marta

Z inicjatywy terapeuty Rafała Familiada u nas działa.
Podczas Familiady rodzinna atmosfera panuje,
a każda drużyna nawzajem sobie kibicuje.
Pytania w Familiadzie czasem są trudne
i wymagają intensywnego myślenia,
lecz kiedy drużyna osiągnie finał,
wówczas ma możliwość
sporej satysfakcji z Klubu wyniesienia.

Co robimy w wolnym czasie?

Terapeuta Rafał w swoim żywiole

Burza mózgów

OSOMAKI
Rosomaki zwierzęta to czy ptaki,
nie to z klubu “Przystań” chłopaki.
Łopata i miotła to ich codzienne narzędzie pracy.
Cieszą się jak dzieci gdy wszystko wyjdzie na cacy.
Fachowe sprzątanie – i plac i droga,
a później darmowa kawa w barze – nagroda.
W końcu każdy z nich jest facetem
i uczą się jak oczarować kobietę.
Uczą się swej „twardej” osobowości
i do tego mają zajęcia z męskości.
Czy mogę coś jeszcze nadmienić
Sami musicie rosomaków ocenić.

Jesteśmy dumni, że
mamy tak fantastycznych,
pomocnych i zmobilizowanych
klubowiczy, którzy z własnej
chęci angażują się w dbanie o
nasz ośrodek. Codziennie są
na stanowisku, gotowi do
ciężkiej pracy. Z chęcią
pomagają każdemu i zawsze
można na nich liczyć.
Swoją odpowiedzialną
postawą i zaangażowaniem w
najpiękniejszy sposób
odwdzięczają się za wsparcie
otrzymane w Klubie Pacjenta
“Przystań”.

BIBLIOTEKA MARZEŃ
Tych bibliotek w moim życiu było kilka, a może więcej niż kilka. Obecnie dosyć
intensywnie korzystam ze zbiorów przynajmniej dwóch.
W moim życiu książka zawsze odgrywała ważną rolę, a co za tym idzie i
biblioteka. Mam, co prawda własną bibliotekę. Gromadzę książki od lat, a ostatnimi
czasy przybywa mi ich coraz więcej.
A więc może po kolei.
Moją pierwszą biblioteką, w której byłam może kilka razy była biblioteka w
Wasilkowie. Byłam wtedy w I klasie szkoły podstawowej i pamiętam, że wypożyczyłam
tam wtedy samodzielnie jedną książkę „Kukuryku na ręczniku". Pamiętam, że jak
stamtąd wracałam do domu to przeglądałam kartki.. Myślę, że jak na swoje siedem lat to
byłam zachwycona tą biblioteką i chyba z tamtej perspektywy była to biblioteka marzeń.
Następna biblioteka, którą już pamiętam bardziej świadomie to była biblioteka
autobus, który raz w tygodniu przyjeżdżał na Słoneczny Stok w Białymstoku, gdzie
mieszkałam. To też swojego rodzaju miejsce magiczne dla mnie i bardzo ważne, bo tam
odkryłam „Opowieści z Narnii" i dopiero od tego momentu zaczęłam czytać naprawdę
dużo i na serio zaczęła się moja przygoda z książką. A więc może to była taka moja
prywatna biblioteka marzeń? W tamtym czasie zdarzało mi się też jeździć do biblioteki w
sąsiednich Starosielcach pamiętam budynek i półki z książkami, ale nie przychodzi mi
do głowy żaden konkretny tytuł.
Moja wielka przygoda z książką to Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku.
Moje lata nauki w tej szkole przypadały na początki jej funkcjonowania. Biblioteka tak
naprawdę wówczas się tworzyła, a ja odgrywałam pewną rolę w tym tworzeniu. Ja
pomagałam w tej bibliotece nie tylko wypisywałam karty, stawiałam pieczątki w
książkach, okładałam książki, ale też poszczególne pozycje wypożyczałam uczniom
mojej szkoły, gdy przychodzili do biblioteki. Pamiętam jak któregoś dnia w moje ręce
trafiło „Przeminęło z wiatrem" nowy egzemplarz prosto z drukarni wypisałam kartę i
byłam pierwszą czytelniczką tej książki. A więc, czy była to biblioteka marzeń? Na swój
sposób na pewno, gdy odgrywałam w niej aktywną rolę i sprawiało mi to przyjemność.
Czasami spotykam panią bibliotekarkę z tej szkolnej biblioteki i nie tylko mówię jej dzień
dobry, ale nawet zdarza się, że zamienimy parę słów.

