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„To ja, Malala”
MALALI YOUSAFZAI
I CHRISTINY LAMB

To niezwykła biografia młodej Pakistanki, która 
miała szczęście urodzić się w światłej, jak na ten 
kraj, rodzinie i dość determinacji, by walczyć o pra-
wo do edukacji. Talibowie przejęli kontrolę nad 
Doliną Swat w Pakistanie, mimo to tytułowa Ma-
lala wraz z rodzicami nie ugięła się presji i dalej 
uczęszczała do szkoły. W wieku piętnastu lat omal 

nie przypłaciła tego życiem. W drodze powrotnej 
ze szkoły zatrzymano autokar szkolny, którym je-
chała i postrzelono ją w głowę z bliskiej odległości. 
Dziewczynka jednak cudem przeżyła. 
Po tych dramatycznych wydarzeniach z dalekiej 
wioski w północnym Pakistanie trafiła do siedziby 
ONZ w Nowym Jorku. Rok później stała się global-
nym symbolem pokojowego protestu i najmłodszą 
w historii kandydatką do pokojowej Nagrody Nobla. 
Cała historia brzmi trochę jak bajka, ale ani trochę 
bajką nie jest, wszystkie wydarzenia oparte są na 
faktach. Odwagę i determinację w walce o prawa 
do edukacji zaszczepił dziewczynce ojciec, nauczy-

ciel, właściciel prywatnej szkoły. Rodzice Malali ko-
chali i dbali o swoją córkę w kraju, w którym taka 
troska przysługuje jedynie synom.
Nie wiadomo ile w tej książce Malali, a ile jej współ-
autorki,  Christiny Lamb, ale czyta się ją szybko i z 
zapartym tchem. Dużo otuchy dodaje też fakt, że 
mimo przykrych wydarzeń wiemy, że historia do-
brze się kończy. Książka napawa optymizmem, 
aczkolwiek jej dydaktyzm wskazuje raczej na od-
biorców z kręgu wiekowego tytułowej bohaterki, 
niż dorosłych, wprawnych czytelników.

Poleca: LUCYNA DĄBROWSKA

„Dworzec nieczynny z przyczyn 
technicznych”. Długo jeszcze?
Pomimo tego, że na drzwiach wejściowych do budynku dworca PKP War-
szawa Ursus wisi od długiego czasu kartka o treści, jak w tytule tekstu, 
nie dzieje się nic, aby poprawić tę sytuację. 

Czy śnieg, czy deszcz, czy wiatr, to 
i tak nie ma szans na wejście do 
budynku dworca Warszawa Ursus. 

Jeszcze kiedyś działała tam kasa bile-
towa i kiosk. I jeszcze mała restaura-
cyjka. Wnętrze jakby nieco zatrzymało 
się w czasie, ale było do zniesienia. Na 
pewno dworzec w obecnym stanie nie 
wygrałby plebiscytu PKP S.A  zorgani-
zowanego w ub. roku przez Fundację 
Grupy PKP i Fundację ProKolej.  O po-
wody zamknięcia obiektu zapytaliśmy 
Michała Stilgera – rzecznika praso-
wego PKP S.A.; odpowiada za dwor-
ce i pozostałe nieruchomości w woje-
wództwach: lubuskim, mazowieckim, 
warmińsko-mazurskim, wielkopol-
skim. – Dworzec PKP Warszawa Ursus 
nie ma statusu dworca czynnego – roz-
począł. Tyle to wiemy nawet bez dzwo-

nienia. – To znaczy, czynnych dworców 
jest na tę chwilę 600. Dworzec w Ur-
susie nie został objęty „Programem In-
westycji Dworcowych” – wyjaśnił. 

Dworzec pominięty 
z niewyjaśnionych przyczyn
Sprawdziliśmy. Niestety, na 188 dwor-
ców – ursuski „nie załapał się”. Cieka-
we, jakie były kryteria wyboru, skoro 
ma tej samej linii kolejowej do progra-
mu dostały się: Warszawa Śródmieście, 
Warszawa Powiśle, Otwock, Pruszków, 
Milanówek, Jaktorów, Brwinów i Skier-
niewice. Po wnikliwym przejrzeniu 
materiałów prasowych kryteria również 
znaleźliśmy: „Najwyższy priorytet mają 
dworce zlokalizowane przy zmoderni-
zowanych, będących w trakcie przebu-
dowy lub planowanych do modernizacji 
liniach kolejowych, objętych rządowym 
Krajowym Programem Kolejowym”. 
Tym bardziej dziwne, że dworzec w Ur-
susie nie został wciągnięty na listę, skoro 
znajduje się przy modernizowanej linii. 
Pisaliśmy również na naszych łamach 
o modernizacji dworca w Ożarowie Ma-
zowieckim. Także ta inwestycja będzie 
realizowana w ramach wspomnianego 
programu, podobnie, jak w dalszych 
stacjach tamtej linii: Błoniach i Socha-
czewie. 

Pierwsza taka kolejowa inicjatywa
Przypomnijmy tylko, że Program Inwe-
stycji Dworcowych na lata 2016–2023 
został przyjęty w 2015 roku. To pierw-
sza tak duża inicjatywa, dzięki której 
unowocześnione zostają dworce kole-
jowe w całym kraju. Na liście obiektów 
przewidzianych do przebudowy znala-
zły się nie tylko budynki służące pasa-
żerom z największych polskich miast, 
ale także bardzo wielu mniejszych miej-
scowości. Większość inwestycji zakłada 
gruntowną modernizację, ale PKP S.A. 
budują zupełnie nowe dworce.

Wkrótce więcej informacji
Rzecznik PKP S.A obiecał podać więcej 
szczegółów, jeśli chodzi o dalsze plany, 
np. sprzedaży, wynajmu. I zapytamy 
także, dlaczego dworzec w Ursusie nie 
został objęty Programem Inwestycji 
Dworcowych. Czekamy. W następnym 
tekście więcej o wolnym tempie prac 
obok dworca PKP Warszawa Ursus, czy-
li przy peronach, podjazdach, schodach, 
windach i przejściach podziemnych.

Agnieszka Gorzkowska

KATYŃ OCZYMA ŚWIADKÓW
W 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na 
spotkanie z Panem Henrykiem Troszczyńskim – jednym z ostatnich żyją-
cych świadków odkrycia zbiorowych mogił w katyńskich lasach. Podczas 
spotkania odbędzie się projekcja fi lmu „Czaszka z Katynia” oraz prelek-
cja dr. Dariusza Gałaszewskiego. 

W iosną 1940 roku sowiecka policja 
polityczna – NKWD ZSRR – wy-
mordowała blisko 22 tys. osób: 

polskich jeńców wojennych w Katyniu, 
Charkowie i Kalininie (Twerze) oraz 
więźniów (wojskowych i cywilów) 
w różnych miejscach sowieckich re-
publik ukraińskiej i białoruskiej. Maso-
we groby zostały odkryte w 1941 roku. 

„Chłopak z Katynia”
Wśród osób, którym miejscowa lud-
ność przekazała informację o grobach 
polskich oficerów w katyńskich lasach 
był Henryk Troszczyński – świadek hi-
storii i bohater książki „Chłopak z Ka-
tynia”. Pan Troszczyński podczas oku-
pacji został wysłany na przymusowe 
roboty w okolice Smoleńska. Był jed-
ną z osób, którym miejscowa ludność 
przekazała informację o masowych 
grobach polskich oficerów znajdują-
cych się w pobliskich lasach. Dziś jest 
jednym z ostatnich żyjących świadków 
odkrycia Zbrodni Katyńskiej.

Film „Czaszka z Katynia”
Po odkryciu Zbrodni rozpoczęły się 
ekshumacje. W grupie powołanej przez 
Niemców do zbadania masowych gro-
bów znalazł się duński profesor Helge 
Tramsen, który w 1943 roku przemycił 
do Kopenhagi czaszkę polskiego ofice-
ra zamordowanego w Katyniu. Czasz-
ka została odnaleziona w 2005 roku 
w jednej z szaf Instytutu Medycyny Są-
dowej w Kopenhadze. Z notatek profe-
sora Tramsena wynikało, że czaszka 
należy do Ludwika Szymańskiego 
– kapitana rezerwy. Niestety, nie było 
co do tego faktu całkowitej pewności. 
Film „Czaszka z Katynia” ukazuje 
zaskakującą historię tego mrocznego 
eksponatu, a  także losy lekarzy pracu-
jących na miejscu ekshumacji grobów 
w 1943 roku.
Podczas spotkania dr Dariusz Gała-
szewski przedstawi historię Zbrodni 
Katyńskiej, a także próby jej zatuszo-
wania.

Muzeum Dulag 121
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RYSZARD CZARNECKI: 

IDŹMY I GŁOSUJMY 26 MAJA
W WYBORACH DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

�   W Parlamencie Europejskim zasiada Pan od 15 lat. 
W polityce 15 lat oznacza spory czas i okazję do 
porównań?

– W tym roku obchodzimy 30 rocznicę wol-
nych wyborów do Senatu i częściowo wolnych 
do Sejmu. Z kolei ten czas można podzielić na 
dwa okresy po piętnaście lat każdy. W pierwszym 
z nich Polska aspirowała najpierw do członkostwa 
w Unii Europejskiej, potem dopiero do NATO 
– przyjęto bowiem błędne założenie, że Rosja 
będzie skutecznie blokować wejście dawnych 
państw socjalistycznych do Sojuszu. Nie okaza-
ło się ono trafne: wstąpiliśmy do NATO w 1999 
roku, a do Unii dopiero pięć lat później. O tym 
teraz się nie mówi, ale elity III RP przyjęły też 
kolejne błędne założenie, że akcesja do UE na-
stąpi w 2000 roku. Właśnie ta data powtarzała się 
w negocjacjach. Gdy w 1997 r. prezydent Francji 
Jacques Chirac ją potwierdził w przemówieniu 
w polskim Sejmie – zapanował entuzjazm. W tym 
czasie byłem eurorealistą. Studziłem emocje, że 
w polityce – międzynarodowej także – różne rze-
czy się mówi w kategoriach obietnic. Strona pol-
ska popełniła w negocjacjach błąd, bo zakładając 
ten 2000 rok jako pewnik zniosła jednostronnie 
bariery celne. Dlatego przez całe 4 lata towary 
z Unii trafiały tu bez cła, a nasze nie były w Unii 
obecne na podobnych zasadach. Oznaczało to 
niekorzystną dla nas asymetrię. Oczywiście nie 
tylko Polska popełniła błąd w negocjacjach ak-
cesyjnych. Pomyliła się Hiszpania, wstępując do 
UE w 1986 roku, gdy nie zastrzegła korzystnej 
dla siebie i swoich rybaków dużej strefy połowo-
wej, tylko mniejsze akweny. Tyle, że Hiszpanie 
spostrzegli ten błąd i go nadrobili. Po 6 latach 
zaszantażowali Brukselę, kiedy Polska, Węgry 
i Czechosłowacja – ta w ostatnim roku istnienia 
jako jednolite państwo jeszcze razem ze Słowacją 

– miały podpisać ze Wspólnotami Europejskimi 
umowę stowarzyszeniową. Hiszpanie po prostu 
zagrozili, że ją zawetują. Unia musiała im ustąpić 
w kwestii rybołówstwa, przystać na rozszerzenie 
ich strefy połowów. To pokazuje, że w Unii trzeba 
negocjować twardo.

�   Do Unii jednak weszliśmy, nikt tego nie zawetował. 
Spójrzmy na ten przełomowy 2004 rok i obecny 
2019. Jak zmienił się Parlament Europejski przez te 
15 lat?

– Niestety, stał się bardziej ideologiczny. Gdy 
zaczynałem pierwszą kadencję 2004–2009, wię-
cej tam mówiło się o gospodarce. W tej, która się 
kończy 2014–2019 europarlamentarzyści częściej 
forsują swoje, zwykle lewicowe czy liberalne, 
ideologie, koncentrują swoje wysiłki, żeby wpisy-
wać do rezolucji i dyrektyw sprawy natury mo-
ralnej czy obyczajowej, które z podejmowanymi 
tematami nie mają żadnego związku. A przecież 
powinno chodzić o konkretne, gospodarcze spra-
wy. Zabiegam zawsze o to, żeby gdy pojawia się 
kwestia pomocy rozwojowej – a państwa Unii 
mają obowiązek jej udzielać w wysokości do 
1 proc. budżetu – partnerami Polski w tej kwe-
stii nie stawały się kraje Afryki, gdzie nie mamy 
swoich interesów, tylko państwa powstałe po roz-
padzie ZSRR, gdzie nie tylko mamy swoje cele, 
kontakty i interesy, ale również skupiska Polaków, 
o których trzeba zadbać, potomków wywiezio-
nych mieszkańców Kresów.

�   A polska reprezentacja w Brukseli i Strasburgu, 
jak ona się zmieniała?

– Ciekawe, że w pierwszej kadencji, w której 
w europarlamencie zasiedliśmy, posłowie z Pol-
ski głosowali ponad krajowymi podziałami, tak 
żeby było to jak najbardziej korzystne dla Polski. 

Wtedy graliśmy w jednej drużynie. Teraz ekspor-
tuje się krajowe spory do Brukseli, do Strasburga. 
Gdy europosłowie PiS zorganizowali konferencję 
w sprawie niemieckich odszkodowań dla Polski 
– nie zjawili się na niej europosłowie z opozycyj-
nych ugrupowań. Kiedy na ten sam temat konfe-
rencję przygotowali Grecy – wzięli w niej udział 
wszyscy ich eurodeputowani od lewicowej Syrizy 
po skrajną prawicę. Znajduję też drugi przykład: 
opozycja z Polski atakuje na forum europarlamen-
tu rząd Rzeczypospolitej, a podczas debaty w PE 
o sytuacji w Czechach czescy eurodeputowani 
opozycyjni nie krytykowali premiera Andreja Ba-
bisa – bo owszem, ostro go zwalczają, ale tylko 
w kraju, nie w Brukseli czy Strasburgu.

�   Jakie trwałe zmiany zaznaczyły się na forum euro-
parlamentu?

– Zmieniło się podejście do państwa Izrael. 
W pierwszej mojej kadencji obserwowałem, że 
dominuje poparcie, potem nastąpiło ochłodzenie. 
Nie ma to związku ze sposobem, w jaki władze 
izraelskie traktują Palestyńczyków, bo ten się nie 
zmienił. Wzrosła natomiast liczba muzułmań-
skich wyborców w krajach Zachodu i rządy tych 
państw i sami eurodeputowani zaczęli się bardziej 
z ich zdaniem liczyć.

�   Cały czas rozmawiamy o ważnych sprawach, któ-
rymi europarlament się zajmuje. Dlaczego Polacy 
nie głosują w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego choćby równie chętnie jak w parlamentar-
nych lub prezydenckich, tylko frekwencja okazuje 
się najniższa, zawsze poniżej 25 proc.?

