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OŻARÓW MAZOWIECKI

„Los czasem wie lepiej, co nam daje...”

Katarzyna 
BONDA
16 września br. o godz. 18:00 w ogrodzie 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
odbyło się spotkanie autorskie z królową 
polskich kryminałów, Katarzyną Bondą. 
Nie każdy wie, że zanim stała się 
popularną pisarką, zajmowała 
się wcześniej wieloma innymi 
dziedzinami, m.in. muzyką, lingwistyką 
i dziennikarstwem. Publikowane przez nią 
książki niemal natychmiast po wydaniu 
podbĳ ają listy bestsellerów. Jednak 
tym razem zgromadzona w ogrodzie 
publiczność mogła poznać pisarkę z innej 
strony, nie tylko tej pisarskiej.  

NIEDOSZŁA PIANISTKA
–  Postać  wyjątkowa,  wychodząca  poza  wszelkie  ramy 
i schematy – w taki sposób przedstawiła pisarkę prowa-
dząca spotkanie bibliotekarka Paulina Ziółkowska. Kata-
rzyna Bonda dorastała w Hajnówce, małym mieście w wo-
jewództwie podlaskim. Jej ścieżki życiowe początkowo 
kierowały ją w zupełnie inne rejony niż pisarstwo. W dzie-
ciństwie zakładano, że zostanie pianistką. Od 5 roku życia 
spędzała całe godziny ćwicząc na pianinie, przekonana, że 
będzie wirtuozem. Tak się jednak nie stało. – Moje plany 
i marzenia faktycznie łączyły się z muzyką – wspomina pi-
sarka. – Miałam kompletnego fioła na tym punkcie, więc 
rodzicie zdecydowali się kupić mi pianino. Pani profesor, 
która mnie prowadziła, powiedziała rodzicom, że mam ta-
lent i jestem pracowita. A jest to bardzo ważne, gdy ktoś 
pragnie zajmować się muzyką. Ja oczywiście nie chciałam 
iść uczyć dzieci rytmiki, chciałam występować. Potrafiłam 
grać po ciemku, grałam na pamięć, nie czułam tych upły-
wających godzin, kiedy ćwiczyłam. Oczywiście wiązało się 
to z wyrzeczeniami. Pisarka wyjaśnia, że była towarzyską 
osobą, lecz bardzo często zamiast spotykać się ze swoją 
paczką znajomych, spędzała wieczór na występie w filhar-
monii. Wydawało się wówczas, że właściwie ta jej ścieżka 
zawodowa jest już wytyczona. Mocne piętno odcisnęła 
wówczas na pisarce jej nauczycielka od muzyki. 

ZAPACH DZIECIŃSTWA
Wspomnianą nauczycielkę pisarka postrzega jako swoją 
drugą matkę. Jeździła z nią wszędzie. Była to bardzo ele-
gancka kobieta, którą Bonda porównuje do Beaty Tyszkie-
wicz. Pani profesor obserwowała ją, widziała, jak wzrasta. 
Pisarka zwierzała jej się z wielu swoich pragnień i marzeń. 
To właśnie ona była pierwszą osobą, cd. na str. 2
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GMINA MICHAŁOWICE
cd. ze str. 1 której zakomuni-

kowała, co chce zrobić ze swoim ży-
ciem i dokąd iść dalej. To właśnie z nią 
najmocniej kojarzy jej się dzieciństwo. 
– Teraz  to by już było nie do pomyśle-
nia, ale w tamtych czasach na tych mo-
ich  lekcjach  grałam  w  kłębach  dymu, 
ponieważ moja profesor paliła jednego 
papierosa za drugim. To były takie cza-
sy. I obierała mandarynki. W kółko, po 
prostu  cały  czas  jadła  te  mandarynki. 
Więc kiedy ludzie pytają mnie, jaki jest 
mój  zapach  dzieciństwa,  to  dla  mnie 
nie jest to zapach puszczy, chociaż po-
chodzę  z  Puszczy  Białowieskiej,  tylko 
zapach dymu papierosowego  i manda-
rynek. – opowiada pisarka. To właśnie 
nauczycielka muzyki znała ją najlepiej. 
Wiedziała, jaka jest jej podopieczna, jak 
gra, kiedy nikt jej nie widzi i jak mocno 
spala ją trema podczas koncertów.

Słowa to jej dźwięki
– Kiedy występowałam –  ludzie mi prze-
szkadzali. Najlepiej, żeby ich nie było. Ja 
grałam dla siebie. – opowiada Katarzyna 
Bonda. – I kiedy przyszedł moment decyzji 
to  ona  [nauczycielka – przyp. red.] jako 
pierwsza wskazała mi, że są inne dziedzi-
ny, że może ta nie jest dla mnie. Nie pamię-
tam zbyt wiele z tej rozmowy, dla mnie to 
był szok, zareagowałam buntem. Ja wtedy 
umarłam po raz pierwszy, wtedy zrzuciłam 
skórę.  I  wtedy  zdecydowałam,  że  idę  na 
dziennikarstwo. Tym, czego moja profesor 
mnie też wtedy nauczyła było to, że nam się 
często wydaje, że czegoś chcemy, ale nie-
koniecznie jest to tym, czego potrzebujemy. 
– wyznaje. Do tej pory muzyka bardzo ją 
porusza, zwłaszcza fortepian. Teraz myśli 
jednak, że nigdy nie zostałaby wirtuozem, 
uważa, że nie ma osobowości showma-
na, człowieka, który spełnia się po prostu 
w tym jednym momencie, w którym gra. 
Dzisiaj w pełni rozumie, że pani profesor 
nawróciła ją na właściwą ścieżkę. – Obec-
nie słowa, które piszę, to są moje dźwięki, 
to jest moja muzyka – podsumowuje autor-
ka. –  Jest  to  dla  mnie  takie  niespełnione 
marzenie. To zresztą bardzo intymna kwe-
stia. Według mnie muzyka jest sferą, w któ-
rej  człowiek  zatapia  się  pomiędzy  świa-
tami.  To  rzeczywistość,  w  której  człowiek 
generuje własną przestrzeń, w której może 
się przemieszczać, oczywiście na poziomie 
metafizycznym.  Dla  mnie  muzyka  była 
właśnie czymś takim. Więc to nie było tylko 
dążenie do kariery. Faktycznie oczyszczało 
mnie to, to była kwestia duchowa.

Muzyka a pisanie
Dzisiaj pisarka wierzy, że musiało tak być. 
Przyznaje, że kiedy patrzy na to z per-
spektywy czasu – widzi, że było bardzo 
wiele rzeczy, które nie działały. Nie do 
końca pasowała do tej konkretnej ukła-
danki. Według Bondy „los czasem wie 
lepiej od nas, co nam daje”. Pianino było 
dla niej tylko i wyłącznie błogosławień-
stwem. Dzięki niemu wypracowała sobie 
w dzieciństwie rodzaj swojego świata. 
Świata, do którego może w każdej chwili 
wejść. – Dzisiaj dla mnie właśnie tym jest 
literatura,  którą  sama  stwarzam.  To  jest 
dokładnie to samo. Też siedzę dniami i no-
cami. Klawisze fortepianu zamieniłam na 
klawiaturę  komputera.  Ale  to  się  niczym 
nie  różni.  To  ten  sam  rodzaj  medytacji, 
zanurzenia się w przestrzeni, która też jest 
niedotykalna. Także tutaj wędruje się mię-
dzy światami. Dla mnie jest to dokładnie 
to  samo. Do mojej osobowości pasuje  to 

o  wiele  bardziej,  ponieważ  książkę  piszę 
przez rok, dwa. Długo się do niej przygo-
towuję. A potem, kiedy już ona wychodzi, 
– mam siłę,  żeby  ją obronić. Przychodzę 
wtedy,  tak  jak  dziś  do  Państwa,  i  o  niej 
opowiadam.  Ale  gdybym  miała  ją  pisać 
na bieżąco, występować i tworzyć zdania, 
to  prawdopodobnie  trema  by  mnie  zjad-
ła – opowiada. – Myślę, że należy  iść za 
tym, co  los nam daje  i  zaakceptować  to. 
Podobnie było z moimi kolejnymi wybora-
mi. Tak samo było z dziennikarstwem, kie-
dy uznałam, że już mi ono nie wystarcza. 
Odeszłam  wtedy  tak  naprawdę  donikąd, 
nie wiedziałam, co będzie dalej. Nie było 
tak, że pomyślałam: no to teraz będę pisać 
książki, będą to bestsellery i zaproszą mnie 
do Komorowa. Tego nie mogłam wiedzieć. 
Najzwyczajniej w świecie zdecydowałam, 
że nie chcę tak dłużej żyć. W związku z tym 
odchodzę i zobaczę, co mi los przyniesie. 
Nie polecam tego podejścia (śmiech), ale 
ja je stosuję – tłumaczy. 