Później uczyłam się w technikum przy ul. Zwycięstwa w Białymstoku. Tam nie było już
takiej biblioteki jak w mojej podstawówce. Było okienko, w którym stał bibliotekarz i
wypożyczał żądane książki. Któregoś razu potrzebowałam coś szybko sprawdzić w
encyklopedii, dostałam egzemplarz i znalazłam to, czego szukałam. A więc czy była to
biblioteka marzeń? Chyba za dużo powiedziane, ale ważne, że w ogóle była.
Osobny rozdział w moim życiu to biblioteka na Słonecznym Stoku Filia nr 8 w
budynku spółdzielni. Myślę, że jestem ich czytelniczką od momentu, kiedy powstali.
Trudno mi powiedzieć, który to był rok. Wydaje mi się, że przez cały ten czas korzystałam
z ich księgozbioru mniej czy bardziej intensywnie. Czasami wypożyczałam bardzo dużo, a
czasami miałam przerwy. Myślę, że kiedyś sama więcej buszowałam między regałami.
Obecnie przychodzę po konkretne pozycje, ewentualnie wybieram coś z nowości.
Wynika to z tego, że obecnie mam większą świadomość śledzę facebook wydawnictw i
portali o książkach, ba sama chwyciłam za pióro i także pod tym kątem wypożyczam
książki np. nie napisałabym opowiadania o Lwowie gdyby nie książka z tej biblioteki, a
więc może to za duże słowo, ale obecnie ta biblioteka potrzebna mi jest do pracy. A więc,
czy to jest biblioteka marzeń? Na pewno jest mi potrzebna i potrafi mnie pozytywnie
zaskoczyć, a więc może, może…
Szczególny okres w moich kontaktach z bibliotekami to były moje studia.
Korzystałam wówczas z Wypożyczalni Głównej, która mieściła się przy Kilińskiego,
Czytelni Książnicy, Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie Czytelnia Humanistyczna była na
Wydziale Pedagogiki przy Świerkowej, a Wypożyczalnia w budynku ZETO przy
Skorupskiej oraz Biblioteki Pedagogicznej przy Złotej. W tamtym czasie czytałam przede
wszystkim to, co było mi potrzebne na studiach i takie książki zamawiałam.
W początkach mojego studiowania wcale nie miałam komputera, czy Internetu,
ba nawet katalogi biblioteczne nie były w sieci. Biblioteki miały wówczas (myślę, że tak
jest do dziś) ograniczoną ilość egzemplarzy danej książki. Studentów było wielu, a więc,
żeby coś wypożyczyć do domu trzeba było

działać szybko, podobnie jak teraz. Na

początku swoich studiów nie pracowałam, a czym starsza epoka tym trudniej z
książkami. A więc co robiłam? Studiowałam zaocznie, dlatego zjazdy były w weekendy.
Wstawałam w poniedziałek rano i robiłam sobie wycieczkę po bibliotekach od
Wypożyczalni Głównej, przez Bibliotekę Uniwersytecką, a stamtąd przez Bojary szłam do
Biblioteki Pedagogicznej.