– Nie usprawiedliwiam oczywiście faktu, że Po-
lacy nie doceniają ważności tych wyborów, tylko 
informuję, że jest to problem całej Unii. Nieste-
ty, Polska wraz z Litwą i Słowacją zalicza się do 

trzech państw, w których frekwencja do europar-
lamentu jest najniższa. Ale problem mają też inni, 
wszędzie uczestnictwo w krajowych wyborach – 
parlamentarnych lub prezydenckich – tam gdzie 
one są, bo przypomnę, że w UE mamy 7 królestw 
– okazuje się bardziej masowe niż w europejskich. 
Sporo Polaków uważa, że to wybory „egzotycz-
ne”, dotyczące spraw, które toczą się daleko. Do 
nich również kieruję swój apel: idźmy i głosujmy 
26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go. O trzech czwartych polskiego ustawodawstwa 
decyduje się już teraz przecież w Brukseli i Stras-
burgu i obojętnie jak ten fakt oceniamy – jest on 
rzeczywistością. Poza tym za 10 lat Polska stanie 
się w Unii płatnikiem netto, czyli do kasy w Bruk-
seli zacznie wpłacać więcej, niż z niej będzie 
brać. Dlatego wykorzystajmy maksymalnie dla 
Polski czas, jaki nam do tego momentu pozostał. 
W drugiej połowie 2020 roku zapadną decyzje 
dotyczące ostatniego budżetu, którego będziemy 
beneficjentami. Nie wolno tej szansy zmarnować. 
Dziwię się, że na razie Komisja Euro pejska z pa-
nią komisarz Elżbietą Bieńkowską (PO) w skła-
dzie przedstawiła bardzo niekorzystny dla nas pro-
jekt, zakładający przesunięcie środków nie tylko 
z Polski, ale i z całego naszego regionu na rzecz 
Europy Południowej, a nawet najbogatszej – Eu-
ropy Północnej. Ten projekt Komisji, w tym byłej 
wicepremier Bieńkowskiej zakłada „rozsmarowa-
nie” środków budżetowych tak, żeby większa niż 
dotąd ich część trafiła do najbogatszych państw. 
Dlatego właśnie powtarzam: idźmy i głosujmy. 
Pójdźmy na wybory i spowodujmy wybór takich 
polityków, którzy dzięki swojemu doświadczeniu 
i patriotyzmowi zmienią niekorzystny dla Polski 
unijny budżet.

�   Wierzy Pan, że to się uda?
– Tak. Ale muszę dodać jedną uwagę. Otóż 
w XXI wieku drogowskazem w polityce na forum 
europejskim są dalej, jak kiedyś, interesy państw 
i narodów, a nie organizacji międzynarodowych! 
Dlatego proponuję: spierajmy się ostro w kraju, 
ale wspólnie walczmy o polskie interesy w struk-
turach międzynarodowych. Wykorzystajmy Par-
lament Europejski do przeforsowania najkorzyst-
niejszych dla Polski rozwiązań.                            �

Rozmowa z RYSZARDEM CZARNECKIM, europosłem PiS, 
b. wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, 
kandydatem PiS w wyborach do PE 26 maja.

„ Beksińscy. 
Portret podwójny”

MAGDALENY GRZEBAŁKOWSKIEJ
Losy Beksińskich już od dawna domagały się rzetel-
nego i fachowego opisania. Grzebałkowskiej się to 
udało. Biografia jej pióra unika taniej sensacji, któ-
rej od lat była poddawana historia rodziny. Tabloidy 
nie szczędziły opisów zarówno morderstwa znanego 
malarza, Zbigniewa, jak i samobójstwa jego syna, 
Tomka. Niejednoznaczne postacie, skomplikowane 
osobowości, trzymające w napięciu losy i zero oce-

niania, to główne zalety warsztatu autorki, która 
mozolnie i skrupulatnie odtworzyła wszystkie koleiny 
życia tych niezwykle ciekawych ludzi. Może trochę 
mało dowiedzieliśmy się o Zofii Beksińskiej, ale była 
ona na tyle skryta, że trudno byłoby przedstawić ją 
w bardziej spektakularny sposób bez nadużyć. Grze-
bałkowska podaje tylko tyle, ile wie, unika spekulacji 
i ubarwiania rzeczywistości. Na tym chyba polega 
sekret doskonałego kunsztu tej reporterskiej biogra-
fii. Familia Beksińskich, dzięki autorce, utrwalona 
została w sposób niezwykle efektowny, przy czym 
nie efekciarski. Zachowania rozkapryszonego  Tomka 
wywołują w nas różne emocje, ale żadnym z nich nie 

pozwalają osiąść na stałe. Zwroty akcji i losów tych 
mrocznych, nieszczęśliwych postaci nie poddają się 
żadnej ocenie, niosą nas przed siebie wraz z bohate-
rami książki. Mimo że wiemy jak się kończy ta histo-
ria, czytamy z zapałem, bo czujemy, że mamy do czy-
nienia z żywą materią, a nie sztucznie wydumanymi 
postaciami, wymyślonymi na potrzeby gapiów. Nie 
ma tutaj żadnych odpowiedzi, do których tak bardzo 
przywykliśmy, ale jest ogromne pole do myślenia, nie 
tylko o życiu Beksińskich, ale o życiu w ogóle, o ro-
dzinie, o trudach miłości na wszystkich etapach na-
szego życia. 

Poleca: LUCYNA DĄBROWSKA
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URSUS

„Z natury” to tytuł wystawy ceramiki zorganizowanej przez Galerię Sztuki 
Współczesnej AD-HOC działającą przy Ośrodku Kultury ARSUS. Wernisaż 
wystawy odbył się w sobotę, 6 kwietnia, o godzinie 17.00. Gospodarze 
galerii (istniejącej od roku 1996) – Grażyna Kostawska i Piotr Szałkow-
ski, zaprosili do zaprezentowania swoich prac trójkę artystów: Bożenę 
Głażewską-Rzeźnik, Monikę Piotrowską i Aleksandra Bieguńskiego. 

C eramiką zajmują się od kilkunastu lat. 
Zaczynali u p. Anny Wszyndybył, 
pod jej kierunkiem uczyli się rzeź-

by i tworzyli pierwsze prace. Poznali się 
w pracowni ceramicznej „Angoba” na 
warszawskiej Ochocie. Dość szybko zna-
leźli wspólny język, co zaowocowało tym, 
że działając na własnym gruncie, mając 
własne pracownie (w różnych lokaliza-
cjach), spotykają się, wspólnie działają, 
organizują warsztaty i wystawy w rozma-
itych miejscach w Polsce, dzielą się swoją 
wiedzą, wspólnie prezentują swoje prace. 
Przykładem wystawa – „Z natury”.

TWÓRCY. – Otaczający świat pełen 
jest inspiracji, które przekuwamy w nasz 

ceramiczny język. Liście na drzewach, 
kwiaty, zwierzęta, zmieniające się pory 
roku stają się bodźcem do powstania cera-
miki, rzeźby. Ale to także sięganie w głąb 
siebie i znajdowanie odpowiedzi na pyta-
nie: jaka jest moja natura, kim jestem.
Bożena Głażewska-Rzeźnik miłość do 
sztuki i tworzenia zawdzięcza pierwszej 
ocenie, jaką dostała w szkole za rysunek: 
3=. Przedstawiona przez ówczesną sied-
miolatkę wizja świata nie znalazła zrozu-
mienia u nauczycielki. Nie zniechęciła się, 
rysowała dalej. W szkole średniej zaintere-
sowała się rzeźbą. Sztuka jest dla niej jed-
ną z najważniejszych rzeczy w życiu, choć 
nie zajmuje się nią zawodowo. Ale stale 
tworzy – ceramika, malarstwo, rzeźba.

Monice Piotrowskiej – ceramika daje re-
laks i spokój. – ... jednocześnie powoduje 
uczucie niepewności przy oczekiwaniu na 
efekt końcowy, który nie zawsze jest taki, 
jakiego byśmy pragnęli. Tworzy ceramikę 
– użytkową i ozdobną – z zamiłowania. 
Z wykształcenia jest historykiem.
Najbliższy zawodowo ceramice jest trze-
ci z twórców – Aleksander Bieguński – 
doktor nauk chemicznych: – W ceramice 
fascynuje mnie nie tylko tworzenie for-
my, ale przede wszystkim proces wypału 
i możliwość osiągania różnych efektów 
na powierzchni pracy dzięki eksperymen-
tom ze szkliwami, wypałami redukcyjny-
mi, różnorakimi związkami chemicznymi 
i zapomnianymi technikami zdobniczymi. 
Zajmuje się tworzeniem ceramiki arty-
stycznej, obrazów ceramicznych oraz róż-
nych form rzeźbiarskich. W roku 2010 za-
łożył grupę artystyczną ARTEMISJA. Jest 
członkiem Związku Ceramików Polskich 
i Wolnej Grupy Ceramika, uczestniczył 
w wystawach w Polsce, jak i za granicą. 

KERAMOS. Ostatnie wystawy w gale-
rii AD–HOC poświęcone były malarstwu. 
Teraz zaproponowano inną gałąź sztuki 
– ceramikę. Nazwa „ceramika” pochodzi 
od greckiego słowa – „keramos”, które 
oznacza glinę garncarską. To sztuka wy-
rabiania przedmiotów z różnych glin natu-
ralnych oraz utrwalania ich poprzez wypa-
lanie. Jej wytwory, nie tylko garncarskie, 
ale i kamionkowe, fajansowe, porcelanowe 
itp. powstają z udziałem ognia. Twórczość 
ceramiczna ma długą i bogata tradycję. 
Pierwsze wyroby z gliny powstały już 
w epoce neolitu. Ceramikę początkowo 
formowano ręcznie, jest to najstarsza i naj-
prostsza metoda kształtowania glinianych 
wyrobów. Cywilizacja starożytnego Bli-
skiego Wschodu wniosła podstawowy dla 
tej dziedziny wynalazek – koło garncar-
skie. Surowce do wyrobu ceramiki dzielą 
się na plastyczne i nieplastyczne. Surowiec 
plastyczny, po zarobieniu wodą, daje się 
formować, a po uformowaniu, wysuszeniu 
i wypaleniu zachowuje swój kształt. Ale 
ma też niepożądane właściwości – szyb-
ko się kurczy, źle schnie, pęka i wymaga 
wysokiej temperatury wypalania. Dlatego 
dodaje się do niego składniki nieplastycz-
ne: materiały schudzające i topniki. 

GLINA. Glina to naturalne tworzywo 
pochodzące z najstarszych pokładów 
kamiennych ziemi, jest surowcem za-
wierającym różnego rodzaju domieszki: 
związki wapnia, potasu, tlenki metali. 
W stanie surowym, w zależności od ilo-
ści i rodzaju domieszek, możemy spotkać 
gliny w różnych kolorach i odcieniach: 
białym, żółtym, czerwonym lub brunat-
nym a nawet jasnoszarym, szarym i sza-
rozielonym. Glina do prac ceramicznych 
powinna być odpowiednio przygotowana, 
oczyszczona z zanieczyszczeń, posiadać 
określoną plastyczność. Nie może być 
zbyt „mokra”(czyli lepić się do rąk), ani 
zbyt sucha – wtedy szybko zacznie pękać. 
Surowiec ten uczy cierpliwości – pewnych 
procesów lepiej nie przyspieszać. Po wy-
konaniu formy – praca musi w spokoju 
wyschnąć (czyli odparowuje z niej woda), 
zbyt szybkie suszenie może powodować 
jej zniszczenie (popękanie). 
Glinę do lepienia można kupić w sklepach 
dla ceramików lub plastyków pod posta-
cią gotowych, mniejszych lub większych 
bloków, opakowanych szczelnie folią dla 

zachowania odpowiedniej plastyczności 
gliny. Glina zawiera różne ilości szamotu 
oraz drobiny wypalonej i powtórnie zmie-
lonej gliny. Im wyższa zawartość szamotu 
tym mniej glina zmienia kształt podczas 
wysychania, a jej powierzchnia pozostaje 
bardziej porowata. Napoczęte bloki gliny 
należy za każdym razem szczelnie zapako-
wać i przechowywać w chłodnym miejscu. 
Po wyschnięciu prace wypala się w piecu 
ceramicznym na biskwit – w określonej 
temperaturze, najczęściej jest to ok. 900oC. 
Po pierwszym wypale, jeśli zdecydujemy 
się użyć szkliw, wypalamy pracę po raz 
drugi w temperaturze określonej przez pro-
ducenta szkliw – pomiędzy 960 a 1460oC. 
Jeśli nie mamy dostępu do pieca, wysu-
szone i odpowiednio zabezpieczone prace 
możemy zawieźć do miejsc, które taką 
usługę oferują (sklepy dla ceramików lub 
pracownie) . Koszt wypału waha się w gra-
nicach 10 zł/kg (ceramikę waży się po 
wypaleniu).

NAUKA. Dla osób chcących zgłębić 
tajniki ceramiki organizowane są zaję-
cia w domach kultury, czy prywatnych 
pracowniach. Często prowadzący przy-
jeżdżają do szkół i przedszkoli. Nie ma 
ograniczeń wiekowych, choć wiadomo, 
że inne będą prace dziecka, a inne doro-
słego. Praca z gliną rozwija sprawność 
manualną, doskonali koordynację wzro-
kowo-ruchową, uczy wyrażania swoich 
emocji, rozwija wyobraźnię, ćwiczy kon-
centrację uwagi i planowanie przestrzen-
ne, daje satysfakcję i radość z efektu 
wykonanej pracy, co wzmacnia poczucie 
własnej wartości. Warto poszukać takich 
miejsc, tak jak zrobili to kiedyś artyści, 
których prace można teraz oglądać w Ga-
lerii AD-HOC.

WERNISAZ. Zebranych powitał 
i artystów przedstawił Piotr Szałkowski. 
Podkreślił łączącą twórców wspólną pasję. 
Ceramika najczęściej kojarzy się z wyro-
bem naczyń, garncarstwem, toczeniem na 
kole. Naczyń nie widać na prezentowanej 
wystawie. – Przyglądałem się tym pra-
com, są przedziwne. Glinę przetworzono 
na coś tak pięknego… – tak swoje wraże-
nia opisał gospodarz galerii. – Patrzeć na 
te cuda to sama przyjemność. Zdaję sobie 
sprawę, jak trudno takie rzeczy wykonać 
– dyrektor Ośrodka Kultury „ARSUS” – 
Bogusław Łopuszyński wręczył artystom 
pamiątkowe dyplomy. – Aż dziw bierze, 
że takie rzeczy, niewidziane na co dzień, 
można zobaczyć w galeriach.
W imieniu twórców podziękował Alek-
sander Bieguński: – Chcieliśmy połączyć 
różne nasze działania inspirowane naturą. 
Czasem natura jest wykorzystywana do 
zdobienia naszych prac – jak przy wypa-
łach raku. Ta natura jest wszechobecna, 
sięgamy w głąb siebie, natura wpływa na 
kształt prac, inspiruje nas do podejmo-
wania różnych wyzwań i eksperymentów. 
Zebrani zostali zachęceni do oglądania 
i zadawania pytań – autorzy chętnie opo-
wiedzą, jak dana praca została stworzona 
(a powstawały w różnych technikach). 
Wyrazili też nadzieję, że po wakacjach, 
w nowym roku szkolnym, będą mogli 
zapraszać na organizowane przez siebie 
warsztaty – do 3 różnych pracowni cera-
micznych. Jeszcze bukiety kwiatów od 
drugiego współgospodarza galerii – Gra-
żyny Kostawskiej – i wystawa ceramiki  
„Z natury” została otwarta. 
Prace można jeszcze oglądać do 5 maja 
(niedziela).