Dziennikarstwo i potrzeba rebelii
Swoją przygodę z dziennikarstwem Kata-
rzyna Bonda zaczęła w „Kurierze Podla-
skim”. Szybko wspinała się po szczeblach 
kariery, pracując przez 12 lat w rozmai-
tych redakcjach typu „Naj”, „Zdrowie”, 
„Ekspress wieczorny”. Wreszcie trafiła 
do „Newsweeka”, gdzie jako reporter 
społeczny jeździła w teren, spotykała się 
z ludźmi, słuchając i opisując ich histo-
rie. Pisarka zapisała się w historii także 
tym, że rozpoczęła rewolucję w temacie 
zawodu profilera. Były to jeszcze cza-
sy jej pracy w „Newsweeku”, na łamach 
którego opublikowała pierwszy w Polsce 

artykuł o profesjonalnych profilerach 
policyjnych. Współpracowała wtedy 
z psychologiem śledczym Bogdanem 
Lachem. Pisarka wspomina, że powieść 
kryminalna, w której sama się obecnie 
specjalizuje, w tamtych czasach (a było 
to w 2004 roku) była zupełnie inaczej 
postrzegana. –  Powieść  kryminalna 
nie była wtedy gatunkiem popularnym. 
Trudno  w  to  dzisiaj  uwierzyć.  Zajmo-
wanie się działką kryminalną uchodzi-
ło wtedy za coś gorszego. Moi koledzy 
dziennikarze woleli się zajmować poli-
tyką,  ekonomią,  gospodarką,  kulturą. 
O kryminałach, tym dziale społecznym, 
uważało się, że każdy może się nim za-
jąć,  nie  trzeba  mieć  do  tego  wielkich 
kompetencji. Ponieważ ja nie mam wiel-

kich kompetencji to idealnie tam pasowa-
łam (śmiech) – żartuje pisarka. Przyznaje 
przy tym, że postrzega siebie za osobę, 
która ma dużą potrzebę rebelii w swoim 
życiu i ta właśnie cecha doprowadziła ją 
do miejsca, w którym jest obecnie. Nie 
pozwoliła jej usiedzieć na miejscu, zawsze 
popędzała ją do przodu. 

O pracy pisarki
Katarzyna Bonda widzi siebie jako osobę 
misyjną, która bardzo się angażuje. Jeśli 
coś robi, to zawsze na 100 procent. – Je-
śli coś mnie zainteresuje – dostaję na tym 
punkcie  kompletnego  fioła,  obsesji.  Nic 
innego wtedy dla mnie nie istnieje. Jestem 
też  zero-jedynkowa,  robię  naraz  jedną 

rzecz. Np. jeśli ktoś do mnie mówi, to nie 
mogę jedocześnie pisać smsa (znam oso-
by, które tak potrafią – ja tak nie potrafię), 
jeśli piszę smsa to tej osoby nie słucham. 
Okazuje  się,  że  przy  pisaniu  książek  jest 
to bardzo pożyteczna cecha. Dzięki  temu 
nie  mam  blokad  twórczych  czy  rozpra-
szaczy  podczas  pisania.  W  każdej  innej 
dziedzinie,  którą  przerabiałam,  nie  była 
to  cecha  pozytywna.  Wręcz  przeciwnie, 
przegrywałam przez nią na wielu frontach 
– przyznaje pisarka. Swoją drogą, jako 
„pisarkę” traktuje samą siebie dopiero od 
niedawna. Wcześniej, mimo wydania już 
kilku powieści, określała siebie zawsze 
jako „autorkę książek”. Wynikało to jej 
zdaniem nie z jakiegoś niskiego poczucia 
własnej wartości, ale z pokory. Obecnie 
jest nie tylko pisarką, także nauczycielką 
pisania – prowadzi warsztaty dla innych. 
Zawód pisarza jest według niej rzemio-
słem, fachem, w który trzeba inwestować. 
Inwestycje te są z całą pewnością opłacal-
ne – dziś każda opublikowana przez nią 
książka niemal natychmiast po premierze 
trafia na listy bestsellerów.  

Wątki rodzinne
Rozmowa z Katarzyną Bondą była 
intymna, dotykająca wielu różnych 
tematów, jak również etapów jej życia. 
Pisarka często nawiązywała kontakt 
z publicznością, a swoją rozmówczynię, 
Paulinę Ziółkowską, postrzegała jako 
znakomicie przygotowaną do rozmowy, 

co wielokrotnie podkreślała. –  Ja  wiem 
mniej  o  sobie  niż  pani  o  mnie  wie.  Jest 
pani  niebezpieczna... Nie zabrakło także 
wątków rodzinnych – pisarka zgodziła 
się opowiedzieć jedną z, jak to określa, 
dyżurnych historii rodzinnych, której 
bohaterami byli jej rodzice. – Moi rodzice 
poznali  się  w  pociągu  do  Warszawy. 
Mój  tata  był  młodszy  od  mojej  mamy 
o  8  lat.  Całą  drogę  rozmawiali  i  kiedy 
wysiadał, powiedział jej na pożegnanie, że 
będzie matką  jego dzieci. Nie było wtedy 
oczywiście  telefonów  komórkowych,  nie 
miał  jej  adresu.  Moja  mama  była  dosyć 
malowniczą jednostką, zawsze nosiła takie 
wielkie kapelusze. I nie potraktowała tego 
poważnie. On ją znalazł i niewiele później 
już ja byłam w drodze (śmiech). I pobrali 
się.  Tak  to  było.  Bardzo  romantyczna 
historia.  Oboje  moi  rodzice  już  nie 
żyją,  ale  wspominamy  nadal  tę  historię 
z moim bratem i z dalszą rodziną. To jest 
taka  historia,  która  łączy  się  z  naszym 
rodem.  Mnóstwo  jest  takich.  Są  to  takie 
dyżurne  historie,  które  opowiada  się 
w święta, np. podczas Wigilii,  jak  już się 
wszyscy  najedzą.  Kiedy  byłam  młodsza, 
to  za  bardzo  nie  doceniałam  tej  historii. 
Opowiedziałam ją, kiedy przyciśnięto mnie 
podczas  jakiegoś  wywiadu  i,  jak  widzę, 
wystarczy  powiedzieć  to  raz,  a  ta  pani 
to  znajdzie  – dodała pisarka. Katarzyna 
Bonda dała się poznać tego popołudnia 
jako osoba ciepła, otwarta, odważna 
i gotowa do podjęcia każdego tematu. 
Uczestnicząca w spotkaniu publiczność 
była zachwycona.  

Tekst i zdjęcia
Marlena Hess
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Latem samorząd zainwestował w modernizację placówek oświaty. 
Efekty remontów bardzo spodobały się uczniom.
SZKOŁA PODSTAWOWA 
W MICHAŁOWICACH
Lato było rewolucyjne dla Szkoły 
Podstawowej w Michałowicach. Do-
tychczasowa świetlica została posze-
rzona o dodatkowe 50 metrów za spra-
wą połączenia tej sali z sąsiadującym 
mieszkaniem, które lokalny samorząd 
zaoferował michałowickiej szkole. 
Dzięki temu dzieci zyskały sporą 
przestrzeń do zabaw i zajęć, z kolei 
nauczyciele otrzymali pomieszczenie 
socjalne, połączone z miejscem do 
przechowywania materiałów dydak-
tycznych. Drugie mieszkanie przeka-
zane przez samorząd szkole zostało 

przekształcone zaś w salkę zajęć do-
datkowych. 
Generalny remont przeszła także część 
sal lekcyjnych. Odświeżone zostały 
m.in. pomieszczenia przeznaczone na 
naukę klas zerowych. Pokój nauczyciel-
ski przerobiono na pełnowymiarową 
salę lekcyjną, a nauczyciele zajęli inne, 
odświeżone pomieszczenie. Wygospo-
darowano także nowy, większy gabinet 
psychologa. 
Gruntowną rewitalizację przeszło po-
nadto szkolne patio, naprawiono też 
dach. Dużo radości sprawił dzieciom 
mural, który powstał w czasie wakacji 
na jednej z zewnętrznych ścian.

Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice zaprasza na 

KONCERT PLENEROWY Suzi (Zuzanny Kłosińskiej), 

utalentowanej młodej artystki, która podbija serca słuchaczy swoimi 
wyjątkowymi kompozycjami, dojrzałym głosem i akustycznymi dźwiękami gitary. 

Koncert odbędzie się w sobotę 26 WRZEŚNIA O GODZ. 18.00 W NOWEJ WSI, 
W STREFIE REKREACJI NAD SMUGIEM.
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WAKACYJNE METAMORFOZY SZKÓŁ 
W GMINIE MICHAŁOWICE SZKOŁA PODSTAWOWA 

W NOWEJ WSI
W szkole w Nowej Wsi przepro-
wadzono remont świetlicy – poza 
malowaniem ścian i sufitów, zastą-
piono panele podłogowe piękną dę-
bową klepką. Ze względu na coraz 
większą liczbę upalnych dni (także 
wiosną) gmina Michałowice zdecy-
dowała się sfinansować montaż kli-
matyzacji w 7 salach.
Jeszcze na jesieni przy szkole 
w Nowej Wsi powstanie nowoczes-
na zewnętrzna ROWEROWNIA 
– z wiatą na 146 stanowisk! Na 
prośbę uczniów część miejsc prze-
znaczona będzie również na desko-
rolki.
Nadal trwają prace nad projektem 
modernizacji istniejącej już sali 
gimnastycznej (tzw. małej sali, 
w której m.in. odbywają się szkolne 
wydarzenia kulturalne). Inwestycja 
będzie realizowana w 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM 
W KOMOROWIE
Remonty objęły także komorowską 
szkołę podstawową. Prace zakładały 
malowanie pomieszczeń na pierw-
szym piętrze w budynku SP, częścio-
wą wymianę osłon na kaloryferach, 
narożników, wymianę okładzin pod-
łogi w sali 113. Dzieci wróciły do 
odświeżonych, jaśniejszych wnętrz. 
Została naprawiona kostka brukowa 
przy głównym wejściu do szkoły 
podstawowej od strony ul. Marii Dą-
browskiej. Młodzi sportowcy w lice-
um na pewno ucieszyli się z lepszych 
warunków do gier zespołowych, za 
sprawą modernizacji oświetlenia du-
żej hali gimnastycznej. 