Nie powiem, zawsze udawało mi się coś wypożyczyć z lektur podawanych przez
wykładowców. Kiedy musiałam chodziłam do jednej, czy drugiej czytelni czasami
robiłam ksero, a czasami notatki. W tym przypadku te biblioteki mogę nazwać
bibliotekami marzeń, bo tak jak pisałam, zawsze udawało mi się coś wypożyczyć i
mogłam się przygotować do zajęć.
W Bibliotece Pedagogicznej też jest czytelnia. Byłam tam kilka razy. Można tam
dostać np. przedwojenne gazety poświęcone oświacie. Przeglądałam te materiały pod
względem przydatności ich do mojej pracy magisterskiej, ale w zasadzie do niczego mi
się to nie przydało. Tu muszę napisać jeszcze o jednym bibliotekarzu z Biblioteki
Pedagogicznej. Jest to pan nie wysokiego wzrostu, który już dawno jest na emeryturze,
a za moich studenckich czasów pracował w tej bibliotece. Był bardzo kompetentny,
grzeczny i jak miał jakąś książkę to mi wypożyczał. Ja tego pana spotykam obecnie
bardzo często, bo po pierwsze mieszka na osiedlu Mickiewicza, na którym ja bywam od
czasu do czasu, a po drugie bierze on udział w różnych wydarzeniach kulturalnych w
mieście Białystok, a ja również. Nie mówię mu dzień dobry. Na początku nie byłam
pewna czy mnie pamięta, a teraz po tylu „kulturalnych" latach dziwnie by mi było nagle
zacząć mu mówić dzień dobry. W każdym bądź razie, ja pana bibliotekarza poznałam od
razu, bo od jakiegoś czasu biorę częściej udział w wydarzeniach kulturalnych niż kiedyś,
podobnie jak pan bibliotekarz. Biblioteka pedagogiczna w pewien sposób jest
biblioteką marzeń, choćby, dlatego, że posiada zbiory może niedostępne gdzie indziej, a
przydatne zwłaszcza nauczycielom, czy szerzej badaczom zajmującym się historią
oświaty, szczególnie na naszym terenie. A ta moja droga ze Skorupskiej na Złotą na
zawsze pozostanie w mojej pamięci. Było mi ciężko, bo książki ważą, ale byłam
szczęśliwa, że je mam, a poza tym widziałam kawałek Bojar. Zastanawiam się, czy dziś
ten teren dużo się zmienił.
Obecnie Książnica Podlaska ma nowy budynek. Od jakiegoś czasu korzystam z
nowej Wypożyczalni i Czytelni. Byłam też na jednym spotkaniu w specjalnym
audytorium ( Joanna Żemejć „Nawrócenie wiedźmy"). Właściwie jestem zadowolona.
Czekam, aż będzie można zamawiać książki przez Internet. Obecnie możliwe jest to
telefonicznie. To, co teraz czytam jest wypadkową moich zainteresowań, pomysłów,
tego, co piszę i co szczególnie zwróciło moją uwagę. Właściwe Filia nr 8, o której pisałam
uzupełnia mi to, co czego nie mogę dostać w Bibliotece Głównej, czy na odwrót np.. dziś

napisałam tekst o dwóch książkach Grażyny Jagielskiej, przy czym jedną z książek
dostałam w Wypożyczalni Głównej, a drugą w Filii nr. 8. Tak samo było z książkami
Magdaleny Grzebałkowowskiej gdzie „Beksińscy" byli w Filii, a pozostałe jej książki w
Wypożyczalni Głównej. Czy Książnica Podlaska jest biblioteką marzeń? Były dyrektor
chciał z niej zrobić bibliotekę naukową, a ja się cieszę, że jest to biblioteka dla wszystkich.
W zasadzie dostaję to, co mnie interesuje, a w czytelni bez problemu mogę podłączyć
swojego laptopa. Słyszałam, że nowa pani dyrektor ma wiele nowych pomysłów na tą
instytucję. Życzę jej, aby je realizowała i aby Książnica się rozwijała, ale tak, aby była
przyjazna dla całego społeczeństwa. Póki, co ja w niej realizuję swoje książkowe
marzenia, a więc może można o niej powiedzieć, że jest biblioteką marzeń.
Ja wiem, że może powinnam puścić wodze wyobraźni i napisać jak sobie
wyobrażam taką bibliotekę marzeń taką nowoczesną z ogromnym księgozbiorem i z
super nowoczesnymi rozwiązaniami, a ja tu piszę o swoich bibliotekach. Pomyślałam, że
docenię to, co miałam, czy mam obecnie i to opiszę, bo przecież przez te lata w tych
wszystkich bibliotekach realizowałam swoje marzenia, bo nawet jak wypożyczałam to,
co było mi potrzebne na zajęciach to też było realizacją marzeń, bo historię kocham i
dzięki tym książkom i tym bibliotekom te studia skończyłam. A więc podsumowując,
może napisałam na temat: Biblioteka marzeń…
Eszka

Tym razem prezentujemy prace plastyczne
naszej klubowiczki Danusi, wykonane podczas
pobytu w Irlandii. Prace inspirowane są
malowniczymi pejzażami “zielonej wyspy”.
Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, gdzie
prezentowane dzieła stanowią wyraz twórczej
inwencji i włożonego w to serca i pracy.