Tekst i zdjęcia 
Wojciech Grzesik

Z natury 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Święcice”

PIĘCIOLETNIE KADENCJE
W OSIEDLACH I SOŁECTWACH
Począwszy od listopada 2018 roku kadencja rad gmin oraz kadencja wójta/
burmistrza/prezydenta trwa 5 lat. Zważywszy na ścisłą współpracę organów 
gminy z organami wykonawczymi sołectw i osiedli, uzasadnione stało się 
ujednolicenie okresu kadencji wszystkich wspomnianych podmiotów. 

Radni Rady Miejskiej w Ożarowie Ma-
zowieckim pochylając się nad zmianą 
Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki 

zaproponowali pięcioletnią kadencję 
sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów 
osiedli. Jednak – zgodnie z wymogami 
ustawowymi i tymże Statutem – to prze-
de wszystkim „Rada Miejska uchwala 
statuty jednostek pomocniczych, w tym 
dokonuje zmian w tych statutach, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkań-
cami”. Burmistrz Ożarowa Mazowieckie-
go zarządził zatem – w terminie od 8 do 
28 lutego 2019 roku – przeprowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami sołectw 
i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki 
na temat wprowadzenia w statutach tych 
jednostek pięcioletniego okresu kaden-
cji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów 
osiedli (Zarządzenie Nr B.0050.23.2019 
z dnia 21.01.2019 r.).
Konsultacje przeprowadzono w formie 
badania opinii mieszkańców stale za-
mieszkujących na terenie poszczegól-
nych sołectw i osiedli w Gminie Ożarów 
Mazowiecki, posiadających w dniu ich 
przeprowadzenia czynne prawo wybor-
cze. Respondenci wyrażali swoją opinię  
poprzez zaznaczenie odpowiedzi „TAK” 
lub „NIE” na pytanie zawarte w odpo-

wiedniej rubryce ankiety konsultacyjnej: 
„Czy wyraża Pani/Pan zgodę na dokona-
nie zmiany w statucie jednostki pomoc-
niczej właściwej dla Pani/Pana miejsca 
zamieszkania, poprzez wprowadzenie 
w tym statucie pięcioletniego okresu 
kadencji sołtysa i rady sołeckiej/zarządu 
osiedla?”
Swoją opinię wyraziło łącznie blisko 
200 osób. We  wszystkich jednostkach 
pomocniczych (sołectwie/osiedlu) pozy-
tywnie zaopiniowano dokonania zmian 
w statucie jednostki w celu wprowadze-
nia pięcioletniej kadencji sołtysa i rad so-
łeckich oraz zarządów osiedli. 
Po spełnieniu wymogów formalnych 
i zgodnie z wolą mieszkańców,  Rada 
Miejska na sesji w dniu 21 marca 2019 
roku podjęła Uchwały o kolejnych nume-
rach od Nr VII/76/19 do Nr VII/111/19 
w sprawie zmian w statutach poszczegól-
nych sołectw i osiedli wydłużając kaden-
cję sołtysów, rad sołeckich oraz zarządów 
osiedli do 5 lat.
Wybory do zarządów osiedli oraz sołty-
sów i rad sołeckich zostaną przeprowa-
dzone w kwietniu i maju, podobnie jak 
4 lata temu. 

Jolanta Niegrzybowska 
Sekretarz Gminy

HARMONOGRAM WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH GMINY

,,Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Święcicach wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą” – to zadanie inwe-
stycyjne realizowane w ramach projek-
tu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki – etap II” współfi -
nansowanego ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020.

J est to kolejna inwestycja, która po-
zytywnie wpłynie na jakość wody 
dostarczanej do mieszkańców. Jej 

realizacja zmierza ku zakończeniu i ode-
braniu do użytkowania przez uprawnione 
podmioty.  
Głównym celem modernizacji stacji była 
poprawa funkcjonowania systemu za-
opatrzenia w wodę oraz zwiększenie wy-
dajności jej produkcji z 60 m3/h, do 100 
m3/h. Uzdatniona woda będzie maga-
zynowana w nowym dwukomorowym, 
żelbetowym zbiorniku retencyjnym 
o pojemności całkowitej 520 m3, skąd 
pobierana będzie do istniejącej sieci wo-
dociągowej przez automatyczny zestaw 
pompowy. Obiekt SUW został również 
wyposażony w stacjonarny agregat prą-

dotwórczy o mocy 160 kVA z rozruchem 
samoczynnym, który zapewni ciągłość 
dostaw wody w przypadku awarii sieci 
energii elektrycznej. Dzięki zastosowa-
niu zaawansowanego i wysokiej jakości 
układu technologicznego wraz z rurocią-
gami ze stali „szlachetnej” oraz wymia-

nie filtrów wraz ze złożami filtracyjny-
mi, polepszeniu ulegną parametry wody 
uzdatnionej, m.in. w zakresie: zapachu, 
mętności, zawartości manganu, jonu 
amonowego i żelaza.

Łukasz Czyż
Jednostka Realizująca Projekt

OSIEDLA

1 14 
maja 18.00 18.15 OSIEDLE 

RSM BLOKI

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim 
im. Janusza Kusocińskiego

2 15 
maja 18.00 18.15 OSIEDLE 

OŁTARZEW

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 
im. Obrońców Warszawy

3 20 
maja 18.30 18.45 OSIEDLE 

WOLICA

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie 
im. Szarych Szeregów

4 21 
maja 18.00 18.15 OSIEDLE 

FRANCISZKÓW
Strażnica w Ożarowie 
Mazowieckim 

5 21 
maja 18.30 18.45 OSIEDLE 

PŁOCHOCIN PŁD.

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie 
im. Szarych Szeregów

6 22 
maja 18.00 18.15 OSIEDLE KABEL KS „Ożarowianka”

7 22 
maja 19.00 19.15 OSIEDLE SZELIGI Dom bankietowy Avilla

8 23 
maja 18.30 18.45 OSIEDLE JÓZEFÓW

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie 
im. Szarych Szeregów

9 24 
maja 18.30 18.45 OSIEDLE 

PŁOCHOCIN PŁN.

Szkoła Podstawowa 
w Płochocinie 
im. Szarych Szeregów

10 27 
maja 18.00 18.15 OSIEDLE 

MICKIEWICZA

Przedszkole Publiczne 
Nr 1 (drugi budynek 
ul. Mickiewicza)

11 28 
maja 19.00 19.15 OSIEDLE 

ZIENTARÓWKA

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim 
im. Janusza Kusocińskiego

SOŁECTWA

1 24
kwietnia 18.00 18.15 PŁOCHOCIN WIEŚ Straż Pożarna w Święcicach

2 24
kwietnia 18.00 18.15 JAWCZYCE Filia DK Uśmiech 

w Broniszach 

3 26
kwietnia 19.30 19.45 ORŁY Dom Sołtysa

4 29
kwietnia 18.00 18.15 POGROSZEW 

KOLONIA
Szkoła Podstawowa 
w Umiastowie

5 29
kwietnia 18.00 18.15 OŁTARZEW

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Ożarowie Mazowieckim 
im. Obrońców Warszawy

6 30
kwietnia 18.00 18.15 PILASZKÓW Dom Sołtysa

7 6 
maja 18.00 18.15 DOMANIEWEK Dom Sołtysa

8 6 
maja 18.00 18.15 PIOTRKÓWEK MAŁY 

I STRZYKUŁY Dom Sołtysa

9 7 
maja 18.00 18.15 UMIASTÓW Szkoła Podstawowa 

w Umiastowie

10 7 
maja 18.00 18.15 WIERUCHÓW Dom Sołtysa

11 8 
maja 18.00 18.15 ŚWIĘCICE Straż Pożarna 

w Święcicach

12 8 
maja 19.30 19.45 GOŁASZEW Dom Sołtysa

13 9 
maja 18.00 18.15 MACIERZYSZ Dom Bankietowy Avilla, 

ul. Szeligowska 5

14 9 
maja 18.00 18.15 BRONISZE Filia DK Uśmiech 

w Broniszach 

15 10 
maja 18.00 18.15 MYSZCZYN Dom Sołtysa

16 10 
maja 19.00 19.15 PIOTRKÓWEK DUŻY Dom Sołtysa

17 15 
maja 18.00 18.15 POGROSZEW Dom Sołtysa

18 16 
maja 17.30 17.45 KOPRKI Dom Sołtysa

19 16 
maja 18.00 18.15 MORY Filia DK Uśmiech 

w Broniszach 

20 16 
maja 19.30 19.45 KONOTOPA Dom Sołtysa

21 20 
maja 19.00 19.15 MICHAŁÓWEK Dom Sołtysa

22 21 
maja 18.00 18.15 KAPUTY- KRĘCZKI Szkoła Podstawowa 

w Umiastowie

23 23 
maja 18.30 18.45 DUCHNICE Szkoła Podstawowa 

w Duchnicach

24 24 
maja 18.00 18.15 OŻARÓW WIEŚ KS „Ożarowianka"

25 28 
maja 17.30 17.45 WOLSKIE Wolskie (świetlica)

LP. DATA

TERMIN

NAZWA MIEJSCEI II 

GODZ. GODZ.

LP. DATA

TERMIN

NAZWA MIEJSCEI II 

GODZ. GODZ.
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PIASTÓW

Urząd Miasta Piastów informuje www.piastow.pl

GRAND PRIX PIASTOWSKICH 
BIEGÓW HISTORYCZNYCH

14 kwietnia 2019 
odbył się BIEG CHRZTU POLSKI 
na dystansie 966 m. 
W tym biegu na trzech pierwszych miejscach 
w poszczególnych kategoriach znaleźli się: 

OPEN KOBIETY
1 Piotrowska Emilia
2  Brogowicz-Stępniewska 

Agnieszka
3 Ślusarczyk Anna

OPEN MĘŻCZYŹNI
1 Kobiałka Konrad
2 Czajka Aleksander
3 Gołek Paweł

U16 DZIEWCZĘTA
1 Panasiuk Justyna
2 Malkhasyan Angelika
3 Szatkowska Julia

U16 CHŁOPCY
1 Markowski  Kacper 
2 Bielec Kacper 
3 Luberski  Jan 

U12 DZIEWCZĘTA
1 Błuś Hanna
2 Lutomirska Asia
3 Dudek Aleksandra

U12 CHŁOPCY
1 Wałdykowski Maciej 
2 Buczkowski Kacper
3  Kowalski-Paszko 

Marcel

Trwają zapisy na kolejny 5. bieg 
– BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA 
na dystansie 1791 m! 
Bieg wystartuje 2 maja 2019
• godzina 14:00 (dzieci i młodzież), 
• około godziny 15:00 (OPEN)
 Start i meta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR
Al. Tysiąclecia 1, 05-820 Piastów.

UWAGA. Limit biegaczy 200 osób
Zapisy na www.mosir.piastow.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy!
Fo

t. 
Ew

a 
M

ilu
n-

W
alc

za
k

2 MAJA 2019 podczas Dni Piastowa
odbędzie się TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ PIASTBALL 2019 
CZAS I MIEJSCE:  przed Szkołą Podstawową nr 2 w Piastowie, 

w godz. 11:30–15:00 
3 kategorie zawodników: I - do lat 13,  II - do lat 16, III - open
Turniej zostanie rozegrany w formie Streetball, na jeden 
kosz. Drużyna liczy 2 osoby + 1 osoba rezerwowa.

UCZESTNICTWO W TURNIEJU JEST BEZPŁATNE.

ZAPISY DO TURNIEJU: Warunkiem dopuszczenia do udziału 
w turnieju jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, 

dostępnego na stronie internetowej: www.piastow.pl do 
dnia 1 maja 2019 r. lub zapisanie się na miejscu zawodów 
w dniu 2 maja 2019 r. do godz. 11.10. Po zamknięciu reje-
stracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.

REGULAMIN TURNIEJU I ZAPISY na stronie: 
http://www.mosir.piastow.pl/2019/04/17/turniej-koszy-
kowki-ulicznej-piastball-2019/

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
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�  PIASTÓW. Po udanej akcji pomocy dla Ani społeczność Piastowa znów zwarła szyki 

„Na Sebastiana zawsze można było liczyć” – tak określają 43-letniego 
mieszkańca Piastowa jego znajomi. Teraz i on codziennie dostaje ogrom-
ne wsparcie także od tych, których nie zna. 6 kwietnia lokalna społecz-
ność zorganizowała moc atrakcji w Miejskim Ośrodku Kultury w Piasto-
wie, ale na tym nie poprzestają.

T uż przed Wielkanocą Sebastian 
przyjmował 10. chemię. Pół roku 
temu okazało się, że dopadł go rak 

jelita grubego z przerzutami do płuc. 
Żona Sebastiana – Karolina – poin-
formowała w Internecie, że zbiera 
1% na… Sebastiana. I wtedy ruszyła 
lawina pomocy. Na pewno wszyscy 
byli zgodni co do tego, że 1% to sta-
nowczo za mało. – Ciężko jest na tę 
chwilę określić potrzeby finansowe 
na dalsze leczenie – relacjonowała na-
uczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Piastowie Magdalena Kostrzew-
ska. – Sebastiana znam od dziecka, 
bo chodziliśmy do tej samej szkoły. 
Od kilku lat nasze córki chodzą razem 
do klasy, także do  „Dwójki” – dodaje 
Monika Dobrogosz. W połowie mar-
ca Agnieszka Botwina, nauczycielka, 
zakłada internetową zbiórkę pienię-
dzy na portalu pomagam.pl – tylko 

przez pierwsze 3 tygodnie (czyli do 
momentu sobotniego wydarzenia 
charytatywnego 6 kwietnia) kwota 
sięga 27 tys. zł! Za cel założona zo-
stała kwota 100 tys. zł. 

„MOC atrakcji w MOK”
I choć Sebastian źle się czuł i nie mógł 
przyjść 6 kwietnia do MOK-u w Pia-
stowie (obecna była jego żona Karo-
lina), mieszkańcy nie zawiedli. Wiele 
osób udających się przed południem 
na pobliski targ nie zapomniało, aby 
pojawić się na charytatywnej akcji 
w MOK-u. Organizatorzy szacują, że 
zainteresowanych mogło przybyć na-
wet ok. 1000 osób. Na gości czekały: 
występ teatralny (pełna sala widzów), 
uczestnictwo na sali widowiskowej 
w „The voice of Piastów” (w obecno-
ści uczestników programu „The voi-
ce of Poland”), fotobudka, kiełbaski, 

rękodzieło, malowanie 
twarzy, specjalne koszulki 
promujące akcję PoMOC 
ma MOC, możliwość 
wymiany książek przy 
stoisku „Półki do Spół-
ki”. Na 1. piętrze tłum 
chętnych wyszukiwał róż-
nych przedmiotów i ubrań 
dzięki inicjatywie „Graty 
z Chaty”. Za wszystko, 
oczywiście, chętni płacili 
do specjalnie przygoto-
wanych puszek, a cały 
dochód został w następ-
nym tygodniu przelany na 
pomagam.pl.