UG Michałowice

REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – sala lekcyjna klas zerowych z nowoczesnymi świetlikami

Nowa, powiększona świetlica w Szkole Podstawowej w Michałowicach

Mural – Szkoła Podstawowa w Michałowicach

Sala lekcyjna w komorowskiej szkole podstawowej
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NASZE ZDROWIE

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

Jak zadbać o słuch w czasie pandemii?

n   Jak zadbać o słuch w czasie pandemii? 
Naszymi pacjentami są głównie osoby starsze, 
a więc znajdujące się w grupie podwyższonego 
ryzyka zakażenia koronawirusem COVID-19. Na 
szczęście nowoczesna technologia pozwala nam 
na zdalną diagnostykę słuchu i zdalne dopasowa-
nie aparatów słuchowych.     

n    Co to oznacza w praktyce? 
Oznacza to, że można zbadać słuch i dopasować 
aparaty słuchowe nie wychodząc z domu. Kon-
sultacja odbywa się poprzez wideo przy użyciu 
telefonu komórkowego. W trakcie takiej zdalnej 
wizyty korzystamy nie tylko z połączenia telefo-
nicznego, ale i również internetowego oraz bez-
przewodowej łączności bluetooth. Brzmi skompli-
kowanie, ale w rzeczywistości wystarczy odebrać 
telefon od protetyka słuchu. Właściwie nic nie 
trzeba robić. Całym procesem badania i progra-
mowania aparatów steruje protetyk słuchu. 

n   Jak przebiega zdalna wizyta?
Podczas zdalnej konsultacji możemy sprawdzić 
stan ucha, ustalić poziom słyszenia i zaprogra-
mować aparaty słuchowe. Przy pomocy wideo-
skopu, czyli małej kamery możemy zaobser-
wować, jak wygląda od środka ucho i przewód 
słuchowy. W ten sposób sprawdzamy czy prze-
wód słuchowy nie jest zablokowany woskowiną, 
czy ucho nie wymaga leczenia. Badanie słuchu 
przeprowadzamy poprzez aparaty słuchowe. Są 
one połączone z telefonem komórkowym za po-
mocą bluetooth. W trakcie badania pełnią funkcję 

słuchawek, przez które dostarczane są dźwięki do 
ucha osoby badanej. Do badania słuchu i progra-
mowania aparatów słuchowych wykorzystujemy 
specjalną aplikację. Dzięki niej możemy dokład-
nie dostroić aparaty do wyniku badania słuchu. 
Wizyta w warunkach domowych możliwa jest 
dzięki zestawowi do zdalnego dopasowania, 
który wysyłany jest na adres domowy. Dzięki 
wizycie online możemy ustalić stopień niedosłu-
chu, a następnie przetestować aparaty słuchowe 
w swoim własnym otoczeniu.

n   Jakie jeszcze możliwości stwarza wykorzystanie 
bezprzewodowej technologii w aparatach słucho-
wych?

Żyjemy w ciągłym pędzie, a nasi bliscy potrze-
bują kontaktu z nami. Niedosłuch w znacznym 
stopniu utrudnia ten kontakt. Rozwiązaniem 
okazała się technologia bluetooth. Dzięki bez-
przewodowemu połączeniu pomiędzy aparatami 
słuchowymi a telefonami komórkowymi odbiór 
dźwięków z telefonu przez osobę niedosłyszącą 
jest znacznie lepszy. Poza tym aparaty słuchowe 
mogą być połączone z innymi urządzeniami, taki-
mi jak laptop, tablet, TV, czy radio. To ogromny 
komfort, bo dźwięk dostarczany jest bezpośred-
nio z urządzenia do aparatów słuchowych bez 
żadnych zakłóceń. Analogicznie współczesna 
technologia umożliwia pozostawanie w stałym 
kontakcie z protetykiem słuchu bez konieczności 
wychodzenia z domu. To gwarantuje poczucie 
bezpieczeństwa. 

 n

Jednym z dobrodziejstw postępu społecznego jest dłuższe życie. W ciągu kilku ostatnich 
dziesięcioleci średnia długość życia wzrosła o kilka-, kilkanaście lat (zależnie od kraju za-
mieszkania). W związku z tym w społeczeństwie przybywa osób starszych. Według definicji 
WHO osoba starsza to taka, która ukończyła 65 lat. Jednym z częstszych problemów doty-
kających osoby w podeszłym wieku są kłopoty z pamięcią.

Z aburzenia pamięci, czy raczej szerzej rozu-
miane zaburzenia funkcji poznawczych (czyli 
oprócz pamięci również problemy z koncentra-

cją uwagi, liczeniem, myśleniem abstrakcyjnym 
czy przyczynowo-skutkowym) są typowe dla 
wieku podeszłego. Zależnie od natężenia mogą 
utrudniać czy wręcz uniemożliwiać samodzielne 
funkcjonowanie. Jednakże trzeba pamiętać, że nie 
zawsze problemy z pamięcią świadczą o chorobie. 

KIEDY WIZYTA U SPECJALISTY STAJE SIĘ 
NIEZBĘDNA
Pewne osłabienie funkcji poznawczych jest na-
turalnym procesem, który ma prawo postępować 
z wiekiem. Mówimy wówczas o tzw. łagodnych 
zaburzeniach poznawczych. Granica między 
normą dla wieku a zaczynającym się procesem 
chorobowym jest płynna. Ale zawsze powinno 
nas zaniepokoić, gdy problemy poznawcze na-
rastają szybko i skokowo oraz gdy zaczynają 
utrudniać codzienne funkcjonowanie. Wtedy 
wizyta u specjalisty (neurologa bądź psychiatry) 
staje się konieczna.

PRZYCZYNY OTĘPIENIA (DEMENCJI)
Gdy zaburzenia funkcji poznawczych stają się 
chorobą mówimy o otępieniu. Otępienie, po-

tocznie zwane demencją jest procesem cho-
robowym, który powstaje w wyniku nieod-
wracalnego uszkodzenia komórek nerwowych 
(neuronów) oraz połączeń między nimi. Przy-
czyny otępienia bywają różne. Najczęstsze postaci 
to otępienie w chorobie Alzheimera oraz otępienie 
naczyniowe.

W chorobie Alzheimera neurony obumierają na 
skutek odkładania się w nich patologicznych sub-
stancji (tzw. amyloid). Z kolei otępienie naczy-
niowe powstaje wtórnie do zmian w naczyniach 
mózgowych. Mogą to być liczne drobne wynaczy-
nienia krwi, które z czasem się kumulują, bądź też 
nagłe, masywne zmiany naczyniowe, czyli udary 
mózgu. Udar mózgu może być niedokrwien-
ny (gdy tętnica mózgowa ulega zatkaniu) bądź 
krwotoczny (gdy naczynie w mózgu pęka i krew 
się rozlewa). Skutek obu jest podobny, zaś uszko-
dzenie mózgu zależy głównie od wielkości tętnicy 
oraz lokalizacji zmian.

PIERWSZE OBJAWY I PRZEBIEG CHOROBY 
OTĘPIENNEJ
Niezależnie od przyczyny obraz kliniczny w prze-
biegu otępienia jest podobny. Chorzy w pierw-
szej kolejności zapominają głównie wydarzenia 

świeże, niedawne. Pamięć długotrwała począt-
kowo pozostaje niezmieniona. Jednak z czasem 
problemy z pamięcią narastają i zaczynają obej-
mować coraz dłuższe okresy. Przebieg otępienia 
jest zawsze indywidualny i tylko – biorąc pod 
uwagę obecny stan wiedzy – w niewielkim stop-
niu modyfikowalny lekami. U części chorych 
zaburzenia poznawcze nasilają się powoli, nawet 
w przeciągu kilku lat, u innych cały proces może 
trwać zaledwie kilka miesięcy.

LECZENIE
W leczeniu psychiatrycznym pacjentów z zespo-
łami otępiennymi skupiamy się przede wszyst-
kim na  tzw. zaburzeniach zachowania towa-
rzyszących otępieniu (z angielskiego BPSD 
– behavioural  and  psychological  symptoms  of 
dementia). Są to objawy takie jak: 

■n zachowania agresywne, 
■n pobudzenie, 
■n drażliwość, 
■n zaburzenia snu, 
■n wędrowanie. 

Objawy te – w mniejszym lub większym stopniu 
– występują nawet u 70% pacjentów i powodują 
wiele negatywnych konsekwencji: przyspiesza-
ją zaburzenia poznawcze, pogarszają codzienne 
funkcjonowanie oraz bardzo utrudniają opiekę 
nad nimi, przez co jeszcze bardziej obciążone 
są ich rodziny, które aby należycie zaopiekować 
się nestorem i zapewnić mu bezpieczeństwo 
nierzadko są zmuszone do przeorganizowania 
swojego życia – zarówno prywatnego, jak i za-
wodowego.