WAKACYJNE AKTYWNOŚCI
GRILL
Jak co roku w okresie wakacyjnym, grillujemy w
naszym ogrodzie. W miłej atmosferze i wyśmienitym
towarzystwie spędzamy czas na świeżym powietrzu.
Zajadamy się przepysznymi kiełbaskami i możemy
wtedy odpocząć od codziennych zajęć. Dzięki temu,
że mamy ogród możemy aktywnie spędzać czas
grając w gry zespołowe, takie jak siatkówka czy
badminton. Bardzo lubimy grillować, szczególnie w
słoneczne, letnie, ciepłe dni.

WAKACYJNE AKTYWNOŚCI
malowanie w plenerze
Plener to słowo pochodzące z języka francuskiego,
dosłownie oznacza „pełne powietrze”, ale także miejsce w
otwartej przestrzeni, pod gołym niebem jako obszar i temat pracy
artysty lub miejsce wypoczynku. Najstarsze dzieła naszych
kreatywnych przodków były pracami
plenerowymi:
narysowanymi, malowanymi, wyplecionymi, wyrzeźbionymi w
kawałku drewna i kamienia. Dzięki temu, że na terenie Klubu
“Przystań” znajduje się ogród możemy organizować malowanie
w plenerze. Taka aktywność twórcza poza pracownią powoduje,
że zupełnie inaczej myślimy i tworzymy, a także umożliwia
odprężenie się i relaks na świeżym powietrzu.

Republika
„Gadające głowy”
Gadające głowy, rozgadane wargi wciąż
Gadające głowy, jadowite żeby lśnią
Jadowita ślina, klei się do nóg i rąk
Gadające głowy, rozgadane wargi wciąż
Gadające głowy, goni mnie stugłowy smok
Zdążę uciąć jedna już wyrasta nowych sto
Gadające ręce, ciągle pchają w gardło mi
Rozgadanych aaaaaa….gazet plik
Fanatyczne mowy, opętany kociokwik
Opętane łowy, czarownice Ida w dym
Operacja mowy, usuwanie wrogich słów
Gadające głooooo…..głowy znów
Interpretacja piosenki
1983 r. to czas komuny i cenzury w Polsce. Słowa Grzegorza
Ciechowskiego w ostatniej zwrotce nawiązują ( tak mi się wydaje) do braku
publicznego dostępu wyrażania swoich myśli ( czyt. Używanie wrogich słów
dotyczących demokracji, swobody wypowiedzi i przeciwstawiania się
ówczesnym władzom PRL-u)
A tak poza tym utwór z 1983 r. bardzo dobrze odzwierciedla dzisiejszą
sytuację na rynku medialnym. Ogarnia nas teraz sensacja, afery, komisje
śledcze, korupcja itp. Gro przekazywanych informacji, którymi zewsząd
jesteśmy zarzucani w środkach masowego przekazu upośledza nasze umysły a
reklamy na potężnych billboardach psują urok i urbanistyczną architekturę
naszych miast.
Gadają te głowy i gadają ze wszystkich stron. Jadowite żeby lśnią, a pod
nimi fałsz i obłuda. Pogoń życia powoduje ścięcie głów, ale zaraz na to samo
miejsce wyrasta mnóstwo nowych głów, które porównałbym do naszych
parlamentarzystów.
Reasumując utwór zespołu Republika uważam za proroka XXI wieku.
Ciechowski w swoim tekście przewidział zmiany w sensie ideologicznym,
demokratycznym i życiem codziennym.
Irokez

NASZE

MANDALE

Mandala, to motyw artystyczny występujący głównie w sztuce
buddyzmu i jego tworzenie jest uważane za rodzaj medytacji. W
obecnych czasach wzory Mandali bardzo często wykorzystywane są
jako relaksacyjne i pobudzające kreatywność kolorowanki. Natomiast
podczas zajęć arteterapeutycznych w Klubie “Przystań”
wykorzystujemy tą technikę głównie w celu rozwijania wyobraźni i
odprężenia się. Oto niektóre z naszych dzieł.