„3 nurty działania”
Monika Dobrogosz, jedna z organi-
zatorek, wytłumaczyła, że wszystkie 
akcje dla Sebastiana tworzą 3 główne 
nurty działania. Poza sobotnią akcją 
w MOK-u, cały czas odbywają się in-
ternetowe licytacje. Tam swoje usługi 
i przedmioty oferują lokalni przed-
siębiorcy. Licytowane będą również 
obrazy, które wystawione są w holu 
MOK-u. Trzecim kierunkiem działań 
jest profilaktyka i edukowanie, zgod-
nie z życzeniem Sebastiana. Organi-
zatorzy rozdają bezpłatne testy do 
wykorzystania w domowych warun-
kach. Służą wykryciu utajonej krwi 
w kale, co pozwala na odkrycie raka 

jelita grubego we wczes-
nym stadium.

Kilkadziesiąt dni bogatych 
w akcje charytatywne
Tak naprawdę, cokolwiek 
nie działo się w Piastowie 
przez ponad miesiąc, było 
związane ze wsparciem 
dla Sebastiana. W Szkole 
Podstawowej Nr 2 odbył 
się dzień muffinków, po-
kaz iluzjonistyczny, seans 
filmowy. W Przedszkolu 
Miejskim Nr 3 zorganizo-
wano kiermasz świąteczny, 
a w parafii przy ul. Ogiń-

skiego koncert 
pieśni pasyjnych. 
Ponad 100 pań 
ćwiczyło wspólnie 
w ramach „Naj-
większego treningu fitness 
w Piastowie”. 
Innymi sportowymi wyda-
rzeniami, podczas których 
zbierano pieniądze, były Bieg 
Polskiego Państwa Podziem-
nego oraz mecz. 
Społeczność piastowska zosta-
ła bardzo mocno zaktywowa-
na. Zaczęło się od grupy przy-
jaciół, a urosło po społeczności 
szkolne, środowisko strażaków 
i harcerzy, sponsorów, przed-
siębiorców i mieszkańców. 

Pomysły jeszcze są, więc akcji nie ko-
niec. Organizatorzy kierują specjalne 
podziękowania dla burmistrza Grze-
gorza Szuplewskiego oraz dyrektorów 
MOSiR i MOK w Piastowie.
I, najważniejsze: 8 kwietnia cel 
zbiórki został osiągnięty – zebrano 
100 tys. zł.

WARTO WESPRZEĆ:
Grupa na portalu Facebook: 

LICYTACJE na rzecz akcji 
„PoMOC dla Sebastiana”

Agnieszka Gorzkowska

PoMOC ma MOC, 
czyli wszyscy dla jednego



 NR 7(58)/2019  (ROK IV)    |    25 KWIETNIA 2019 R.    |    Mocne Strony8 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

OŻARÓW MAZOWIECKI

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się wyjątkowa impreza – w ra-
mach XXXIX edycji prestiżowego cyklu Forum Humanum Mazurkas (FHM) w centrum kon-
ferencyjno--hotelowym MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** wystąpił – cieszący 
się światowym uznaniem, a w Polsce mający wręcz kultowy status – Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Owemu koncertowi towarzyszyły zaś dodatkowe atrakcyjne 
wydarzenia – przede wszystkim wernisaż prac malarskich Renaty Wojnarowicz.

G ala rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17 
– imponująca, przeznaczona dla ponad 800 
osób salawidowiskowa Zeus wMCC Mazur-

kas ledwie pomieściła licznie zgromadzonych 
gości ze światów biznesu, kultury i sztuki, a tak-
że przybyłych mieszkańców Ożarowa. Główną 
osobą prowadzącą ten event, gospodarzem 
wieczoru,był jed en z Prezesów Grupy Mazurkas 
p. Andrzej Bartkowski –  operatywny przedsię-
biorca oraz niestrudzony, pełen entuzjastycznego 
zaangażowania animator kultury, mecenas sztuki, 
współtwórca FHM, w 2015 r. odznaczony przez 
Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
W nastrój i program wieczoru ogólnie wprowadzi-
li: Prez esi Grupy Mazurkas – wspomniany p. An-
drzej Bartkowski oraz współzałożyciel FHM p. An-
drzej Hulewicz, a także Dyrektor Generalny MCC 
Mazurkas p. Aneta Klepacka-Kołbuk. Następnie 
zaprosili oni na proscenium Burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów Mazowiecki p. Pawła Kanclerza 
oraz Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go p. Jana Żychlińskiego, którzy także powitali 
obecnych i zaprosili na wyjątkowy spektakl. Co 

więcej, dzień wydarzenia zbiegł się z 50. urodzi-
nami burmistrza, dostał on z tej okazji impresyj-
ny obraz autorstwa Renaty Wojnarowicz i bukiet 
kwiatów, a publiczność odśpiewała jubilatowi ser-
deczne „Sto lat”. Ponadto obaj włodarze otrzymali 
komplet płyt DVD z zapisem poprzednich edycji 
FHM. Na końcu części powitalnej kilka zdań wy-
głosił też p. Zbigniew Z. Żurek,Wiceprezes Busi-
ness Center Club, prestiżowej organizacji od 1991 
r. wspierającej polską przedsiębiorczość – zarazem 
jednego z partnerów eventu. Prezes Żurek m.in. 
podziękował Prezesom i Dyrekcji Grupy Mazur-
kas za zainicjowanie oraz realizowanie niepowta-
rzalnej i chwalebnej formuły cyklu FHM.
Zgodnie z porządkiem wieczoru i scenariuszem 
Forum następnym punktem programu była Scena 
Talentów koordynowana przez p. Irenę Bartkow-
ską. Podczas tego etapu prezentowani są wybrani 
młodzi utalentowani artyści. W XXXIX edycji 
FHM był to duet muzyczny studentów Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warsza-
wie – skrzypaczki Agaty Krystek i akordeonisty 
Dawida Rydza – laureatów I nagrody między-

narodowego konkursu muzycznego w Wilnie. 
W natchnionej autorskiej interpretacji wykonali 
oni dwa utwory: wybrane części sonaty IV c-moll 
Jana Sebastiana Bacha oraz sonatę na skrzypce 
i akordeon Mikołaja Majkusiaka.

W końcu nastąpił oczekiwany moment – na 
scenę powrócił Andrzej Bartkowski, 
tym razem w stroju góralskim, i pięknie 

zaanonsował koncert Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”: – Ja wiem, że każdy Polak w sercu 
nosi ten folklor, tę ludową muzykę, która była 
u podstaw muzyki Chopina, którym się chwali-
my na całym świecie – i dodał: – Dla nas to są 
korzenie kulturowe, dla nas to są pieśni, które 
wyciskają łzy. Rozpoczął się wielowymiarowy 
występ gwiazdy wieczoru.

Zaprezentowany w ową sobotę unikalny wręcz 
repertuar kierowanego przez wybitnych artystów 
zespołu „Śląsk” zatytułowany był W Europie ze 
„Śląskiem”. Na  to wzruszające,dynamiczne i ab-
sorbujące widowisko, wykonane z mistrzowską 
spójnością przez chór, orkiestrę i balet zespołu, 
złożyły się zarówno przedstawione w części I kon-
certu rozmaite aranżacje znanych pieśni i tańców 
europejskich, jak i odegrane z prawdziwą wirtuo-
zerią w części II pieśni – „perły”polskiej kultury 
ludowej.
Barwny spektakl w I części mógł przyprawić o ist-
ny estetyczny zawrót głowy – goście z zapartym 
tchem śledzili zmieniające się jak w kalejdoskopie 
i niezwykle żywiołowo wykonywane realizacje, 
stroje i choreografie, towarzyszące takim utworom, 
jak m.in.: O sole mio, Greensleeves czy La Mon-

XXXIX  Forum Humanum Mazurkas

„Śląsk” w  OŻAROWIE
MAZOWIECKIM
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tanara. Każdy utwór porywał i przykuwał uwagę, 
do dziś pamiętam wykonanie przez dwóch solistów 
pieśni O solemio – ich śpiew sięgający wręcz granic 
możliwości głosowych. Nieprawdopodobne były też 
popisy taneczne czerpiące inspiracje z tradycji bał-
kańskich, irlandzkich, węgierskich czy słowackich. 
Na II część składał się zaś niezwykle silnie wzrusza-
jący program polskich pieśni ludowych (pod nazwą 
A to Polska właśnie), które wszyscy niby znają, nie-
mniej jednak maestria ich wykonania przez „Śląsk” 
dotykała uczuć głęboko tkwiących w sercach od-
biorców i nie dawało się tego powstrzymać. Moż-
na było usłyszeć tak kanoniczne utwory, jak m.in.: 
Poszła Karolinka do Gogolina, Szła dzieweczka do 
laseczka, Zasiali górale owies, czy znany utwór bie-
siadny Pije Kuba do Jakuba, oraz podziwiać znako-
mite wykonania kujawiaka, oberka, trojaka, krako-
wiaka czy różnych odmian tańców podhalańskich.
W przerwie między częściami tłum gości przeszedł 
do hallu i foyer, gdzie można było m.in. spróbować 

dobrego wina, podziwiać obrazy Rena-
ty Wojnarowicz lub zapoznać się z ofertą 
jednego z partnerów wydarzenia – Kliniki 
Zdrowia i Urody Sanobello z Izabelina. 

P o przerwie, bezpośrednio przed konty-
nuacją widowiska, Andrzej Bartkow-
ski odbył ciekawą rozmowę z przed-

stawicielami kierownictwa Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” – kierownikiem działu pro-
dukcji imprez i koncertów Stanisławem 
Demczukiem i zastępcą kierownika arty-
stycznego Dorotą Sitek. Wątki poruszane 
przez prowadzącego dotyczyły różnych 
aspektów funkcjonowania zespołu, wyjaz-
dów zagranicznych czy najbliższych pla-
nów koncertowych. Można było się dowie-
dzieć m.in. o historii powstałego w 1953 r. 
zespołu, zaskakująco ciepłej i emocjo-
nalnej reakcji japońskiej publiczności na 

występ „Śląska” czy opracowaniu przez 
zespół choreografii do Exodusu Wojcie-
cha Kilara.  

Wcześniej. przed rozpoczęciem II części 
koncertu. widzowie mogli też zapoznać 
się z elementami odsłony wernisażo-
wej tego wyjątkowego wieczoru. Zo-
stał wyświetlony film krótkometrażowy 
zrealizowany przez Jana Sumikowskie-
go, pt. W poszukiwaniu magii i piękna, 
w którym kurator Janina Tuora doskona-
le wprowadza w klimat twórczości Rena-
ty Wojnarowicz. W filmie pojawiają się 
także sceny przyjazdu artystki do MCC 
Mazurkas i ustawiania dzieł – swoistego 
komponowania wystawy. Warto nad-
mienić, że tę ciekawą impresję filmową 
można zobaczyć na YouTubie. Po pro-
jekcji Janina Tuora przeprowadziła na 
proscenium rozmowę z artystką. Wyżej 
przedstawiamy opis i wrażenia z wysta-
wy MOJE PODRÓŻE.

💮 💮 💮

T o był niezapomniany i barwny wieczór: koncert 
zespołu „Śląsk”, wernisaż Renaty Wojnarowicz, 
występ w ramach Sceny Talentów, rozmowy na 

scenie – wyjątkowo płynnie, profesjonalnie, a za-
razem z poczuciem humoru prowadzony przez p. 
Bartkowskiego. XXXIX edycja Forum Humanum 
Mazurkas udała się w pełni, a tak chwalebną inicja-
tywę kulturalną MCC Mazurkas należałoby wska-
zywać jako wzór godny do naśladowania i propago-
wać w świecie biznesu.
Na pewno warto odwiedzić centrum konferencyjno-
-hotelowe Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim 
i zobaczyć nastrojowe obrazy Renaty Wojnarowicz, 
a przy okazji uraczyć się bardzo dobrą kawą ser-
wowaną w hotelowej kawiarni (przynajmniej, bo 
– ceny nie odstraszają, a różnorodność potraw i spo-
sób ich podawania – mogą zachwycić). 

Tekst i zdjęcia 
Anna Zgutka

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

P rzestrzeń wystawy w hallu głównym i foyer 
MCC Mazurkas Renata Wojnarowicz kompo-
nowała m.in. wraz z kuratorką Janiną Tuorą 

przez całe trzy dni – zależało jej, by układ obra-
zów tworzył pewną całość składającą się z róż-
nych wątków. Efektem tych wysiłków jest wspa-
niale rozplanowana wystawa: w hallu głównym 
znajdują się urokliwe pejzaże z podróży artystki 
po różnych rejonach Polski, w foyer można zaś 
podziwiać obrazy z motywami kwietnymi.
Przedstawione na wystawie prace pochodzą 
z ostatnich dwóch lat. Artystka zastrzegła jednak, 