Na koniec warto podkreślić, że o ile obecnie 
nie dysponujemy lekami odwracającymi proces 
otępienny, to poprzez właściwe podejście do 
chorego i leczenie możemy znacznie zwiększyć 
codzienny komfort funkcjonowania zarówno 
pacjenta, jak i opiekujących się nim osób.

Rafał Osiński
lekarz specjalista psychiatra

ZABURZENIA PAMIĘCI U SENIORÓW. CZY TO JUŻ DEMENCJA?

LEKARZ SPECJALISTA 

psychiatra 
z doświadczeniem w diagnozowaniu  
i leczeniu: 
n   problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria), 
n   osób cierpiących na zaburzenia  

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

TEL.: 690-895-363

Teren URSUSA, WŁOCH i okolic 

WIZYTY W DOMU PACJENTA
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

OBCHODY 81 ROCZNICY
BITWY OŁTARZEWSKIEJ
Ofi cjalne obchody rocznicowe odbyły się 12 września na 
Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie. Był apel pamięci, 
okolicznościowe przemówienie burmistrza Ożarowa Ma-
zowieckiego i złożenie kwiatów. 

B itwa Ołtarzewska miała miej-
sce między 9 a 13 września 
1939 roku na polach Oża-

rowa, Ołtarzewa i ościennych 
miejscowości. Doszło  tam do 
zaciętych walk pomiędzy zgru-
powaniem Wojska Polskiego do-
wodzonym przez Generała Wik-
tora Thomme a XVI Korpusem 
Pancernym Wojsk Niemieckich. 
Zginęło wówczas ponad 1200 
polskich żołnierzy.
Tegoroczne uroczystości miały 
charakter kameralny ze wzglę-
du na pandemię. Nie odbyła się 
realizowana w ostatnich latach 
inscenizacja bitwy. 
Hołd poległym w sobotnie 
wrześniowe południe oddali 

kombatanci, przedstawiciele 
władz samorządowych gminy 
i powiatu warszawskiego za-
chodniego oraz reprezentacje 
młodzieży szkolnej i mieszkań-
ców. Uroczystości towarzyszyły 
poczty sztandarowe oraz wojsko-
wa asysta honorowa.
W swoim przemówieniu Paweł 
Kanclerz, burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego, podkreślił, 
że warto pielęgnować pamięć, 
a wraz z nią dumę z polskiego 
oddania dla sprawy Ojczyzny.

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Wydział Spraw Społecznych

 (Foto: P. Krupa)

Pod koniec sierpnia udało się zakończyć rozbudowę placu zabaw 
w Ołtarzewie, w ramach której plac zabaw powiększył się o nowe 
strefy, takie jak: Jaszczurka 3D czy plac strażacki dla najmłod-
szych dzieci (zawierający linarium, karuzelę pionową, zestaw wie-
lofunkcyjny „wóz strażacki” oraz bujak w kształcie samochodu); 
strefę edukacyjną, w skład której wchodzą m.in.: tablica eduka-
cyjna z liczydłem i labiryntem, tablica edukacyjna z motylami oraz 
zestaw sprawnościowy „skoczki”; huśtawkę integracyjną dla osób 

niepełnosprawnych, a także strefę trampolin. Wszystkie 
zabawki zostały zabezpieczone wykonaną wokół nich bez-
pieczną nawierzchnią z poliuretanu. Dodatkowo w ramach 
zadania wykonano obrzeża betonowe podtrzymujące kon-
strukcję nawierzchni bezpiecznych, a w strefach nieobję-
tych utwardzeniem nawierzchni powstały trawniki. Dzięki 
tej rozbudowie (koszt: ponad  300 000,00 zł), zakończono 
dwuetapową budowę placu zabaw, który dzięki swojemu 
atrakcyjnemu wyglądowi przyciąga coraz większą liczbę 
najmłodszych mieszkańców gminy.

Piotr Kuśmierczyk
Wydział Inwestycji i Remontów

Plac zabaw w Ołtarzewie rozbudowany
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PIASTÓW

Piastowskie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi od października 2020 roku będzie realizo-
wać dwa dwuletnie międzynarodowe projekty Erasmus+. Realizacja projektów związana jest z eksperymento-
waniem w nauczaniu i poszukiwaniem najlepszych form kształcenia z udziałem otoczenia społecznego. W ra-
mach projektu odbędą się również liczne spotkania międzynarodowe i działania rozwĳ ające zainteresowania 
uczniów, umiejętności językowe, naukowe i cyfrowe.

K oordynatorem pierwszego projek-
tu – Climate  Change  Education 
jest duński University College 

Absalon, a kolejnego – Eco-systems 
of Open Science Schooling – Witten-
borg University of Applied Sciences 
w Amsterdamie (Holandia). Partne-
rem strategicznym z otoczenia spo-
łecznego jest Wydział Biologii i Nauk 
o Środowisku, UKSW w Warszawie.

CLIMATE CHANGE – ZMIANY KLIMATU
Projekt ten koordynowany jest przez 
duński University College Absalon. 
W skład konsorcjum wchodzą partne-
rzy z Hiszpanii, Polski, Słowenii, Li-
twy oraz Grecji. Dla naszych uczniów 
to szansa na rozwijanie umiejętności 
współpracy w międzynarodowym śro-
dowisku, wymianę doświadczeń oraz 
spotkania z partnerami.
Projekt edukacyjny nosi tytuł Clima-
te  Change  Education i podejmuje dwa 
najpilniejsze wyzwania w Europie. Po 
pierwsze tworzenie nowych, bardziej 
atrakcyjnych i innowacyjnych metod 
nauczania przedmiotów ścisłych w szko-
łach średnich. Po drugie zaangażowa-
nie młodego pokolenia w zapobieganie 
zmianom klimatu i przygotowanie ich 
do działania w sprawie zmian klimatu 
zarówno w bliskiej jak i dalekiej przy-
szłości.
W skład konsorcjum wchodzą partnerzy 
uniwersyteccy, którzy w tym innowa-
cyjnym projekcie chcą odpowiedzieć na 
pytanie czy i w jakim zakresie nauczanie 
przedmiotów ścisłych na podstawie te-
matyki dotyczącej zmian klimatycznych 

może przynieść młodzieży wymierną 
wiedzę, umiejętności językowe i cyfro-
we. Przypuszcza się, iż kolejne ekspe-
rymenty w tym zakresie będą odnosić 
się i opierać na rezultatach tego właśnie 
projektu.
Projekt będzie opierał swoje działania 
na jednej z najbardziej obiecującej me-
todzie nauczania, opracowanej w ostat-
nich latach w ramach szeregu projektów 
Erasmus+, tj. open science schooling. 

Najważniejsze elementy open science 
schooling:

■n nauka przedmiotów ścisłych opiera 
się na zaangażowaniu uczniów w rze-
czywiste misje naukowe, ważne dla 
społeczności i samych uczniów, wy-
kraczając tym samym daleko poza 
tradycyjne nauczanie w klasie,

■n uczniowie pracują w małych zespo-
łach, inicjują interesujące i ważne 
działania związane z nauką w lokal-
nej społeczności oraz podejmują sto-
jące przed nimi wyzwania,

■n zespoły uczniów współpracują przez 
cały czas trwania misji z odpowiedni-
mi jednostkami w lokalnej społeczno-
ści np. uniwersytetami oraz na bazie 
zasobów dostępnych online,

■n uczniowie dokumentują swoje misje 
naukowe za pomocą kreatywnych 
mediów w języku angielskim, we 
współpracy z innymi zespołami ucz-
niów z innych krajów,

■n umożliwienie uczniom łączenia dzia-
łań lokalnych z orientacją globalną 
– połączenie, które jest niezwykle 
ważne dla zwiększenia świadomości 

w tym kluczowym dla wszystkich za-
gadnieniu,

■n nauczyciele uczą się ramię w ramię 
z uczniami oraz pełnią rolę tutorów 
i inspiratorów.