WYCIECZKA DO AUGUSTOWA

W lipcu udaliśmy się na jednodniową wycieczkę autokarową do
Augustowa. Główną atrakcją był przepływ katamaranem Doliną
Rospudy. Mimo deszczowej pogody w trakcie rejsu wyszło słońce.
Dzięki temu mogliśmy wejść na dach katamaranu i podziwiać uroki
augustowskich rzek i jezior. Pani kapitan ciekawie opowiadała o trasie,
którą płynęliśmy. Następnie udaliśmy się do słynnej restauracji
„Albatros”, w której zjedliśmy pyszny obiad. Po czasie wolnym były
lody i można było spokojnie wracać do domu. Kupiliśmy mnóstwo
pamiątek, które będą nam przypominały miło spędzony czas w
Augustowie.

Wnętrze katamaranu “Albatros”

Pogoda dopisała,
więc mogliśmy wejść na górny pokład.

Podziwiamy Dolinę Rospudy

Czarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur:
Zebrał i opracował Jerzy Marek Łapo.
Wydawnictwo Retman to było pierwsze wydawnictwo, które polubiłam
na Facebooku i to właśnie z powodu książki „Czarci Ostrów". Ta pozycja
wydawnicza była moim marzeniem i w końcu kupiłam ją sobie na ostatnich
Targach Książki w Białymstoku na stoisku Książnicy Polskiej z Olsztyna.
Autor książki Jerzy Marek Łapo jest związany z Muzeum w Węgorzewie,
które zwiedziłam w roku 2005 i oczywiście polubiłam Facebook tego muzeum.
Wybór podań pana Łapo jest nowym opracowaniem tego, co było na tej ziemi i
rosło wraz z nią od wieków.
Postanowiłam wybrać i opisać takie fragmenty, które według mnie są
ważne i stanowią pewien ciąg dziejów tej ziemi.
Do rzeczy:
Zaczęło się tak: „ Pan Bóg tworzył ziemię i gdy był już przekonany, że
ukształtował ją całą, odkrył nagle w jednym miejscu głęboką dziurę. A było to tam,
gdzie teraz znajdują się Mazury. Bóg postanowił zapełnić owo zagłębienie, ale
zabrakło już mu na to materiału. Stwórca nie chciał jednak zostawić pustej
dziury". Ja myślę, że coś w tym jest. Mazury są magiczne i na pewno Bóg położył
palec na tej ziemi, a i ludzi naznaczył.
Mazury nie byłyby Mazurami gdyby nie jeziora, nad którymi ludzie
zakładali swoje domostwa np. tak: „ Na początku mieszkańcy Węgielsztyna
założyli swoją wieś nad jeziorem Rydówka. Kiedy pewnego razu pracowali oni
przy karczunku znaleźli w środku lasu wielki kamień, na którym siedział anioł. Ten
rzekł: Jeśli zbudujesz tutaj kościół, to Boże błogosławieństwo będzie z wami.
Mieszkańcy Węgielsztyna tak uczynili i nigdy tego nie żałowali". Według mnie,
anioły są ważne w życiu. Uważam, że ja też mam swojego anioła stróża, który
wyprowadza mnie z bezgranicznych sytuacji, a miałam ich przynajmniej kilka w
życiu.