że „może znajdują się na niej jakieś obrazy z lat 
poprzednich, które pasowały mi do tej prezentacji”.
Renata Wojnarowicz wypracowała własny styl ma-
larski, tworząc efektowne, pełne kolorów kompo-
zycje, odważnie kadrując i odpowiednio dobierając 
cykle tematów zaczerpniętych głównie z podróży. 
Dysponuje gruntownym warsztatem malarskim 
i ogromnym talentem, co sprawia, że jej dzieła są 
tak niepowtarzalne.
Wyeksponowane na wystawie pejzaże mają nie-
zwykły, poetycki klimat, o którym we wspomnia-
nym filmie opowiadała Janina Tuora – warto do-

dać, że widziane „na żywo” robią jeszcze większe 
wrażenie i są prawdziwą ucztą dla oczu.
Dzieła artystki oddziałują na nasze zmysły, są 
niezwykle sensualne, jak podkreśla malarka, mo-
tywuje ją sentencja Williama Turnera: „kolor ma 
być melodią dla oczu”. W wystawionych w MCC 
Mazurkas dziełach widać fascynację przyrodą, 
kontemplację natury, wręcz utożsamianie się 
z nią. Prace Wojnarowicz są inspirowane m.in. 
nastrojowym malarstwem Jana Stanisławskiego. 
Poetycki nastrój można dostrzec choćby w kom-
pozycji W stronę światła, w której artystka studiu-
je zmieniające się refleksy na wodzie, jak czynił 
to Stanisławski. 
Wojnarowicz, podobnie jak koloryści, nie szkicu-
je i nie rysuje wcześniej swoich prac, tylko zasta-
nawia się nad ciekawym, wartym uwagi tematem, 
a  następnie kładzie od razu bezpośrednio farbę 
olejną na płótno. – Nie odmalowuję tematu, tylko 
go interpretuję. Szukam sobie jakiegoś motywu, 
jak np. na płótnie Nostalgiczne spojrzenia, myślę 
o nim, a potem on mi się nawet śni – opowiada 
artystka.
Kolor jest niezwykle istotny w obrazach artystki, 
barwy przenikają się, zachodzą na siebie, tworzą 
wiele warstw. Prezentowane na wystawie motywy 
marynistyczne z zachodzącym słońcem (np. Eu-
foria), czy masztami powiewającymi na wietrze 
(Wyruszamy I, Wyruszamy w dal) stanowią grę 
roziskrzonego światła, subtelnych odcieni żółci 
i czerwieni.
Jednym z ulubionych tematów artystki są ptaki. 
Pokazuje ich piękno, majestat, jak w przypadku 
dostojnie kroczących czapli (Wymiana doświad-

czeń), lecz także dynamikę odlatujących gęsi, czy 
powiew skrzydeł frunących w powietrzu łabędzi 
(Dokąd dziś lecimy). Są to prace dynamiczne, ma-
lowane swobodną plamą barwną. Ważny dla Woj-
narowicz jest moment uchwycony w przyrodzie, 
np. kilka ptaków na tle jakiegoś nieokreślonego 
krajobrazu (Spotkanie).
W pracach Renaty Wojnarowicz z nakładającymi 
się na siebie warstwami, ważna jest kompozycja, 
pogłębianie tematu, jak np. na uroczym obrazie 
Euforia z motywem łabędzi: – Łabędzi było chyba 
sześć, ale w pewnym momencie doszłam do wnio-
sku, że ten niezwykły moment jest wówczas, kiedy 
pływają one we dwójkę, i wtedy te inne – po kolei 
– zamalowałam. Te wielowarstwowe, wykreowa-
ne przez artystkę prace są niepowtarzalne i obda-
rzone własnym rytmem.
Niekiedy artystka, dążąc do pewnej syntezy, 
upraszcza niektóre swoje prace i wówczas, jak 
sama wspomina: – Odchodzę od szczegółów, np. 
ptak nie może być zbyt konkretny, musi być w nim 
ruch, trzeba mu dodać tego lotu, tej dynamiki, do-
brze przedstawia to np. płótno Start.
Zaprezentowane zaś na wystawie krajobrazy gór-
skie oddają dramatyzm natury, a oprócz ciepłej 
tonacji mają również chłodniejszą kolorystykę, 
czego dobrym przykładem jest np. Wspomnienie 
Andrzeja.

Wystawę w hallu głównym 
i foyer MCC Mazurkas można oglądać 

do końca maja, aż do następnej, 
XL edycji FORUM HUMANUM MAZURKAS.

MOJE PODRÓŻE
– WYSTAWA PRAC RENATY WOJNAROWICZ

XXXIX  Forum Humanum Mazurkas
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URSUS

KOMIS ANTYKWARYCZNY
�   PROFESJONALNA

WYCENA BRYLANTÓW
i BIŻUTERII 
(WYSTAWIAMY CERTYFIKATY)

USŁUGI:
�  RENOWACJA BIŻUTERII
�  PRACE GRAWERSKIE

WARSZAWA URSUS
ul.  Wiosny Ludów 79a

(przy stacji PKP)

Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 10.00–18.00

sob.:  10.00–13.00
Tel.: 22 667 94 74

PRZYNALEŻNOŚĆ: Cech Złotników, 
Zegarmistrzów, Brązowników

Rok zał. 1967
MISTRZ 

ZŁOTNICTWA
Magdalena i Wojciech

Gawrońscy

KOMIS ANTYKWARYCZNY

Rok zał. 1967

ZŁOTNICTWA
Magdalena i WojciechJubiler

ZŁOTO

REKOMENDOWANY 
PRZEZ:
�  Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców 
Jubi   lerskich Warszawa 

�  Polskie Towarzystwo
Gemologiczne Wrocław

Żydowski Obwód Autonomiczny miał być żydowską ojczyzną. Utworzono go na Dalekim Wschodzie Radzieckiej 
Rosji, przy granicy z Chinami. Jego historię opowiedziała nam, podczas swojego wieczoru autorskiego, Agata 
Maksimowska, która przez ostatnie kilkanaście lat prowadziła badania etnografi czne na terenach byłego ZSRR. 
Jej książka „Birobidżan. Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi” ukazała się w lutym nakładem Wydawnictwa 
Czarne, w serii Sulina. Spotkanie z autorką zorganizował Dyskusyjny Klub Książki Biblioteki Publicznej w Ursusie.

H istoria radzieckich Żydów nie jest 
zbyt dobrze znana polskiemu czy-
telnikowi. Większość źródeł na ten 

temat jest rosyjskojęzyczna i ma cha-
rakter propagandowy. To pierwsza po-
zycja na polskim rynku wydawniczym, 
która w rzetelny sposób oddaje głos 
ludności tytularnej Obwodu i skrupu-
latnie odtwarza koleiny jej dramatycz-
nej historii – czystek, represji, niespeł-
nionych obietnic i obumierania kultury 
żydowskiej podczas kolejno zmieniają-
cych się rządów.

TRUDNE POCZĄTKI MIESZKAŃCÓW 
„ZIEMI OBIECANEJ”
Autorka opowiedziała o początkach 
osiedlania się Żydów na terenach dzi-
siejszego Obwodu. W 1928 roku, gdy 
zaczęła się agitacja, pierwsi przybysze 
zastawali na miejscu jedynie stację ko-
lejową o nazwie Tichonkaja. Wokół 
nie było żadnej infrastruktury, tylko 
dzika tajga i nieznośne, uprzykrzające 
codzienność owady. Kogo było stać na 
zakup biletu powrotnego, ten wracał, 
jednak większość nowoprzybyłych 
skazana była na pozostanie i realizację 
planu władz radzieckich, bowiem na 
to dalekowschodnie klepisko przygnała 
ich nie tylko propaganda, lecz przede 
wszystkim bieda i desperacja. W tak 
trudnych warunkach Żydzi wykuwali 
swoją namiastkę ojczyzny, w iluzorycz-
nym przekonaniu o swojej autonomii. 
Najpierw władze przeprowadzały agra-
ryzację, która wśród większości mało-
miasteczkowych Żydów nie sprawdziła 
się. Następnie wprowadzano industriali-
zację, a wszystkim tym procesom towa-
rzyszył zabieg uformowania „nowego 
Żyda”, silnego, zdrowego obywatela 
ZSRR, oddanego władzy. W 1934 roku 
utworzono już oficjalnie Żydowski Ob-
wód Autonomiczny ze swoją stolicą 
w Birobidżanie, największym obwodo-
wym mieście, od którego też pochodzi 
potoczna nazwa całego Obwodu.

REPRESJE
Podczas spotkania z sali padło pyta-
nie o czystki stosowane wobec Żydów 
przez władze radzieckie. W Birobi-
dżanie były one szczególnie dotkliwe, 
bowiem trudno się było ukryć przed 
represjami w miejscu, w którym pra-
wie wszyscy się znali, a Żydzi byli lud-
nością tytularną. Największe represje 
miały miejsce w latach trzydziestych 
i czterdziestych. Ucierpieli praktycznie 
wszyscy, którym zależało na krzewieniu 
kultury żydowskiej, osoby publiczne, 
dziennikarze, inteligencja. Sam fakt, że 
byli Żydami i chcieli, by Obwód był dla 
Żydów, stanowiło pretekst do oskarżeń 
o „nacjonalizm” i „kosmopolityzm”. 
Władze skazywały każdego podejrza-
nego na zsyłkę, do łagrów lub na pewną 
śmierć. Publicznie palono książki w ji-
dysz, zamknięto szkołę, teatr, czasopis-
ma, zlikwidowano wystawę o tematyce 

żydowskiej, na ulicach mówiono tylko 
po rosyjsku, nawet w domach obawiano 
się mówić w swoim rodzimym języku, 
ludzie bali się chodzić do synagogi.

Emigracje i wyludnienie
Po śmierci Stalina, mimo że skończy-
ły się czystki, antysemityzm miał się 
bardzo dobrze. Wiele osób ukrywało 
żydowskie pochodzenie, by dostać się 
na wyższą uczelnię lub utrzymać pracę 
zgodną z kwalifikacjami. Stereotypy na 
temat Żydów utrzymywały się przez 
kolejne dziesięciolecia, tworząc pole do 
marginalizacji wszystkich tych, których 
pochodzenie było powszechnie znane. 
Żydom przypisywano same negatywne 
cechy: bierność, tchórzostwo, chytrość. 
Zakłamywano historię i stosowano 
jawną, niczym nieskrępowaną dyskry-
minację na tle narodowościowym. Ta 
sytuacja wywołała falę migracji do 

Izraela, która znacząco odbiła się na de-
mografii Birobidżanu dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych, kiedy rozszczel-
niono granice. Z Żydowskiego Obwodu 
Autonomicznego uciekali już nie tylko 
Żydzi, lecz wszyscy, którzy potrafili 
udokumentować jakoś swoją przynależ-
ność do narodowości żydowskiej, cho-
ciażby przez jej nabycie, małżeństwo 
lub spowinowacenie. Otwarcie granic 
i powszechna bieda wolnorynkowej Ro-
sji spowodowały ogromne wyludnienie 
terenów Obwodu. Nie wszyscy przyby-
li do Izraela potrafili się tam odnaleźć. 
Przyczyną były m. in. inne warunki 
kulturowe, nieznajomość języka hebraj-
skiego, nostalgia i zwyczajna tęsknota 
za domem. Najszybciej zaaklimatyzo-
wali się ludzie młodzi, poborowi i oso-
by, które miały już na miejscu rodziny, 
na których pomoc mogły liczyć.

ŻYDOWSKI OBWÓD AUTONOMICZNY 
DZISIAJ
W Birobidżanie żyje obecnie 1% Ży-
dów w stosunku do całej populacji. 
Miejscowe ośrodki kultury organizują 
tam czasem koncerty muzyki żydow-
skiej, wystawy lub przedstawienia od-
wołujące się do kultury Żydów. Więk-
szość tych wystąpień odbywa się bez 
udziału ludności tytularnej, bo tej już 
tam prawie nie ma. Utwory wykonywa-
ne są najczęściej w języku rosyjskim, 
bo miejscowy antysemityzm wyplenił 
z obiegu jidysz – jeśli nawet jest w tym 
języku jakaś piosenka, to występujący 
artyści wykonują ją często bez zrozu-
mienia treści. Raz na dwa lata odbywa 
się Festiwal Kultury Żydowskiej, który 
przyciąga rzesze turystów, także z Chin. 
Kultura żydowska w Birobidżanie ma 
dziś charakter bardzo powierzchowny, 
traktowana jest raczej jako potencjał 
gospodarczy, niż spuścizna kulturowa. 
Powszechna jest jej komercjalizacja, 
przekształcanie w kolorową estrado-
wość przedstawianą w domach kultury, 
z zamiatanym pod dywan lokalnym an-
tysemityzmem.

Lucyna Dąbrowska
Zdjęcia: Katarzyna Łozak

„Birobidżan” oczami Agaty Maksimowskiej

AGATA MAKSIMOWSKA ukoń-
czyła psychologię i etnologię na Mię-
dzywydziałowych Indywidualnych 
Studiach Humanistycznych na Uni-
wersytecie Warszawskim. Przez kil-
kanaście lat prowadziła badania et-
nograficzne w krajach byłego ZSRR. 
Jej książka „Birobidżan. Ziemia, na 
której mieliśmy być szczęśliwi” do-
stępna jest we wszystkich placów-
kach Biblioteki Publicznej w Dzielni-
cy Ursus.
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W otwartym spotkaniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS) z mieszkańcami i Zarządem Dziel-
nicy wzięli udział wiceburmistrzowie Ursusa Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, przewodniczący Rady 
Dzielnicy Dariusz Pastor, Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław Łopuszyński, przedstawiciele Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Rady Seniorów, ZHP, Klubu Seniora „Wesoła Chata”, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, radni 
Rady Dzielnicy Maria Miszkiewicz i Dawid Kacprzyk, nieliczni mieszkańcy, przedstawiciele lokalnej prasy. Fo-
rum prowadziła Bożena Iwaniukowicz, przewodnicząca DKDS w Ursusie.

J ako pierwszy zabrał głos Dariusz 
Pastor. Zwrócił uwagę, że w dziel-
nicy jest dużo do zrobienia. – Kie-

dyś było tu życie, a dziś Ursus staje się 
sypialnią. Zaznaczył, że: – Nikt nie ma 
patentu na mądrość. Potrzebny jest 
dialog i jeszcze raz dialog. Jeżeli roz-
mawiam z ludźmi, którzy przekazują 
mi informacje i swoje pomysły, to ich 
słucham.
Burmistrz Krzemień w imieniu Za-
rządu powiedział: – My słuchamy 
o państwa potrzebach i oczekiwaniach 
i musimy to urealniać i przekładać na 
budżet. Zaznaczył też dużą rolę Rady 
Dzielnicy, Rady Seniorów i Rady Mło-
dzieżowej w pracy Zarządu.

– Chcemy mieć wpływ na tworzenie 
Centrum Kultury – powiedziała w imie-
niu wszystkich środowisk zrzeszonych 
w DKDS Bożena Iwaniukowicz. 

W dyskusji głos zabierało jeszcze wiele 
osób z sali i wszyscy członkowie Prezy-
dium DKDS (Katarzyna Winek – ZHP, 
Izabela Gromek – Stowarzyszenie 
SIMUL, Piotr Pełka – przedstawiciel 
dzielnicy).

IZBA TOŻSAMOŚCI 
CZY MUZEUM URSUSA?
Doskonale przygotowaną prezentację 
przedstawiła Agnieszka Gorzkowska 
z Ośrodka Kultury „Arsus”, która od 
przeszło dwóch lat zajmuje się Izbą 
Tożsamości Ursusa. Duży nacisk poło-
żyła na turystykę i szansę jej rozwoju. 
Do pozytywów zaliczyła powstają-
cy w Ursusie pierwszy w stolicy Eko 
Park. Przybliżyła działalność Izby 
Tożsamości. Opowiedziała o szeroko 
zakrojonych działaniach, mających 
na celu zabezpieczenie historycznych 
pamiątek z Ursusa, będących w posia-
daniu osób prywatnych i organizacji, 
o informowaniu władz, instytucji kul-
turalnych i mieszkańców o działaniach 
Izby, która ma swoja stronę interneto-
wą i fanpage na facebooku. Zwróciła 
uwagę na rozproszenie zbiorów – wiele 
pamiątek znajduje się w filii Muzeum 
Harcerstwa, w PTTK, są zbiory rodzi-
ny Grabskich, też rozproszone w kilku 
lokalizacjach i przede wszystkim Ko-
lekcja (kiedyś Muzeum Zakładowe) 

eksponatów po fabryce ZM Ursus. Ko-
lekcja znajduje się w jednej z hal poza-
kładowych, ale jest własnością Polskie-
go Holdingu Obronnego i praktycznie 
nie jest dostępna dla zwiedzających. 
Wśród minusów wymieniła: brak bu-
dynku przystosowanego do prezentacji 
eksponatów i pamiątek, brak magazy-
nu, pracowni do opracowania zbiorów, 
brak sprzętu. 
Pani Agnieszka jest jednoosobową 
„instytucją”. Nie ma do pomocy ar-
chiwisty, etnografa, animatorów, 
przyrodników, prawnika, specjalizu-
jącego się w prawie autorskim, osób 
do organizacji wystaw. Wspomniała 
o potrzebie powstania sklepiku z pa-
miątkami. Poinformowała szczegóło-
wo o potencjale turystycznym Ursusa, 
kładąc nacisk na dziedzictwo poprze-
mysłowe, jakiego nie ma gdzie indziej. 
Historia Zakładów ma już 125 lat. Za-
znaczyła, że w ciągu 2 lat Izbę odwie-
dziło prawie 1700 gości z całej Polski, 
Ukrainy i Mołdawii, były wycieczki 
z innych Urzędów Miejskich, z MON, 
z ośrodków kultury. Przyjeżdżali pra-
cownicy naukowi z wyższych uczelni. 
Wielu osobom i instytucjom zależało 
na obejrzeniu Kolekcji i poprzemy-
słowych zabytków architektonicz-
nych. To, niestety, nie było możliwe. 