Oto adres strony  projektowej, na której 
będą zamieszczane wszystkie ważne 
wydarzenia i działania: 
https://climatechangeeducationerasmusplus.
blogspot.com 

EKO-SYSTEM 
OF OPEN SCIENCE SCHOOLING
Kolejny projekt koordynowany jest 
przez Wittenborg University of 
Applied Sciences w Amsterdamie (Ho-
landia). Inny z  kluczowych partnerów 
pochodzi z Uniwersytetu Wschodniej 
Finlandii. Partnerami projektu są rów-
nież szkoły licealne, w których będzie 
odbywać się eksperyment dydaktyczny 
i pochodzą one z Turcji, Portugalii, Ru-
munii, Litwy oraz Polski. Partner odpo-
wiedzialny za jakość działań pochodzi 
z Hiszpanii.
Celem projektu jest prowadzenie przez 
uczniów misji naukowych opartych 
na dostępnych dla szkoły zasobach in-
frastruktury, w otoczeniu społecznym. 
Naszym partnerem strategicznym po-
magającym nam w realizacji kluczo-
wych misji jest Wydział Biologii i Nauk 
o Środowisku, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Misje projektu oparte są na istotnym za-
angażowaniu młodzieży w naukę przed-
miotów ścisłych i technicznych zwią-
zanych bezpośrednio ze światem nauki 
i technologią – co jest dostrzegane przez 

KE za jeden ze strategicznych prioryte-
tów i potrzeb innowacyjnych w edukacji 
europejskiej.
Metodologia otwartego nauczania 
(Open  Science  Schooling) okazuje się 
bardzo atrakcyjną alternatywą dla trady-
cyjnych form nauczania, oferując mło-
dzieży interesujący i ekscytujący sposób 
zdobywania wiedzy, otwarty na rozwój 
ich zainteresowań. Misje odbywają się 
na bazie stałego i trwałego dostępu do 
zasobów naukowych w społecznościach 
lokalnych, np. poprzez uniwersytety czy 
przedsiębiorstwa, ale także zasobów glo-
balnych dzięki technologiom cyfrowym. 
Celowe użycie terminu „ekosystem” 
podkreśla żywy i autentyczny kontakt 
ze społecznością lokalną, angażuje do-
stępne zasoby i korzystnie wpływa na 
wzajemne interakcje i relacje między 
współpracującymi ze sobą podmiotami.
W ramach projektu opracowane zostaną 
praktyczne wskazówki oraz powstaną 
przykłady dobrych praktyk dla szkół 
i nauczycieli przedmiotów ścisłych, 
dotyczące różnych sposobów tworzenia 
i utrzymywania takich „ekosystemów”.
Pomysł projektu jest częściowo oparty 
na niezwykle cennych doświadczeniach 
zdobytych podczas 30-miesięcznego 
projektu Open  Science  Schooling  Era-
smus + Schools, koordynowanego przez 
Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Wy-
ciągnięte wnioski są rozwijane w tym 
projekcie.
Kluczowe elementy pracy w projekcie 
to zatem:

■n budowanie ekosystemów w korelacji 
do uczniowskich misji i możliwie 
szerokiej społeczności szkół,

■n tworzenie autentycznych zasobów 
wiedzy opartych na praktycznym do-
świadczeniu,

■n tworzenie trwałego i stałego dostępu 
do podstawowych zasobów związa-
nych z nauką i wykorzystaniem jej 
zdobyczy,

■n otoczenie społeczne to nie tylko spo-
łeczność lokalna, czy regionalna, ale 
także społeczność naukowa czy spo-
łeczność wirtualna,

■n misje uczniowskie muszą dotyczyć 
różnych rodzajów i poziomów oto-
czenia społecznego, włączając się 
w różne części świata nauki,

■n tworzenie ekosystemów jest napę-
dzane przez społeczność szkolną, 
to szkoły i ich uczniowie są „przed-
stawicielami zmian” zgodnie z tym, 
czego oczekuje OECD.

Rezultaty projektu – poradnik dla 
szkół i nauczycieli, osobiste doświad-
czenia uczniów w formie wideo, podsta-
wy do przygotowania szkoleń oraz wy-
tyczne do dalszych badań i doświadczeń 
bazyjących na metodologii OSS – nie 
opierają się na teorii lub abstrakcyj-
nych założeniach, ale na dynamicz-
nym praktycznym doświadczeniu.

dr Artur Baranowski
Więcej na szkolnej stronie projektu: 

https://ecosystemsopenscienceschooling.
blogspot.com/ 

Grupa uczniów piastowskiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Adama Mickiewicza na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku na UKSW w Warszawie

W poszukiwaniu najlepszych 
form kształcenia

NEW CITY. 
WIELOFUNKCYJNE 
CENTRUM MIASTA 
PIASTOWA
Do uroczystego podpisania listu inten-
cyjnego pomiędzy Saule Technologies, 
Columbus Energy oraz władzami mia-
sta doszło w trakcie wydarzenia Perov-
skite Day, zorganizowanego w Piasto-
wie. Efektem będzie dalsza współpraca 
przy projekcie New City. Wielofunkcyj-
ne  Centrum  Miasta  Piastowa, zakła-
dającym transformację energetyczną 
miejscowości. W jej ramach w mieście 
pojawią się instalacje fotowoltaiczne, 
a także będą prowadzone działania 
z mieszkańcami i lokalnymi przedsię-
biorcami w celu popularyzacji tego typu 
rozwiązań. Całkowita wartość inwesty-
cji w ekologiczną infrastrukturę energe-
tyczną zostanie pokryta przez Colum-
bus Energy. Miasto będzie dzierżawiło 
instalacje od spółki oraz odbierało prąd, 
który uda się pozyskać z paneli. Pod-
czas wydarzenia odbyła się też oficjal-
na premiera teasera New City w którym 
można odnaleźć zastosowania produk-
tów Saule Technologies w przestrzeni 
miejskiej. Całość można obejrzeć pod 
tym adresem: https://www.piastow.
pl/newcity-wielofunkcyjne-cen-
trum-miasta-piastowa/nowoczesne-
-technologie-w-piastowie 

Saule Technologies, 
spółka produkująca 
elastyczne ogniwa fo-
towoltaiczne na bazie 
technologii perowskitowej 
oraz Columbus Energy 
podpisały list intencyjny 
z Miastem Piastowem na 
projekty objęte umowa-
mi PPA (Power Purchase 
Agreements) o znaczącej 
wartości. Środki na inwe-
stycje zostaną w całości 
przekazane przez Colum-
bus Energy. Ponadto Sau-
le Technologies pracuje 
razem z przedstawiciela-
mi miasta nad koncepcją 
New City. Wielofunkcyjne 
Centrum Miasta Pia-
stowa, w ramach której 
Piastów zamierza prze-
kształcić centrum miasta 
w ekologiczny obszar, 
czerpiący energię z paneli 
fotowoltaicznych na bazie 
perowskitów.

Urząd Miasta Piastów informuje
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PŁACIMY NAJWIĘCEJ! 

GOTÓWKA DO RĘKI!

pn.-pt.: 1000–1800

sobota: 900–1400

l złoto, srebro, biżuterię 
l monety, antyki 
oraz
l telefony, laptopy 
l sprzęt fotograficzny 
l artykuły RTV

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

GOTÓWKA DO RĘKI!

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TELEFO-
NICZNIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775
GODZINY OTWARCIA:

pon.–pt. 11.00–19.00  sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA 🗨UWAGA! 

Idea New City. Wielofunkcyjne Cen-
trum  Miasta  Piastowa zrodziła się 
kilkanaście miesięcy temu, gdy Mia-
sto Piastów przystąpiło do konkursu 
„Rozwój Lokalny” finansowanego 
z Funduszy Norweskich i Funduszy 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego. Koncepcja obejmuje zmiany 
w ścisłym centrum, zajmujące ob-
szar około 20% powierzchni miasta. 
W jej ramach budynki administracji 
publicznej mają zostać wyposażone 
w panele fotowoltaiczne na bazie 
perowskitów – krystalicznych mine-
rałów, które w wielu aspektach wy-
pierają już krzem. Po ulicach mają 
zacząć poruszać się elektryczne 
autobusy, w przestrzeni publicznej 
pojawią się także przystanki komuni-
kacji miejskiej z tablicami ogłoszeń 
zasilanymi energią słoneczną oraz 
solarne carporty i stacje ładowania 

rowerów czy hulajnóg elektrycznych 
(urządzeń zaprojektowanych przez 
Saule Technologies). Projekt prze-
szedł już do drugiego etapu progra-
mu „Rozwój Lokalny”, w ramach 
którego o dofinansowanie starało się 
213 miast. W drugim etapie biorą 
udział 54, a dofinansowanie otrzyma 
łącznie 15 miast. Decyzja zostanie 
ogłoszona w drugiej połowie 2020 
roku. 
–  Zamierzamy  być  miastem  przyja-
znym  środowisku,  dzięki  nowoczes-
nym panelom  fotowoltaicznym  zain-
stalowanym na obiektach należących 
do miasta, a także elektrycznym auto-
busom, solarnym stacjom ładowania 
rowerów  czy  samochodów.  Chcieli-
śmy znaleźć partnera, który pomoże 
nam  w  tym,  żeby  technologia  była 
znakiem  jakości  New  City.  Z  Saule 
nawiązaliśmy  współpracę  wiosną 

tego  roku,  gdy  dostrzegłem  infor-
mację  na  temat  carportu  oferowa-
nego  przez  spółkę.  Postanowiliśmy 
sprowadzić taki carport do Piastowa 
i skontaktowaliśmy się z Saule. Gdy, 
na prośbę przedstawicieli  firmy, za-
demonstrowaliśmy  projekt,  którego 
carport  miałby  być  częścią,  Saule 
Technologies  zaoferowało  swoją 
pomoc  przy  rozwijaniu  koncepcji 
New  City  – powiedział Grzegorz 
Szuplewski, Burmistrz Piastowa.
– Razem  z  naszym  partnerem 
z  Columbus  Energy  chcemy  do-
radzać  polskim  gminom,  które  są 
pewnymi  partnerami  biznesowymi, 
zarówno  w  zakresie  systemowych 
rozwiązań  energetycznych,  ale  też 
ich  finansowania  i  kompleksowego 
wdrożenia.  Każda  gmina  w  Polsce 
potrzebuje transformacji energetycz-
nej, jednak najczęściej infrastruktura 
administracji publicznej nie pozwala 
na zastosowanie tradycyjnych paneli 
krzemowych, które są ciężkie i prze-
kroczyłyby  możliwości  nośne  star-
szych budynków. Odpowiedzią na ten 
problem mogą być lekkie, cienkie og-
niwa fotowoltaiczne na bazie perow-
skitów. Ich dużym atutem jest fakt, że 
oprócz dachów, można je instalować 
także na elewacjach, czyniąc budyn-
ki  w  pełni  niezależnymi  energetycz-
nie. Co więcej  ogniwa  te mogą być 
dopasowane  kolorystycznie  do  po-
wierzchni,  czyniąc  je  niemal  niewi-
docznymi – powiedział Piotr Krych, 
CEO Saule Technologies. 