Jak byłam na wycieczce bodajże w Giżycku to płynęłam statkiem i widziałam
wyspę na jeziorze. W książce autor pisze tak: „ Na środku jeziora Śniardwy jest
mała wyspa, a na niej niezamieszkałe, dość wysokie, piaszczyste i bezdrzewne
wzgórze. Nazywa się Czarcim Ostrowem, a liczba opowieści o nim jest niezliczona.
Swoje królestwo mają tam demony. Pojawiają się nagle, jako lwy, czarne psy czy
też pod innymi postaciami, zawsze ze szkodą dla ludzi. Mieszkańcy przeciwległego
brzegu obserwują też czasami jak wyspa zdaje się zrazu być blisko, a zaraz potem
daleko". Mi się wydaje, że ludzie boją się takich miejsc niezamieszkanych i trudno
dostępnych bajając przez wieki na ich temat.
Jak czytałam „Nad Niemnem" to byłam pod wrażeniem legendy o Janie i
Cecylii, którzy karczowali las, aby założyć swoje siedlisko. Podobnie było na
Mazurach: „ Osadnik o imieniu Kacper dostał do wykarczowania kawałek Wielkiej
Puszczy porośniętej gęstym lasem. Podczas orki jego pług zaczepił o głaz, a że
gospodarz potrzebował materiału do budowy stajni, postanowił ten kamień
wykopać. Wkrótce okazało się, że ma do czynienia z wielką szarą skałą pokrytą
niebieskimi żyłkami. Znalezisko było tak duże, iż w pojedynkę nie był w stanie go
wydobyć. Przechodził akurat chłopak, który zaoferował mu swoją pomoc. Gdy
Kacper zapytał, jakiej oczekuje za nią zapłaty, nieznajomy, który nazywał siebie
Rokitą odrzekł, że porozmawiają o niej wtedy, gdy już cały kamień będzie
odsłonięty." Ja znam tego diabła Rokitę z „Baśni Polskich", ale zawsze kojarzył mi
się z ziemią Łęczycką, a tu taka niespodzianka pojawia się w podaniach
mazurskich.
Miałam przyjemność raz w życiu wzięcia udziału w Nocy Świętojańskiej w
Grodnie na Białorusi. Jarzy Łapo opisał taką noc na Mazurach: „ Z dawien dawna
młodzież z Tulusów i z okolicy była skora do tańca i gdzie tylko słychać było muzykę,
tam też tancerze i tancerki pojawiali się tłumnie. Szczególnie chętnie tańczono w
noc świętojańską." Ja w Grodnie nie tańczyłam, ale z wielką uwagą słuchałam
śpiewu grodzieńskich Polaków.
W podaniach ludowych jest tak, że często diabeł ofiaruje swoje usługi w
zamian czegoś żądając. Jak wiemy, Twardowski wygrał z diabłem. W „Czarcim
Ostrowie" czytamy o Konopce, który za pokaźną sumę pieniędzy zobowiązał się,
że wypędzi szatana z Węgoborka. A zrobił to tak: „ Przechodził przez wszystkie

zakamarki budowy, żegnając się rózgami. Gdy doszedł do ostatniego kąta, rozległ
się straszliwy huk, buchnął dym oraz płomienie i stanął przed nimi diabeł w swoim
najszkaradniejszym wcieleniu. Dzielny cieśla nie przestraszył się jednak ryku króla
piekieł, lecz począł okładać go na krzyż rózgami. I… diabeł uciekł na zawsze z
zamku i tutejszej okolicy".
Nie wiem, czym jest dokładnie kłobuk elfem, a może takim mazurskim
duszkiem. Taką nazwę nosi np. dom kultury w Mikołajkach, a Łapo pisze tak: „
Kłobuk przynosił różne rzeczy, ale myślę, że najwięcej zboża. Mój ojciec
opowiadał, że gdy był jeszcze chłopcem, to rybacy na jeziorze - a wokół nas było
wiele jezior mówił, iż widzieli kłobuka."
Moim wielkim marzeniem było zobaczyć Świętą Lipkę i naprawdę tam
byłam. Słyszałam organy i podziwiałam kościół. A jedno z podań jest właśnie o
Świętej Lipce. Zaczyna się to tak: „ W Świętej Lipce zamieszkała kobieta, z którą
nikt nie chciał się przyjaźnić. Ale też i nikt nie mógł powiedzieć o niej nic złego.
Kobieta była małomówna i pracowita." Po dalszy ciąg historii odsyłam do książki.
Niedawno czytałam książkę „Pani na Czachticach''. Jej bohaterka
Batorówna kąpała się we krwi dziewic, dlatego, że chciała być ciągle młoda.
Spotkała ją za to kara. Okazuje się, że ta Batorówna nie była jedyną okrutną
właścicielką zamku. „ W dawnych czasach w jeziorze Klimut, nieopodal Jeziora
Krutyńskiego, z powodu wielkiej zbrodni zatonął okazały zamek. Tutejsza okrutna
kasztelanka za swoje barbarzyństwo została ukarana i jako wodna nimfa musi
siedzieć na dnie jeziora, choć sama wolałaby umrzeć."
Nikt jeszcze nie wrócił z zza światów. Są jedynie relacje ludzi, którzy
przeżyli śmierć kliniczną, a sama śmierć od wieków przedstawiana jest, jako
kościotrup. Gospodarz z Rubicalu pod Rynem spotkał śmierć na swojej drodze.
Powiedział: „ Jeśli jesteś śmiercią to musisz najpierw udowodnić, że to ty. Śmierć
przecież może być wszędzie, uwierzę, że to ty i zrobię, co chcesz, jeśli zmieścisz się
do tej bańki. Oczywiście śmierć wlazła do środka naczynia, a gospodarz, co prędzej
drżącą ręką wcisnął korek do wąskiej szyjki. Jakżeż ona błagała i groziła, a tym
czasem mężczyzna zawiesił bańkę pod mostem i śmierć się nie mogła uwolnić". Tu
przypomniał mi się Zwertała muzykant, tylko on może nie wadził się z szatanem,
ale musiał się natrudzić, aby dostać się do nieba.