Wspomniała o samoistnie powstałej 
u niej wypożyczalni książek, mówią-
cych o naszej, lokalnej historii, wpi-
sanej w historię całego kraju. Istnieje 
Szlak Zabytków Techniki Industrialnej 
Mazowsza, w którym zaznaczone jest 
Muzeum w Ursusie (zamknięte!!!).
W konkluzji optowała za utworzeniem 
na bazie Izby Pamięci i Kolekcji Ur-
sus Muzeum Ursusa, uzasadniając ten 
postulat przede wszystkim większymi 
możliwościami placówki muzealnej 
niż dzielnicowej izby pamięci, więk-
szym prestiżem i autorytetem. Prze-
jawia się to lepszymi możliwościami 
zabezpieczenia i konserwacji zbiorów, 
możliwością wypożyczania zbiorów 
z innych placówek muzealnych, więk-
szymi możliwościami pozyskiwania 
dotacji, pierwszeństwem przy zakupie 
zabytków, budowaniem tożsamości 
dzielnicy.
Nie wydaje się, żeby muzeum z praw-
dziwego zdarzenia mogło funkcjo-
nować w nowym Centrum Kultury. 
Potrzebny jest niezależny budynek, naj-
lepiej, żeby było to miejsce powiązane 
historycznie z Zakładami.

O SENIORACH, MŁODZIEŻY I NIE TYLKO
W części dotyczącej seniorów głos za-
bierali prezes UTW Lucyna Wasilew-
ska, Barbara Banasiuk i prowadzący 
Klub Seniora Wesoła Chata, Bogdan 
Kałużny. W Ursusie łącznie ok. 800 
osób jest zrzeszonych w różnych or-
ganizacjach seniorskich. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zrzesza ponad 500 
członków, którzy w każdy czwartek 
spotykają się w jedynej tak pojemnej 
sali w „Arsusie”. Poruszony został 

problem dotarcia 
do osób samot-
nych, nie wycho-
dzących z domu 
z powodów 
psychicznych. 
Była też mowa 
o potrzebie za-
angażowania się 
w działalność 
organizacji se-
niorskich osób 
nieco młodszych, 
znających dobrze 
współczesne me-
tody komunika-
cji, umiejących 
skutecznie korzy-

stać z internetu, bo z pewnymi sprawa-
mi, nawet organizacyjnymi, wiele star-
szych osób sobie po prostu nie radzi.
Zwracano uwagę na brak zaanga-
żowania w jakąkolwiek działalność 
starszej młodzieży i młodych osób, 
sprowadzających się w ogromnej licz-
bie do Ursusa. Wspomniano o braku 
ogólnodostępnych miejsc do spotkań 
towarzyskich czy organizacyjnych, np. 
kawiarenek w domach kultury. Pad-
ła propozycja stworzenia Miejskiego 
(dzielnicowego) Centrum Aktywności 
Młodzieżowej. Na spotkaniu prawie nie 
było osób młodych i tak jest niestety na 

większości spotkań dotyczących spraw 
dzielnicy, a także spotkań z artystami, 
pisarzami, na wykładach.
Padła propozycja stałego informowania 
miejscowych organizacji przez Urząd 
Dzielnicy o pojawiających się możli-
wościach uzyskania dotacji, grantów 
z różnych źródeł.
Burmistrz Sternik odniósł się z dużym 
entuzjazmem do Izby Tożsamości Ur-

susa, wyraził nadzieję, że dzielnica 
wspomoże w tym dziele panią Agniesz-
kę, zapowiedział powstanie czwartej fi-
lii OK „Arsus” – Portierni, gdzie obec-
nie tymczasowo mieści się DK „Miś”. 
Mówiąc o przyszłym Centrum Kultury, 
zaznaczył, że musi być dostosowane do 
potrzeb dzielnicy. 
Według niego nowa placówka „Misia” 
na Niedźwiadku i w niedługim cza-
sie „Portiernia” przyciągną młodzież. 
Pochwalił się istniejącym i mającym 
wkrótce ruszyć w przychodni „Hipo-
krates” Domem Pobytu Dziennego dla 
seniorów. Natomiast do idei Muzeum 
Ursusa odniósł się z rezerwą. Przyznał, 
że warto marzyć, ale obecnie dzielnicy 
nie stać na muzeum, priorytetem jest 
Centrum Kultury, którego koszt ma 
wynieść od 35 do 50 mln zł. Stwierdził: 
– My nie wiemy, czy kolekcja kiedykol-
wiek do nas trafi. Trzeba ją jak najszyb-
ciej zdigitalizować.

MUZEUM TO OBOWIĄZEK WOBEC 
BYŁYCH I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
W odniesieniu do Muzeum padły ar-
gumenty z sali, że można próbować 
skorzystać z zewnętrznych źródeł 
finansowania, nie naruszających bu-
dżetu dzielnicy. Ta idea ma poparcie 
wszystkich środowisk społecznych 
i organizacji pozarządowych, funkcjo-
nujących w Ursusie. Jest to ogromna 
szansa na zaznaczenie przez Ursus 
swojej tożsamości i wyjątkowości. Nie 
byłoby Ursusa, gdyby wcześniej nie 
było Zakładów. Poparła to przewodni-
cząca DKDS, dając przykłady ratowa-
nia i budowy obiektów historycznych 
i kulturalnych z terenu Mazowsza, ko-
rzystających z finansowania z różnych 
źródeł. 
Oczekujemy kolejnych takich spot-
kań z jeszcze szerszym udziałem 
mieszkańców i liczymy na DKDS 
jako zaangażowanego pośredni-
ka między mieszkańcami i władzą 
w tworzeniu przyszłości Ursusa.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski 

�  W Domu Kultury „Kolorowa” w Ursusie 10 kwietnia 2019 r. odbyło się I FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO w Dzielnicy Ursus.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w zarządzaniu Ursusem

DZIELNICOWE KOMISJE DIALOGU SPOŁECZNEGO są zorganizowa-
nymi przedstawicielami społeczeństwa w dzielnicach m.st. Warszawy. To gremia 
inicjatywno-doradcze, składające się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, 
jednostek organizacyjnych, działających w zakresie zadań publicznych i należących 
do dzielnicy, przy której działa komisja, np. dzielnicowego domu kultury, ośrodka 
pomocy społecznej, szkół (przedstawiciele jednostek mają jedynie głos doradczy) 
oraz z przynajmniej jednego przedstawiciela Miasta, delegowanego przez urząd, 
przy którym działa komisja. DKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny 
i doradczy. Ich celem jest polepszenie i podwyższenie efektywności działań kiero-
wanych do mieszkańców dzielnicy. Są także dla danego urzędu dzielnicy źródłem 
wiedzy o potrzebach społecznych oraz partnerem do dyskusji o rozwiązywaniu 
problemów. Mogą występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej 
działalności. Do ich zadań w szczególności należy współpraca z właściwą dzielnicą 
w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkań-
ców. Posiedzenia DKDS-ów są jawne i otwarte. Do udziału w Komisji w każdym 
momencie mogą przystępować nowe organizacje społeczne i kulturalne.
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URSUS � PSYCHOLOGIA

NAJPIERW BEZ KOŁA I Z OTWARTYMI PODUSZKAMI 
POWIETRZNYMI. POTEM BIEGIEM. NA NASZYCH OCZACH 
SPRAWCA PRÓBOWAŁ UCIEC Z MIEJSCA WYPADKU
17 kwietnia, tuż przed godziną 17:00, samochód osobowy marki Hyundai, jadąc ul. Trak-
torzystów w stronę osiedla „Niedźwiadek”, zjechał według świadków na przeciwny pas 
ruchu na wysokości Ośrodka Kultury „Arsus”. Tam uderzył w biały dostawczy samochód. 
Nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia. 

A kurat przechodziliśmy ul. Traktorzystów 
przez pasy na drugą stronę ulicy na wy-
sokości przystanku PKP Ursus (naprzeciw 

dworca). Tuż przed nami, bez przedniego 
lewego koła (!) jechał samochodem osobo-
wym, jak się później okazało, sprawca zda-
rzenia. Kierujący niesprawnym pojazdem 
jechał również mimo otwartych poduszek 
powietrznych. Przed pasami, tuż po tym, jak 
zdążyliśmy przejść, gwałtownie zjechał na 
chodnik.

„LEDWO TRZYMAŁ SIĘ NA NOGACH”
Ponieważ nie wychodził z samo-
chodu, postanowiliśmy sprawdzić 
jego stan. Zatrzymała się także 
kobieta, która jechała za spraw-
cą. Zawiadomiła pogotowie. Na 
naszych oczach sprawca wysiadł 
z samochodu ledwo trzymając 
się na nogach i po chwili zaczął 
uciekać. Na szczęście, zatrzymał 
się kolejny samochód osobowy, 
którego kierowca zaczął gonić 
uciekającego sprawcę.

SKUTY W KAJDANKI Z 2,5 PROMILAMI
Czekaliśmy do przyjazdu służb. Okazało się, że 

powstrzymany przed ucieczką z miejsca 
zdarzenia sprawca miał ok. 2,5 promila 

alkoholu, a wcześniej, na wysokości 
Ośrodka Kultury „Arsus” zjechał na 
przeciwny pas ruchu i uderzył w bia-
ły samochód dostawczy. Kierowca 
białego auta, chcąc uniknąć czoło-
wego zderzenia, pokierował samo-
chód w stronę ogrodzenia tuż przy 
torach kolejowych. Doszło jednak do 

kolizji, w trakcie której jego samochód 
urwał koło osobówce i przewrócił się 

tuż pod „Arsusem”.

SPRAWNA AKCJA STRAŻAKÓW
Według zebranych przez nas relacji na 
miejscu zdarzenia i osobistych obser-
wacji – nikomu, na szczęście, nic się nie 
stało. Kierowca białego, przewrócone-
go samochodu wraz z dwójką pasaże-
rów wyszli kolejno z auta. Na miejscu 
samego zdarzenia, przy białym busie, 
był również pan Tomasz, który tak rela-
cjonował: – (…) wywrotka – i bus leży na 
boku. Jakim to trzeba być wirtuozem, 
aby po południu w Warszawie tworzyć 
samochodem piruety [kierowca za 
wszelką cenę chciał uniknąć czołowe-
go zderzenia – przyp. red.]. Nikomu nic 
się nie stało... kierowca troszkę potur-
bowany, ale korek jeszcze większy niż 

był, aż do Factory Centrum. Wirtuozami to 
byli strażacy z pobliskiej jednostki. Chwała 
im za to. Spoglądałem na zegarek – razem 
z przygotowaniem lin, zaczepieniem, aseku-
racją 2.30 s i... auto stało na kołach. Brawo 
strażacy!!! 

AGNIESZKA GORZKOWSKA

powstrzymany przed ucieczką z miejsca 
zdarzenia sprawca miał ok. 2,5 promila 

urwał koło osobówce i przewrócił się 
tuż pod „Arsusem”.

Krótkie nogi i długi nos 
– o kłamstwie (cz. 3)
Kłamstwo jest powszech-
nie potępiane, oceniane 
negatywnie i traktowane 
jako oczywiste łamanie 
norm i reguł społecznych. 
Niezwykle lekko przychodzi nam krytyka kłam-
ców, natomiast w przypadku własnych kłamstw 
z łatwością odnajdujemy rzeczowe i usprawiedli-
wiające nas powody – była o tym mowa w dwóch 
poprzednich numerach. W dzisiejszej odsłonie, 
kończącej cykl o kłamstwie, zastanowimy się, co 
zrobić, gdy kłamstwo, nasze lub innych wyszło na 
jaw. Innymi słowy, jak żyć po zdradzie? 

Ograniczone zaufanie
Zaczynając nieco pesymistycznie, przede wszyst-
kim musimy być świadomi, że sprawca nieuczciwe-
go zachowania w przyszłości znów może postąpić 
nieuczciwie. Bo raz już to zrobił. Wie, jak to zrobić 
ponownie, ponadto ma większą wiedzę w tym za-
kresie, więc następnym razem trudniej będzie go 
przyłapać. Co robić? Zaufanie ofiary powinno być 
ograniczone. Powinna sprawdzać, czy za deklara-
cjami poprawy idą rzeczywiste zmiany w zachowa-
niu. Często zbyt łatwo dajemy drugą szansę, zbyt 
szybko zaczynamy obdarzać drugą osobę naszym 
pełnym zaufaniem. Zbyt szybko chcemy wierzyć, 
że sprawa jest już załatwiona. Błędem jest także ba-
gatelizowanie wiedzy o tym, że osoba, której ufa-
my, zachowała się w nieuczciwy sposób wobec ko-
goś innego, np. wobec poprzedniego pracodawcy. 
Być może teraz ta osoba faktycznie jest wobec nas 
uczciwa. Ale skoro okazała się zdolna do nieuczci-
wego zachowania to niewykluczone, że skorzysta 
kiedyś z niego także wobec nas. 

„Z kim przestajesz…”
Ważne jest otoczenie, w jakim funkcjonujemy. Ob-
serwowanie innych ludzi, którzy kłamią i oszuku-
ją, zwłaszcza gdy czerpią z tego jakieś korzyści, 
niewątpliwie ma na nas wpływ, choć być może nie 
w pełni uświadomiony. Jeśli w otoczeniu człowie-
ka pojawią się nieobojętne mu osoby, które w nie-
uczciwy sposób, ale skutecznie, osiągają swoje 
cele to prawdopodobieństwo naśladowania takiego 
zachowania niebezpiecznie rośnie. Jeśli więc wie-
my, że koledzy naszego dziecka oszukują rodzi-
ców, przyjaciele małżonka mają kochanki, a nasi 
pracownicy obracają się w kręgu osób o wątpliwej 
moralności to warto zwiększyć czujność. Istnie-
je ryzyko, że nasi bliscy podążą za zachowaniem 
przyjaciół, kolegów i znajomych. Nie bez powodu 
znane przysłowie głosi: „Z kim przestajesz, takim 
się stajesz.” (i to akurat nie jest żaden psycholo-
giczny mit!). 