50 ZIELONYCH MIAST 
PRZYSZŁOŚCI
Saule Technologies wraz z Colum-
bus Energy chcą wspólnie zmieniać 
polskie miasta i gminy, przeprowa-
dzając w nich ekologiczną transfor-
mację energetyczną. Współpraca 
z Piastowem jest projektem refe-
rencyjnym, ale do 2021 roku spółki 
zamierzają zrealizować łącznie 50 
projektów PPA z miastami i gmina-
mi w całej Polsce. W tym celu Saule 
Technologies i Columbus Energy ru-
szają z naborem zgłoszeń od samo-
rządów. Zainteresowani współpracą 
mogą kontaktować się pod adresem: 
b2g@sauletech.com  Partnerami 
wydarzenia Perovskite Day były fir-
my Saule Technologies, Columbus 
Energy, Somfy, Aliplast, Mercedes-
-Benz oraz miasto Piastów.               n

Saule oraz Columbus 
zrealizują zielone 
projekty energetyczne 
dla Miasta Piastowa

O SAULE TECHNOLOGIES
Saule Technologies to spółka założona w 2014 roku przez doktor nauk fizycznych 
Olgę Malinkiewicz, wynalazczynię metody wytwarzania ogniw słonecznych opartą 
na perowskitach oraz jej wspólników Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Jesteśmy 
pionierem w zastosowaniu druku metodą atramentowego ink-jet do produkcji ela-
stycznych, lekkich, ultracienkich i półprzezroczystych modułów fotowoltaicznych. 
Celem spółki jest zwiększenie powszechności wykorzystania energii słonecznej, 
dzięki produkcji ogniw słonecznych na bazie perowskitów, które wypierają istniejące 
w świadomości i otoczeniu tradycyjne ogniwa krzemowe.

www.piastow.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
reklama@mocnestrony.com.pl
509 559 506   |   602 666 134
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WYDARZENIA
W sierpniu Muzeum Starożytnego Hutni-
ctwa Mazowieckiego zorganizowało po raz 
trzeci Pruszkowski Festiwal Archeologiczny 
– ARTEfakty. Impreza odbyła się w dniach 
02.08. - 30.08.2020. 

W 
obecnych czasach, kiedy wokół słyszy się prze-
de wszystkim o koronawirusie, pisanie o wyda-
rzeniu kulturalnym w kontekście jego odbycia 
się nie jest częste. Zdecydowana większość ple-
nerowych imprez jest odwoływana lub przeno-

szona na inny termin. Dlatego duże słowa uznania należą 
się organizatorom, za to, że zdecydowali się na zorgani-
zowanie Artefaktów, choć jak sami mówią – „W pierw-
szym odruchu planowaliśmy III edycję Festiwalu Artefak-
ty przenieść na przyszły rok, jednak ostatecznie zapadła 
decyzja, aby spotkać się z gośćmi w nieco zmienionej 
formule. Ograniczenia wynikłe z otaczającej nas rzeczy-
wistości, skłoniły nas do rozpisania programu festiwalu na 
cały sierpień i początek września.” Atrakcje festiwalowe 
ograniczone zostały do terenu Muzeum, w bezpiecznej 
przestrzeni ogrodu muzealnego i budynku jednocześnie 
mogło przebywać 150 odwiedzających. Każdy wchodzący 
musiał mieć maseczkę, obowiązkowo dezynfekował ręce 
i otrzymywał żeton w kolorze żółtym, który zwracał przy 
wyjściu. Tychże żetonów przygotowano 150, dzięki czemu 
łatwiej było policzyć gości. Wstęp był bezpłatny. 

OPOWIEŚCI O TKACTWIE I TKANINIE
Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu było 
tkactwo i tkanina – całość zatytułowano: Nie traćmy wąt-
ku. Tkactwo to jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych 
przez człowieka. Organizatorzy starali się pokazać je nie 
tylko od strony technologii, ale również połączyć zagad-
nienia tkactwa i tkaniny z mitologią, obrzędowością, oby-
czajowością, folklorem i innymi aspektami kultury. Do 
udziału w festiwalu zaproszono przedstawicieli rozmai-
tych dyscyplin: rekonstruktorów historycznych, archeolo-
gów, historyków sztuki, artystów, tradycyjne tkaczki, ani-
matorów, współczesnych rzemieślników i językoznawców. 
Zaplanowano 54 wydarzenia, w których wzięło udział bli-
sko 40 gości. W programie festiwalu znalazły się m.in.: po-
kazy, spektakle, warsztaty, spotkania, lekcje festiwalowe, 
koncerty, prelekcje, wystawy, podcasty (podcast – rodzaj 
audycji internetowej). 

SIERPNIOWE NIEDZIELE
W pięć niedziel sierpnia, w godz. 11.00–17.00, można było 
wejść w świat wystaw, rekonstrukcji, spektakli, opowieści, 
pokazów i zajęć warsztatowych dla różnych grup wieko-
wych. Dodatkowo w ramach Festiwalu zorganizowano 
warsztaty, które odbywały się w ciągu tygodnia (tu wyma-
gane były zapisy). Przedstawiciel naszej redakcji odwie-
dził festiwal w piękną, słoneczną niedzielę, 16 sierpnia. 
Poprzednia edycja, w roku 2018, odbywała się na terenie 
Muzeum i, przede wszystkim, Parku Potulickich, gdzie 
odbywała się większość warsztatów, pokazów i gdzie 
rozlokowano różne stoiska. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem publiczności. W tym roku obszar Ar-
tefaktów został ograniczony, tłumów nie było, ale ludzie 
korzystali. – Zainteresowanie  jest,  do  dnia  dzisiejszego 
odwiedziło nas prawie 1300 osób,  łącznie z warsztatami, 
które  odbywają  się  w  tygodniu  – mówi Dyrektor Muze-
um Dorota Słowińska-Kamasa. – Festiwal  staraliśmy  się 
rozpisać w bezpiecznej formie. Dotychczasowe dwie edycje 
odbywały  się  na  początku  września,  my  zdecydowaliśmy 
się, żeby zrobić trzecią edycję w sierpniu. Jesteśmy przez 
cały sierpień, w każdą niedzielę zapraszamy na dni otwar-
te, ponadto w tygodniu odbywają się lekcje festiwalowe dla 
dzieci i warsztaty dla różnych grup – wiążą się one z ko-
niecznością wcześniejszego zapisania. W tym roku mamy 
szczególną sytuację, więc  jest ograniczona  liczba miejsc, 
przygotowywanie „bezpiecznych pakietów” dla dzieci, i w 
takich  restrykcjach  staramy  się  festiwal  przeprowadzić. 
Dwie  pierwsze  niedziele  przebiegły  bardzo  spokojnie. 
Mamy dużo zajęć  lekcyjnych dla dzieci, warsztaty  tkania 
dla osób niedowidzących ( w Grodzisku). Jesteśmy aktywni 
on-line,  zapraszamy  do  słuchania  podcastów.  W  każdym 
tygodniu,  we  wtorek  i  czwartek  wypuszczamy  podcasty, 
gdzie  rozmawiamy  o  tkactwie  i  tkaninie,  tej  starożytnej 

i  współczesnej  –  profesor  Bralczyk  opowiadał  o  obecno-
ści  tkaniny w  j. polskim, w ostatnim podcaście będziemy 
mówić o obecności, za sprawą Norwida, Herberta i pani 
Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, wątków tkackich w kultu-
rze szeroko pojętej. Głównym tematem jest tkactwo, chce-
my  opowiadać  o  tkactwie  starożytnym,  ale  mamy  pełną 
świadomość,  że  znikomość  śladów  archeologicznych  jest 
na tyle duża, że aby w sposób pełny opowiadać, staramy 
się używać różnych języków, by przenosić do współczesno-
ści i opowiadać o tkactwie współczesnym, po to, by lepiej 
zrozumieć, jak wyglądał warsztat tkacki, posługujemy się 
językiem kultury,  sztuki… Pierwotnie  festiwal planowany 
był  w  bardzo  rozbudowanej  formie.  Temat  tkactwa  miał 
być  tematem  wiodącym.  Ze  względu  na  sytuację  epide-
miczną musieliśmy cały program zmodyfikować. Pozosta-
liśmy tylko przy wątkach tkackich. Program rozpisaliśmy 
na  cały  sierpień,  i  początek  września  –  wtedy  będziemy 
obecni  w  szkołach  –  tam  realizujemy  projekty  zamknięte 
z  naszymi  partnerami.  Formuła  musiała  ulec  zmianom, 
musieliśmy ograniczyć ilość rekonstruktorów. Nie możemy 
pozwalać  na  dotykanie,  zajęcia  prowadzone  są  w  trybie 
bezpiecznych pakietów, które są wcześniej przygotowywa-
ne dla dzieci, są zdezynfekowane i muszą swoje odczekać. 
Staramy się każde z działań, jakie są wykonywane, a jest 
ich ograniczona  ilość,  robić w  taki  sposób, by po każdej 
obecności była prowadzona dezynfekcja, tak byśmy mogli 
zaprosić wszystkich do bezpiecznej zabawy.