Ja bardzo kocham konie tylko niestety jestem za gruba, aby na nich jeździć.
Niemniej nigdy nie bałam się tych zwierząt, a nawet zdarzyło mi się zostać z
wałachem samej w boksie. Łapo pisze o koniokradzie. Myślę, że kradzieże koni
kiedyś zdarzały się częściej niż obecnie. W „Czarcim Ostrowie" czytamy o
kradzieży konia proboszcza. Koniokrada spotkała szubienica. Uważam, że ta kara
była tak straszna, ponieważ konie kiedyś w epoce przed samochodami, pełniły
ważniejszą rolę stanowiły środek transportu i ich posiadanie świadczyło o
zamożności.
Ja z miastem Mikołajki mam związanych wiele może przesada, że wiele,
ale wspomnień i skojarzeń. Co roku oglądam Zaduszki Żeglarskie z Mikołajek w
Internecie i jestem zachwycona. O początkach tego miasta Łapo pisze tak: „ W
powiecie ządzborskim leżały Mikołajki, które nazywane były wschodniopruską
Wenecją. Od 1726 roku miejscowość ta posiada prawa miejskie. Jak opowiadano
o powstaniu miasta: po obu stronach jeziora Tałty, przy przesmyku, od setek lat
leżały dwie rybackie wioski Mikołajki i Kozłowo" ciąg dalszy w książce.
Niezwykła książka mnie oczarowała. Zachęcam do lektury.

GODZINY OTWARCIA OŚRODKA:
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA

8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
NIECZYNNE
NIECZYNNE

Główne cele działania Klubu:
– zapobieganie nawrotom i pogłębianiu się zaburzeń psychicznych
– zmniejszenie objawów chorobowych
– przełamanie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami
psychicznymi
– przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do powrotu i
prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym
– udzielanie wsparcia psychicznego
– kształtowanie współpracy w grupie
– pogłębianie zainteresowań
– doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych i
społecznych
– wypełnienie wolnego czasu

Cierpisz na zaburzenia
psychiczne?
Nie wiesz co zrobić
z wolnym czasem?
Czujesz się samotny, bezradny,
niepotrzebny i nikt Cię nie rozumie?
Chcesz się nauczyć czegoś nowego,
pogłębić swoje zainteresowania?
Chcesz poznać nowych,
ciekawych ludzi?
PRZYJDŹ DO NAS !!!

UWAGA
Jeżeli chcesz przekazać

1% podatku
wystarczy wpisać nasz numer

KRS 0000003968
w pit: 37 w poz. 124
36 w poz. 305
36L w poz. 106
Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
15-225 Białystok ul. A. Grottgera 8