Gdy mamy podejrzenia…
Związek oparty na ciągłych podejrzeniach, śle-
dzeniu siebie nawzajem i powątpiewaniu w każde 
słowo partnera nie wróży świetlanej przyszłości. 
Jednak z drugiej strony podejrzenia wobec osoby, 
która nas niedawno oszukała, wydają się co naj-
mniej uzasadnione. Warto je zbadać i zaplanować 
dalsze działania zmierzające do poznania prawdy. 
Nie musi to od razu oznaczać wynajęcia prywatne-
go detektywa. Zamiast tego można być po prostu 
czujnym i uważnym uchem przysłuchiwać się wy-
powiedziom partnera. Na co zwracać uwagę? Oka-
zuje się, że jest wiele mitów na temat symptomów 
i wykrywania kłamstwa. Należą do nich tezy takie 
jak: „Kłamca unika wzroku osoby, którą oszukuje”, 
„Oszuści często drapią się po nosie” lub „O tym, że 
ktoś kłamie, świadczy krzyżowanie w trakcie roz-
mowy rąk i/lub nóg”. Są to symptomy bardzo nie-

pewne, które spokojnie mogą mieć (i często mają) 
inne wytłumaczenie. Niech osoby pragnące spraw-
dzić swoje podejrzenia nie tracą jednak nadziei. 
Istnieją inne, bardziej wiarygodne wskazówki do 
wykrywania kłamstwa. 

Wykrywacz(e) kłamstwa
Stan Walters, jeden z najbardziej znanych prakty-
ków wykrywania kłamstwa, wymienia zmianę za-
chowania jako podstawową wskazówkę sugerującą, 
że nasz rozmówca nie mówi w danym momencie 
prawdy. Aby dobrze uchwycić tę zmianę koniecz-
nie jest wiedzieć, w jaki sposób ta osoba zachowuje 
się „normalnie”. O naszych najbliższych zazwyczaj 
to wiemy. Inne wskazówki to np. zmiana w licz-
bie szczegółów podawanych w odpowiedzi. Często 
jest to zwiększenie liczby informacji, mające na 
celu manifestowanie chęci współpracy i otwar-
tości. Inne to zmiana głosu (mówienie wyższym 
głosem, głośniej, szybciej niż zwykle), zaburzenie 
wypowiedzi (wydłużanie pauz między zdaniami, 
nerwowy śmiech, mamrotanie), zmiany postawy 
i ruchów ciała, a także sprzeczności między syg-
nałami niewerbalnymi (np. uśmiech i jednoczesne 
wzmożone napięcie mięśni). 

Typy nieuczciwego zachowania
Z całą pewnością 
nie można wrzucać 
wszystkich kłamstw 
do jednego worka. 
Badacze zajmujący 
się tym zagadnie-
niem postulują, aby 

ze względu na ocenę moralną i różne rokowania 
dotyczące przyszłych kłamstw u danego sprawcy, 
wyróżniać trzy kategorie. Pierwsza to: „Zdarzyło 
mi się” – kłamstwo jednorazowe, a sprawca fak-
tycznie zaprzestał swojego niecnego postępowania. 
Powody powrotu na dobrą ścieżkę mogły być róż-
ne – poczucie winy i wyrzuty sumienia, empatia 
wobec oszukiwanego partnera, lęk związany z na-
ruszeniem norm. Druga to: „Tak… oszukiwałem” 
lub inaczej nieuczciwość wielokrotna. Zdradzający 
wiele razy przekroczył ważne granice moralne, 
istnieje zagrożenie powrotu do nieuczciwych za-
chowań, ale może on zmienić swoje zachowania 
i chcieć być uczciwym wobec swojej ofiary. Naj-
bardziej niepokojąca jest trzecia kategoria, defi-
niowana w stwierdzeniu: „Korzystam z życia”. 
To postawa korzystania z nadarzających się okazji 
i gotowość do łamania norm, jeśli przeszkadzają 
one w osiąganiu celów. Jest niepokojąca, bo wią-
że się z brakiem stałych zasad moralnych, brakiem 
wyrzutów sumienia oraz wybieraniem tego, co 
w danej sytuacji jest wygodne. 

Jest nadzieja
Niniejszy artykuł może mieć nieco pesymistyczny 
wydźwięk. Może się wydawać, że postulowana jest 
w nim teza, że jeśli ktoś raz skłamał to już absolut-
nie nie można mu zaufać i na pewno czeka on tylko 
na okazję, aby to nieładne zachowanie powtórzyć. 
Nie jest tak! Nie twierdzę, że ludzie nie są zdol-
ni do skruchy i zmiany. Są i często rzeczywiście 
się to dzieje. Wszyscy popełniamy błędy i należy 
je traktować jako okazję do nauki, a nie ciągnącą 
się za nami łatkę. Jednak do zmiany potrzebne są: 
poważna, wręcz fundamentalna refleksja nad sobą, 
duża motywacja oraz wykonanie solidnej pracy. 
Nie ma tutaj dróg na skróty. Z kolei ofiara powinna 
uważnie obserwować zachowanie sprawcy, które-
mu chce dać drugą szansę. Najprawdopodobniej 
nie uda się odtworzyć relacji, która miała miejsce 
przed wystąpieniem kłamstwa. Ale można zbudo-
wać nową. Równie piękną i wartościową, bardziej 
refleksyjną, wzbogaconą o świadomość błędów 
z przeszłości. Nigdy nie jest za późno na zmianę. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• W. Wypler, Anatomia zdrady, Warszawa 2016.
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Kącik
PSYCHOLOGICZNY

TYPY NIEUCZCIWEGO 
ZACHOWANIA:
� „Zdarzyło mi się”
� „Tak… oszukiwałem”
� „Korzystam z życia”
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Ludzie Uwaga Zaczynamy! czyli „LUZ” – to nazwa programu publicystycz-
no-muzycznego dla starszej młodzieży licealnej, nadawanego w Telewizji 
Polskiej w latach 1988–1998. Emitowany w poniedziałki, w programie 
pierwszym, po godzinie 16.00 stał się w pewnym momencie fenomenem 
i zyskał status programu kultowego. Młodzież prosiła, by w czasie, kiedy 
był pokazywany – nie organizowano im zajęć dodatkowych w szkołach. 
Poszczególne odcinki były nagrywane i wykorzystywane na lekcjach przez 
nauczycieli, dyskutowano o sprawach tam przedstawianych. Program po-
wstał dzięki Janinie Kotłowskiej-Rudnik i Oldze Michalczuk, a jego pierw-
szą prowadzącą była Anna Mentlewicz, dziennikarka, realizująca do tej 
pory reportaże, która po roku została współautorką, a niedługo potem 
autorką tego, zyskującego coraz większą popularność, programu. 

I to właśnie Pani Anna była gościem 
kolejnego spotkania w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki Biblioteki 

Skorosze, które odbyło się w środę, 
20 marca. W kameralnym gronie 
(11 osób), przez 2 godziny (spotka-
nie zaczęło się o 18.00, a o 20.00 bi-
blioteka jest zamykana) rozmawiano 
o pisaniu książek i scenariuszy seriali, 
o słuchowiskach i filmach, a najwięcej 
o telewizji i programach, przy których 
pani Anna pracowała. – Przyjechałam 
godzinę wcześniej, nie mogłam docze-
kać się spotkania…

DZIENNIKARKA

Dzieci LUZu
LUZ był programem adresowanym 
do licealistów i starał się podejmować 
problemy, którymi żyli młodzi ludzie 
wkraczający w dorosłość. Nikt ich nie 
oceniał, nie pouczał, tylko pozwalał 
pytać i patrzeć na świat ich oczami. 
Rozmawiano o szkole, miłości, seksie, 
alkoholu, narkotykach, religii, polity-
ce… Program przeszedł do historii te-
lewizji – wśród dzisiejszych trzydzie-
sto- i czterdziestolatków spore grono, 
wychowało się na nim, mówią o sobie 
„Dzieci LUZu”. – Mam satysfakcję, bo 
tyle lat minęło, a ludzie jeszcze mnie 
pamiętają i rozpoznają na ulicy.

Muzyka i teledyski
Ważną rolę w LUZie pełniła muzyka, 
głównie rockowa – czyli taka, jakiej 
słuchali widzowie programu. W każ-
dym odcinku prezentowano po dwa 
autorskie klipy, zarówno czołowych 
polskich zespołów, jak i debiutan-
tów, którzy dzięki temu mogli zaist-
nieć w świadomości szerszego grona 
odbiorców. Wszyscy wykonawcy 
traktowani byli na równych prawach. 
Na teledyski nie było dodatkowych 
pieniędzy, kręcono „po godzinach”, 
kiedy zakończono zdjęcia do progra-
mu. Następowała zmiana scenografii, 
i – często po godzinie, dwóch teledysk 
był nakręcony. Wśród wykonawców 
byli m.in.: Hey, Closterkeller, Illusion, 
T.Love, Dżem, Lady Pank, Big Cyc, 
Acid Drinkers… Przez lata istnienia 
programu powstało kilkaset teledysków 
z charakterystycznym logiem „LUZ”. 
– Pozwalaliśmy korzystać z tych klipów 
każdemu, pod warunkiem, że zachował 
logo. To był nasz ukłon także w stronę 
tych wszystkich ludzi, scenografów czy 
operatorów, którzy z nami pracowali. 
Wszyscy mieli poczucie, że współtworzą 
coś wyjątkowego. I nie dostawali za to 
żadnych dodatkowych pieniędzy.

Wojna z trzema schodami
Twórcy programu wymyślili kilka 
bardzo głośnych akcji społecznych, 
z których najważniejszą była „Wojna 
z trzema schodami”, mająca na celu 

likwidację barier architektonicznych, 
jakie osoby niepełnosprawne napoty-
kają w codziennym życiu – niemoż-
ność dostania się do urzędów, szpitali, 
szkół czy sklepów. – Prawda jest taka, 
że była to akcja uświadamiająca, jakiej 
później właściwie już nie zrobiono. Jeź-
dziliśmy po całej Polsce, organizowa-
liśmy specjalne koncerty i rozmawia-
liśmy z prezydentami i burmistrzami, 
którzy dzięki temu coś w tej sprawie 
w swoich miejscowościach robili. Żeby 
nie było, że tylko koncert i po sprawie. 
Uświadamialiśmy władzom lokalnym, 
że wśród nich żyją ludzie niepełno-
sprawni i warto im to życie ułatwiać. 
Największe koncerty „Wojny z trzema 
schodami” odbyły w 1993 roku w Byd-
goszczy i w Katowicach („Spodek”). 
Pani Anna reżyserowała te koncerty, 
cieszyły się one ogromną popular-
nością w całej Polsce, a specjalnymi 
gośćmi były osoby niepełnosprawne. 
W wydawanym przez dwa lata, przez 
TVP, miesięczniku dla młodzieży 
„LUZ”, w każdym wydaniu były ko-
lumny „Wojny z trzema schodami”. 
A owoce tej akcji możemy obserwo-
wać wokół nas na co dzień. Nie było 
żadnych przeszkód, żeby dostać się na 
spotkanie w Bibliotece Skorosze…

Koniec LUZu
Program stał się zbyt popularny jak 
na propozycję dla młodzieży, poruszał 
tematy, których nie należało poruszać, 
nie propagował jednego konkretnego 
światopoglądu, inspirował do myślenia. 
Nie wszystkim było to na rękę. LUZ, 
mimo iż jego popularność nie malała, 
został zdjęty z anteny na początku 1998 
roku. – Tak naprawdę nasza śmierć 
była stopniowa: najpierw nam „Luz” 
skrócono, potem zaczęto emitować go 
coraz rzadziej, a na końcu zmieniono 
nazwę na „Mur”. Ceną, jaką przyszło 
zapłacić autorce LUZu była depresja. 
– Nauczyłam się, że nie można w cało-
ści poświęcać się programowi, trzeba 
mieć różne rzeczy na boku. W zawodzie 
dziennikarza musi być inne źródło do 
utrzymania.

Lech Wałęsa
W LUZie organizowano spotkania 
z politykami w ramach cyklu „Jaka 
Polska?”. Do programu zapraszano 
gości z różnych opcji politycznych. 
Wśród nich był również Lech Wałęsa, 
jeszcze jako prezydent Polski. Gościł 

dwukrotnie, gdyż za pierwszym ra-
zem zabrakło czasu na dokończenie 
rozmowy. Po kilku latach Anna Men-
tlewicz spotkała się z nim jeszcze raz, 
w Gdańsku, podczas zbierania mate-
riałów do książki „Klub niepalących”. 
Powiedział: – Wie Pani co, niepotrzeb-
nie pozwoliliśmy zdjąć ten program… 

Rower Błażeja
Po zdjęciu LUZ-u z anteny współ-
tworzyła (potem była jego szefem), 
program „Rower Błażeja”, emitowany 
w latach 1998–2004, przeznaczony 
głównie dla osób w wieku od 15 do 
23 lat. – Robiliśmy bardzo rzetelne cast-
ingi do tego programu. Liczyła się prze-
de wszystkim naturalność przed kamerą 
oraz bardzo dobre posługiwanie się 
językiem polskim. Była w zespole ścież-
ka kariery – droga od reaserchera do 
wydawcy. Wydawcą nie było się dłużej 
niż dwa lata. Potem trzeba było opuścić 
zespół i szukać pracy w innych redak-
cjach, żeby się dalej rozwijać. Koledzy 
z TVP chętnie brali do swoich zespołów 
naszych wychowanków. Część z nich 
zostało w mediach– Paulina Chylew-
ska, Dorota Szelągowska…

Pisanie 
– Spotykałam wielu niezwykłych lu-
dzi, którzy opowiadali mi swoje hi-
storie. Niektóre tak mocno siedziały 
we mnie, że zaczęłam myśleć o pisa-
niu. Tak się zaczęła nowa, ważna ak-
tywność w moim życiu. Trafiłam na 
dwuletnie warsztaty pisarskie w Co-
legium Civitas.
Po rozwiązaniu Redakcji Programów 
dla Dzieci i Młodzieży w Programie 
Pierwszym TVP, pracowała w Re-
dakcji Publicystyki, gdzie nadzorowa-
ła: „Kwadrans na kawę”, „Leksykon 
PRL”, „Celownik”, „Politykę przy 
kawie”, „Sprawę dla reportera”. Odpo-
wiadała również za programy: „Lekka 
jazda Mazurka i Zalewskiego”, „Wy-
wiad i Opinie” Krzysztofa Skowroń-
skiego oraz „Świat się kręci”. Od 
stycznia 2016 roku pracuje w Redakcji 
Rolnej TVP. – 18 stycznia 2016 r. do-
stałam propozycję odejścia z telewizji. 
Ponieważ od dwóch miesięcy byłam 
w wieku ochronnym, przeniesiono mnie 
do Redakcji Rolnej. Wtedy zaczęłam pi-
sać na poważnie…
W roku 2016 – ukazała się pierwsza 
część trzytomowej powieści – „ Pewna 
pani z telewizji”, rok później cz. 2 –„Ze-

msta po latach”, a w 2018 cz.3 – „Ni-
gdy ci nie wybaczę”. Akcja dzieje się 
w środowisku telewizyjnym, ale równie 
dobrze mogłaby dziać się w korporacji. 
Autorka podkreśla, że nie chce się z ni-
kim rozliczać, pisanie powieści nie jest 
dla niej terapią, ale nowym etapem ży-
cia. A pomysł na książkę i umieszcze-
nie akcji w świecie mediów pojawił się 
znacznie wcześniej, podczas warszta-
tów pisarskich. Prowadząca spotkanie 
– Marta Prządka pytała o komentarze 
kolegów z pracy po wydaniu powieści. 
– Wszyscy czekali, i nie mogli uwierzyć, 
że tam ich nie ma. Jest to historia tele-
wizyjna, ale nie da się zidentyfikować 
bohaterów. Pokazuję pewne postawy…