REKLAMA
Co  tydzień  rozwieszamy  plakaty  na  terenie  Pruszkowa 
i  okolic.  W  środy,  czwartki,  piątki  –  organizujemy  akcje 

ARTEfakty
w PRuszkowiE

III EDYCJA 



Mocne Strony    |    24 WRZEŚNIA 2020 R.    |    NR 17(91)/2020  (ROK V)

dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW 9WYDARZENIA

plakatowe, niestety – bardzo szybko są 
zaklejane. Nie możemy rozdawać ulo-
tek,  programu.  Informacje  zamiesz-
czamy też na stronie Muzeum i naszym 
Facebooku. Festiwal mogliśmy zorga-
nizować  m.in.  dzięki  dofinansowaniu 
ze strony miasta Pruszkowa. 

PLANY POWAKACYJNE
Od  jesieni  chcielibyśmy  prowadzić 
spotkania dla rodzin – w kameralnych 
gronach  lub on-line, w zależności od 
sytuacji  epidemicznej.  Włączymy  się 
w  Festiwal  Nauki.  Koncerty  na  razie 
zostały  wstrzymane,  bo  nie  może-
my  zapraszać  publiczności.  Latem, 
w  czerwcu  i  lipcu,  mieliśmy  prome-
nady chopinowskie – pianiści grali na 
żywo, w oranżerii, a za sprawą nagłoś-
nienia  publiczność  spacerowała  po 
ogrodzie muzealnym i mogła słuchać. 
Spotkania te przyciągały publiczność, 
odwiedzały nas rodziny z dziećmi – ta 
formuła sprawdziła się . I to na razie 
jedyne koncerty. We wrześniu jest już 
chłodno, pogoda bywa kapryśna. 

NIEDZIELA, 16 SIERPNIA
Tego dnia gośćmi Festiwalu byli m.in.: 
Stowarzyszenie „Hellas et Roma” 
– można było zobaczyć z bliska stroje 
i tkaniny rzymskie, pracownia powroź-

nicza z Wieliczki, stanowisko tkackie 
prowadziła Anna Grossman. Pracow-
nia Rzemiosł Dawnych opowiadała 
o tym, jak powstają tkaniny i włókna 
z roślin, filcowanie prezentowała Ka-
tarzyna Aust, można było zajrzeć na 
warsztaty archeologiczne dla dzieci 
i posłuchać wykładu o tkactwie w cza-
sach mitologicznych. Dniu otwartemu 
towarzyszyła wystawa plenerowa Ele-
onory Plutyńskiej – „W poszukiwaniu 
splotów”. Przygotowano stanowiska 
rekonstruktorskie, pokazy, narzędzia, 
surowce, pogadanki…

STOWARZYSZENIE 
„HELLAS ET ROMA”
Łukasz Sędyka – prezes Stowarzy-
szenia „Hellas et Roma” – opowie-
dział nam o tym, co przygotowali na 
dzień dzisiejszy i jak wygląda dzia-
łalność stowarzyszenia w czasach 
koronawirusa: – W  czasach  COVIDu 
wszystkie  wyjazdy  i  spotkania  zosta-
ły odwołane. Nigdzie w  tym roku nie 
byliśmy,  to nasz pierwszy raz. Chwa-
ła  dyrekcji  Muzeum  i  pracownikom, 
że podjęli rękawice i w tych trudnych 
czasach zorganizowali  imprezę.  Jesz-
cze  we  wrześniu  ubiegłego  roku  pla-
ny  z  Muzeum  były  znacznie  bardziej 
rozbudowane,  mieliśmy  nadzieję  na 

zorganizowanie dużego festiwalu, tak, 
jak  poprzednio.  To  się  zmieniło,  zo-
stało obcięte i dostosowane do norm. 
Spotkania „Hellas et Roma” odbywa-
ją  się  w  tej  chwili  w  bardzo  małych 
gronach,  są  to  spotkania  wewnętrz-
ne – po  to, by przygotować sprzęt na 
przyszłoroczne  wyjazdy.  Sytuacja  nie 
powstrzymuje  nas  przed  tym,  żeby 
się  rozwijać.  Zawsze  byliśmy  nasta-
wieni  na  interakcje  z  ludźmi,  teraz, 
ze  względu  na  obostrzenia  związane 
z  COVID  interakcji  jako  takiej  nie 
możemy przeprowadzić – dać dotknąć 
tkaniny,  które  mamy  przygotowane, 
pokazać samemu jak się przędło. Tym 
razem  głównie  opowiadamy  o  tka-
ctwie i  tkaninach. Staramy się przed-
stawić  społeczne  aspekty  związane 
z  tkaninami  i  ich  znaczenie  w  społe-
czeństwie  rzymskim,  np.  pokazanie 
swojego  bogactwa  poprzez  tkaniny. 
Rzym  to  dostęp  do  różnego  rodzaju 
barwników. Prezentujemy różnego ro-
dzaju minerały służące do barwienia. 
To odróżniało Imperium Rzymskie od 
barbaricum (obszary poza terytorium 
Imperium Rzymskiego), gdzie tkaniny 
były  barwione  przy  pomocy  natural-
nie  dostępnych  środków  (kor,  roślin) 
– były to kolory ziemi: szarości, brązy, 
beże, Dlatego jednym z towarów eks-
portowych Imperium Rzymskiego były 
tkaniny. Poza barwnikami prezentuje-
my  różnego  rodzaju  wełny  o  różnym 
splocie np. jodełka. Będziemy pokazy-
wać, jak i czym się tkało…

O d początku swojej działalności 
festiwal stanowi ważną część 
pruszkowskiego życia kultu-
ralnego – tegoroczna edycja 
była częścią przygotowanej 

przez miasto Pruszków akcji LATO 
W MIEŚCIE. Mamy nadzieję, że ko-
lejna edycja odbędzie się już bez żad-
nych ograniczeń.

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

Więcej zdjęć na www.mocnestrony.com.pl

ZAPARKUJ BEZPŁATNIE 
SAMOCHÓD NA NOWYM 
PARKINGU W OTRĘBUSACH 
I JEDŹ POCIĄGIEM WKD! 
Warszawska Kolej Dojazdowa zachęca do korzystania z prze-
jazdów pociągami wszystkich pasażerów okolic kolejki, którzy 
w drodze do miejsc pracy, szkoły, rozrywki, czy wypoczynku 
poruszają się samochodem bądź rowerem. Wzrastającą do-
stępność usług przewozowych dla tej grupy podróżnych za-
pewnia rozbudowywana systematycznie infrastruktura par-
kingowa w systemie „Parkuj i Jedź”. Do dyspozycji pasażerów 
WKD przybył właśnie nowy bezpłatny parking w Otrębusach.

O ferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład 
jazdy, nowe oferty przewozowe i systematycznie rozbudowy-
wane kanały sprzedaży usług. „Wukadka” wspólnie z lokalnymi 

samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania 
dedykowane poszczególnym grupom podróżnych.

– Od niedawna w Otrębusach tuż obok przystanku kolejki funkcjo-
nuje nowy parking w systemie „Parkuj i Jedź”, dzięki któremu użyt-
kownicy samochodów, motocykli lub rowerów mogą w dogodnych 
warunkach pozostawić swoje pojazdy i już jako pasażerowie WKD 
kontynuować przejazd nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska 
pociągiem w sposób bezpieczny i komfortowy – podkreśla Tomasz 
Tretter, Członek Zarządu WKD.

Nowoczesna infrastruktura parkingowa zbudowana przy ul. Nata-
lińskiej w Otrębusach w systemie „Parkuj i Jedź” została przezna-
czona przede wszystkim dla pasażerów WKD. Parking jest bez-
płatny, przy wjeździe należy pobrać wydruk potwierdzenia z datą 
i godziną, które należy zachować na okoliczność wyjazdu. Obo-
wiązuje ograniczenie dla możliwości nieodpłatnego pozostawie-
nia pojazdu do 24 godzin, po upływie których zostaje naliczona 
opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Powyższe oznacza, 
że np. w drodze do pracy możliwe jest zaparkowanie samochodu 
o godz. 6 nad ranem, a następnie powrót po kilkunastu godzinach, 
ok. godz. 19 – W CAŁOŚCI BEZPŁATNE.

Obiekt został zlokalizowany po zachodniej stronie ul. Natalińskiej. 
Zapewnia kilkadziesiąt miejsc postojowych dla SAMOCHODÓW 
i MOTOCYKLI, w tym specjalnie wyznaczone powierzchnie dla osób 
z niepełnosprawnościami i seniorów. MIEJSCA DLA ROWERÓW 
w całości zostały zlokalizowane pod zadaszeniem. Parking zyskał 
ponadto wygodne dojścia na perony, energooszczędne oświetlenie 
i został objęty monitoringiem zarządzanym przez Gminę Brwinów.