Teatr Polskiego Radia
Wiele ciepłych słów padło pod adresem 
Teatru Polskiego Radia i jego dyrektora 
– Janusza Kukuły. Pani Anna opowie-
działa historię pierwszego słuchowiska 
jej autorstwa, które pojawiło się na fa-
lach radiowych – „Potrzymaj mnie za 
rękę”. – W Teatrze Polskiego Radia 
pracują świetni aktorzy, reżyserzy, rea-
lizatorzy dźwięku. Zrealizowano w ra-
diu osiem moich tekstów i za każdym 
razem, kiedy to się zdarza, jest to dla 
mnie wielkie święto.
Padło pytanie o atmosferę pracy w ra-
diu i telewizji: – To inne media, telewi-
zja u niektórych nadmiernie rozbudza 
emocje. Przez lata naoglądałam się 
– do czego są zdolni ludzie, żeby tylko 
pokazać się przed kamerą…

Seriale i fi lmy
Na początku spotkania sporo czasu 
poświęcono, gdyż były o to pytania, pi-
saniu scenariuszy do seriali – jak cały 
proces przebiega od strony logistycz-
nej i warsztatowej, co to są drabinki, 
docuscripty, jak zamknąć odcinek 
w scenariuszu, jak istotny jest warsztat 
– Najpierw trzeba zdobyć wiedzę, co to 
znaczy – pisanie, konstrukcja, punkty 
zwrotne – są warsztaty scenariuszopi-
sarskie… A końcowa część spotkania 
była dyskusją o filmach – zaczęło się 
od krytycznych uwag na temat „Kurie-
ra” Władysława Pasikowskiego, a skoń-
czyło na licznych przykładach dobrych 
filmów polskich, jakie pojawiły się 
w ostatnich latach.
Nadeszła 20.00 – trzeba było się pożeg-
nać.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

�  URSUS. Spotkanie z Anną Mentlewicz – Biblioteka Skorosze 

Ludzie
 Uwaga
   Zaczynamy!

ANNA MENTLEWICZ jest dzien-
nikarką telewizyjną, scenarzystką, 
autorką słuchowisk radiowych emi-
towanych w Teatrze Polskiego Radia, 
pisarką. Ukończyła Wydział Mate-
matyki UW, Podyplomowe Studia 
Dziennikarskie UW oraz studium 
kreatywnego pisania Collegium Ci-
vitas. Od 1983 roku związana jest 
z Telewizją Polską. Zaczynała w Toru-
niu, gdzie była korespondentem TVP  
zatrudnionym w Gdańskim Ośrodku 
Telewizji Polskiej i zajmowała się re-
alizacją newsów na antenę lokalną 
i ogólnopolską oraz reportaży emi-
towanych między innymi w „Maga-
zynie Ekspresu Reporterów”. W roku 
1988 wróciła do Warszawy i, na bli-
sko 10 lat, związała się z programem 
dla młodzieży – LUZ. 
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ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

platery, brązy, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, orzełki, 

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

WYNAJMĘ LOKAL

WYNAJMĘ
lokal 37 m2 w Ursusie

– obecnie sklep z ubraniami

tel.: 515 598 326

TEL. 512-71-37-37
przy stacji WKD-PRUSZKÓW
w PRALNI

ZATRUDNIMY
ENERGICZNĄ PANIĄ

do pracy

LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

Lekarz specjalista PSYCHIATRA 
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

Najmłodszy radny z Ursusa 
zorganizował koncert 
poprarcia dla nauczycieli
DAWID KACPRZYK – jeden z najmłodszych 
radnych w Warszawie (21 l.) razem z przyja-
ciółmi – Marią Sadowską, Katarzyną Wieczo-
rek i Piotrem Pełką zorganizował 17 kwietnia 
2019 r. największy w Polsce wiec poparcia dla 
strajkujących nauczycieli pod nazwą „Warsza-
wiacy × Artyści dla Nauczycieli”. 
Na Facebooku obecność zapowiedziało po-
nad 14 tys osób. Jak mówił przed koncertem 
Dawid: – Chcemy wyśpiewać nauczycielom 
nasze wsparcie, powiedzieć od serca co my-

ślimy, bo w końcu wszyscy jesteśmy dziećmi 
nauczycieli. Na wydarzeniu pod pałacem 
kultury wystąpili m.in.: Urszula Dudziak, 
Małgorzata Ostrowska, Big Cyc, Igor Herbut, 
Organek, Hunter, Vienio.               FOT. ULA LAS

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16

tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

SKUP ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY
PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

TWOJA REKLAMA 
W DOBRYM MIEJSCU!

ZAMÓW: 
reklama@mocnestrony.com.pl
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Za nami 12 sesji popularnonaukowych, które miały na celu przybliżenie ojczyzny naszego patrona, Fridtjofa Nanse-
na i jego samego. Jest ogromna różnica pomiędzy Polską a Norwegią, rozpoczynając od położenia geografi cznego, 
przez historię i ludzi. Na dzisiejszej, 13. sesji, chcieliśmy zaprezentować inne spojrzenie na Nansena – tak 5 kwiet-
nia 2019 r. dyrektor Regina Radziszewska rozpoczęła uroczystości, związane z 73 rocznicą powstania szkoły.

T radycja znajdującej się tu szkoły 
sięga roku 1946, a sam budynek 
powstał w1952 r. Do lat dziewięć-

dziesiątych był to zespół szkół o profilu 
chemicznym. Później następowały stop-
niowe zmiany. Obecnie jest tu Liceum 
Ogólnokształcące z klasą mundurową, 
Technikum i Szkoła Branżowa, obej-
mujaca 35 zawodów. W 2002 r. szkole 
zostało nadane imię Fridtjofa Nansena, 
norweskiego sportowca, podróżnika, 
naukowca, oceanografa, wreszcie dyplo-
maty i laureata Nagrody Nobla. Od tego 
czasu odbyło się już 13 sesji popularno-
naukowych dotyczących jego ojczyzny 
– Norwegii. Od czasu nawiązania przez 
szkołę współpracy z Towarzystwem Pol-
sko-Norweskim, odbyło sie wiele spot-
kań z podróżnikami. Uczniowie i na-
uczyciele mieli możliwość obejrzenia 
mnóstwa zdjęć, wysłuchania niezwykle 
interesujących opowieści. O Norwegii 
dowiedzieli się bardzo dużo. A jest to 
kraj, mający historię dłuższą niż Polska, 
i tak jak Polska w 1918 roku po 160 la-
tach, tak Norwegia w 1905 r. po blisko 
400 latach odzyskała niepodległość.

Przybyli znamienici goście...
Na tegoroczne święto szkoły połączo-
ne z sesją popularnonaukową przybyło 
wielu znamienitych gości, wśród któ-
rych znaleźli się m.in.: Olav Mykle-
bust – ambasador Królestwa Norwegii, 
Dariusz Geller – prezes Towarzystwa 
Polsko-Norweskiego, Agnieszka Kuź-
mińska – członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego, Michał Landowski 
– Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego, 
Małgorzata Kucharska – Naczelnik 
Wydziału Edukacji w Pruszkowie, An-
drzej Jędrzejewski-Jędrzejak – Prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP w Prusz-
kowie, Urszula Nelken – Dyrektor 
Centrum Usług Oświatowych w Piasto-
wie, Przemysław Worek – Przewodni-
czący Rady Miasta Piastowa, dyrekto-
rzy pruszkowskich i piastowskich szkół 
i przedszkoli. 

Fridtjof Nansen – obywatel świata
Sesję profesjonalnie poprowadzili: Pau-
lina Popławska i Marcin Bernacki z kla-
sy 3TA. Zapoczątkowała ją prezentacja, 

opowiadająca o Nansenie, obywatelu 
świata. Ten niezwykły człowiek uro-
dził się pod Oslo w 1861 r. W latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XIX wieku zdobywał sławę jako badacz 
polarny. W drodze na biegun północny 
Nansen omal nie zginął. Wkrótce stał 
się znanym naukowcem o światowej 
sławie, profesorem uniwersytetu w Oslo 
(wówczas Christiani) i członkiem hono-
rowym Petersburskiej Akademii Nauk. 
Kiedy w 1905 r. Norwegia stała się nie-
podległym państwem,  Nansen zajął się 
dyplomacją, porzucił Arktykę, został 
ambasadorem Norwegii w Anglii. Z bo-
hatera narodowego stał się obywatelem 
świata. W czasie I wojny światowej 
Nansena głęboko poruszyły cierpie-
nia ludzi dotkniętych wojną i stał się 
sumieniem świata. Stale apelował do 
światowych przywódców o odpowie-
dzialność. Otrzymał mandat delegata do 
Ligi Narodów, gdy w Rosji wybuchła 
rewolucja bolszewicka. W 1920 r. zo-
stał mianowany Wysokim Komisarzem 
Ligi Narodów do Spraw Uchodźców. 
Komisarz Nansen zorganizował akcję 
ewakuacji ludzi z Rosji. Dzięki niemu 
wyjechało z Syberii prawie pół miliona 
osób, w tym wielu Polaków. Ewakuo-
wał też tysiące Ormian w czasie czystek 
tureckich na Kaukazie. A że nikt nie 

chciał tych uchodźców przyjąć, Nor-
weg zadziałał na własną rękę. Paszporty 
wystawił im... sam. I podpisał: „Fridtjof 
Nansen”. Prestiż nazwiska spowodował, 
że kraje zachodnie nie odmówiły przy-
jęcia uchodźców z takim dokumentem. 
W 1922 r. został laureatem Pokojowej 
Nagrody Nobla. Umarł w 1930 r. Od 
1954 r. rokrocznie nagroda jego imie-
nia jest przyznawana organizacjom zaj-
mującym się pomocą uchodźcom.

Dzika przyroda, trolle, Wikingowie
Norwegia powszechnie jest kojarzona 
z dziką, surową przyrodą, fiordami, 
niedźwiedziami polarnymi, lasami. 
Norwescy bajarze snuli opowieści m.in. 
o wielkich, topornych, złośliwych trol-
lach żyjących w skandynawskich lasach. 
Inscenizację norweskiej bajki o małym 
chłopcu Espenie Askelad- denie, 
który rąbiąc drzewo 
w lesie, natknął się 
na złego trolla (dla 
zainteresowanych 

– troll chciał chłopca zabić, ale ten go 
przechytrzył i potwór ostatecznie zginął) 
– przedstawili uczniowie klasy 1TA. 
Balladę o Wikingu pięknie zaśpiewały 
Anna Łyczkowska i Małgorzata Stachu-
ra z klasy 3TA, a  Norwerską Impresję 
– Szymon Weryński z klasy 2TA. 
Goście dowiedzieli się też wiele o Wi-
kingach, zamieszkujących niegdyś tere-
ny Norwegii. Skolonizowali oni Irlandię 
ok. 800 r.n.e. – ponad tysiąc lat temu na 
swoich „smoczych” łodziach dotarli do 
Grenlandii i Ameryki Północnej. Była 
też sekwencja o zabytkach architektu-
ry, o stavkirke – najstarszych w Europie 
drewnianych kościołach słupowych.

Laureaci konkursu plastycznego
Odbyło się również wręczenie nagród 
w konkursie plastycznym o Norwegii, 
który wygrała Natalia Celejewska z kla-
sy 4TA. Jedną ze swoich prac – portret 
Nansena, podarowała ambasadorowi 
Norwegii. W konkursie wyróżnione 
zostały: Nikola Kołakowska i  Wiktoria 
Grapa z klasy 1TA.

Podziękowania i życzenia
Goście: ambasador Myklebust, pre-
zes Geller, dyrektor LO im. T. Zana 

– Ewa Król i Agnieszka Kuźmińska 
podziękowali za wspaniałe prezenta-
cje i życzyli szkole kolejnych 73 lat. 
Regina Radziszewska, dyrektor Ze-
społu Szkół im. F. Nansena, złożyła 
serdeczne podziękowania pani Iwonie 
Sobolewskiej: ... która tak zarządziła 
wszystkim i wszystkimi, że zobaczyli-
śmy tak wspaniały efekt. Była głową, 
szyją, ciałem... Przyłożyli się  do tego 
zarówno uczniowie jak i cały perso-
nel. Podziękowała za przybycie ucz-
niom klas ósmych i gimnazjalistom 
z piastowskich szkół, których część 
być może od przyszłego roku będzie 
uczyć się w „Nansenie”. 
Tak zakończyła się oficjalna część spot-
kania, po czym goście udali się wraz 
z gospodarzami – uczniami Nansena 
– na dalszą część obchodów Święta 
Szkoły w mniej oficjalnej atmosferze. 

Tekst i zdjęcia  
Jacek Sulewski

�  PIASTÓW. Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie ma już 73 lata

Kiedyś „Chemik”, dzisiaj „Nansen”
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REKLAMA

U nas pozbędziesz się bólu – bez leków Ośrodek Medycyny Manualnej 
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

TERAPIA FIZYKALNO-MANUALNA 
to doskonała metoda na pozbycie się 
przyczyn uciążliwych dolegliwości bez leków.

Wojciech PAPAJEWSKI – terapeuta
Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu – BEZ LEKÓW 

Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych w Ośrodku NATURMED 

bardzo często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
Ośrodek Naturmed proponuje 

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, 
MIĘŚNI itp. 

Nagłe lub przewlekłe 
bóle stawów (łokcio-
wego, nadgarstka), rąk, 
nóg, zaburzenia czu-
cia, bóle i zawro ty gło-  
wy, ograni cze nia rucho-
 mości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele in-
nych, jak np. dyskopatie czy przepukliny 
– utrud niają życie. Nie rzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, poszcze-

gólnych kręgów, stawów. Aby osłabić 
cierpienie, nierzadko zwiększamy 
częstotliwość stosowania środków 
przeciw bólowych, co w konsekwencji  
powoduje innego rodzaju dolegliwości 
– ze stro ny układu pokarmowego. 

Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwali� kacyjną 

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans 
lub tomogra� ę – aby ustalić na ich podstawie 
i po przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie 
PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości 
leczenia albo przeciwwskazania). 

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indywidu-
alnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę: 
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).