ZACHĘCAMY 
DO KORZYSTANIA Z NOWEGO, 

BEZPŁATNEGO PARKINGU W OTRĘBUSACH!
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PSYCHOLOGIA l KULTURA 

PRAWA CZY LEWA? 
Mit dominującej półkuli
Czy uporządkowani analitycy posługują się głów-
nie lewą półkulą mózgu? A emocjonalnymi ar-
tystami rządzi ich prawa półkula? Tak twierdzą 
zwolennicy słynnej hipotezy o dominującej jednej 
półkuli mózgu nad drugą. Jest to jeden najbardziej rozpowszechnio-
nych mitów współczesnej psychologii, który mimo jednoznacznego 
obalenia wciąż ma się bardzo dobrze w wielu kręgach. Postaramy 
się sprawić, aby do grona wiernych wyznawców tej błędnej teorii nie 
należał już od tej pory żaden czytelnik „Mocnych Stron”. 
O CO CHODZI?
Zgodnie z hipotezą o dominującej 
jednej półkuli mózgu, ludzie – u któ-
rych prym wiedzie lewa półkula – są 
analityczni, racjonalni, obiektywni, 
znakomicie odnajdują się w uporząd-
kowanym środowisku pełnym jedno-
znacznych liczb i precyzyjnych planów. 
Możemy zobrazować ich w postaci 
perfekcyjnej i skrupulatnej księgowej, 
która ubranie do pracy szykuje sobie 
zawsze dzień wcześniej. Jako przed-
stawiciela dominującej lewej półkuli 
moglibyśmy wytypować Profesora 
ze słynnego hiszpańskiego serialu 
„Dom z papieru”, który pasjonował 
się dokładnym obmyślaniem każdego 
możliwego scenariusza wydarzeń lub 
Sheldona Coopera z „Teorii wielkiego 
podrywu”, dla którego liczby i suche 
fakty były zawsze bardziej zrozumiałe 
niż np. relacje międzyludzkie. 

Z kolei ludzie, u których dominu-
je prawa półkula, uwielbiają sztukę 
i muzykę, kierują się emocjami i in-
stynktem, są pomysłowi, nietuzinkowi 
i kreatywni. To takie spontaniczne, ar-
tystyczne dusze, które uporządkowa-
nie zastępują skłonnością do bałaganu 
i impulsywnością. Idealnym uosobie-
niem przedstawicielki dominującej 
prawej półkuli mogłaby być chaotycz-
na i zaskakująca Phoebe Buffay z kul-
towego serialu „Przyjaciele”. 
Bardzo chwytliwa, zgrabna teoria 
o dominującej półkuli ma w sobie 
wszystko, żeby stać się atrakcyjną, 
a nawet intrygującą dla odbiorcy. 
Wszystko – oprócz prawdy. 

Twierdzenie, że u części ludzi dominu-
je prawa, a u innych lewa półkula móz-
gu to jeden z najbardziej rozpowszech-
nionych mitów psychologicznych.  

PODZIAŁ FUNKCJI
Faktem jest, że człowiek posiada dwie 
półkule mózgu, z których każda jest 
wyspecjalizowana w wykonywaniu 
nieco innych zadań i przetwarza infor-
macje w inny sposób. To zróżnicowanie 
funkcji obydwu półkul określa się jako 
ich lateralizację. Do tych odmiennych 
specjalizacji należy jednak podchodzić 
bardzo ostrożnie, bez nadmiernych 
uproszczeń. Przykładowo zwolennicy 
omawianej hipotezy przekonują, że 
lewa półkula odpowiada za język, a pra-
wa za emocje. Tymczasem okazuje się, 
że z naszymi umiejętnościami języko-
wymi wiąże się aktywność nie tylko 
lewej części mózgu – to właśnie w pra-
wej półkuli są obszary, których uszko-
dzenie wywołuje zaburzenia językowe. 
Sprawiają one, że np. rozumiemy meta-
foryczne znaczenie słów czy śmiejemy 
się z żartów. 
Nieprawdą jest też, że tylko prawa pół-
kula jest odpowiedzialna za emocje. 
Odpowiada ona np. za rozpoznawanie 
i generowanie ekspresji oraz odczuwa-
nie negatywnych stanów emocjonal-
nych. Lewa natomiast sprzyja odczuwa-
niu emocji pozytywnych i tych bardziej 
złożonych. Głównym błędem tej hipo-
tezy jest więc jej nadmierne uproszenie. 
Nie wzięła się ona jednak znikąd. 

GENEZA
Nie zawsze jesteśmy w stanie wskazać 
konkretne źródło powstania danego 
mitu, co niejednokrotnie dodatkowo 
utrudnia jego obalenie. W tym przy-
padku jest inaczej – geneza akurat tego 
mitu jest badaczom dobrze znana. Mit 
o dominacji prawej bądź lewej półkuli 
zawładnął masową wyobraźnią w re-

zultacie zabiegów przeprowadzonych 
w latach 60. i 70. XX wieku, podczas 
których pacjentom cierpiącym na 
ciężką postać epilepsji usuwano ciało 
modzelowate (spoidło wielkie móz-
gu). Struktura ta łączy obie półkule 
mózgu i umożliwia przekazywanie 
między nimi informacji. Przecięcie 
spoidła uniemożliwia dalszą komu-
nikację między półkulami. Po takiej 
operacji pacjent na pierwszy rzut oka 
funkcjonuje normalnie. Nieprawid-
łowości pojawiają się dopiero, gdy 
wystawia się go na bodźce działające 
tylko na jedną stronę ciała. Dokładnie 
analizował to Roger Sperry z Califor-
nia Institute of Technology, a wyniki 
jego prac okazały się fascynujące. To 
właśnie za nie otrzymał on Nagrodę 
Nobla w 1981 roku. Jego badania wy-
kazały, że w przypadku takich pacjen-
tów obie połowy mózgu funkcjonują 
niezależnie, bez „świadomości” czy 
„wiedzy” o drugiej. Mówi się nawet, 
że taki pacjent zachowuje się niczym 
dwie osoby zamieszkujące jedno 
ciało. Przykładowo, pewien pacjent, 
który przeszedł operację przecięcia 
spoidła wielkiego podczas zakupów 
wkładał produkty do koszyka prawą 
ręką, a lewą odkładał je z powrotem 
na półkę. Takie konflikty z czasem 
zwykle ustępują, ponieważ rozdzielo-
ne półkule uczą się ze sobą współpra-
cować. Badania Sperry’ego sprawiły, 
że półkulom zaczęto – mocniej niż 
wcześniej – przypisywać określone 
role. Z kolei dominacja określonych 
zachowań u danej osoby doprowadzi-
ła do konkluzji, że zapewne dominuje 
u niej ta półkula, która jest za te zacho-
wania odpowiedzialna. 

OBALENIE MITU
Teza o dominacji jednej z półkul 
u każdego człowieka zaczęła żyć swo-
im życiem, szybko podchwyciły ją 
media, dostrzegając w niej informację 
atrakcyjną i przykuwającą uwagę, tym 
samym czyniąc z niej podręcznikowy 
viral. W Internecie do dziś roi się od 
testów badających, która półkula u nas 
dominuje i jak wyćwiczyć tę drugą. 
Jednak w rzeczywistości nauka nie 
dostarcza żadnych dowodów na rzecz 
hipotezy o dominacji półkulowej. 
Wręcz przeciwnie, badaczom udało 
się ją przekonująco obalić. W trakcie 
trwających dziesięć lat badań naukow-
cy z Utah przeanalizowali ponad dzie-
sięć tysięcy skanów z rezonansu mag-
netycznego mózgów osób w wieku od 
7 do 29 lat. Uzyskane skany wskazały 
niezbicie, że nie da się znaleźć żadnych 
różnic w aktywności lub w liczbie po-
łączeń pomiędzy neuronami w prawej 
i lewej półkuli. Ich wniosek był jedno-
znaczny: używamy obu półkul – dla 
naszego prawidłowego funkcjonowa-
nia muszą one ze sobą współpracować. 
Ludzie są znacznie bardziej złożeni 
i nie da się ich podzielić na wyłącznie 
dwie odrębne kategorie. Gdyby tak 
było, to do której z nich miałby trafić 
matematyk o duszy romantyka? Lub 
artysta ceniący sobie ład i porządek? 
Wystrzegajmy się tak prostych podzia-
łów – nadmierne upraszczanie rze-
czywistości zawsze powinno zapalić 
w nas czerwoną lampkę. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• „50 wielkich mitów psychologii popularnej” Scott 

O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry 
L. Beyerstein, Warszawa 2011. 
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„ RZECZY, KTÓRYCH 
NIE WYRZUCIŁEM” 

MARCIN WICHA

Wielokrotnie nagradzana 
książka Marcina Wichy, 
z zawodu grafika, to krót-
kie impresje wspomnie-
niowe. Autor porządkuje 
rzeczy po śmierci matki – 
pamiątki, zdjęcia i przede 
wszystkim książki. Każdy 
przedmiot wywołuje osob-
ne wspomnienia, które 
stopniowo przybliżają czy-
telnikowi jej obraz. 

Życie tej niezwykle silnej 
i charakternej kobiety naznaczone było powojennym antyse-
mityzmem, niespełnioną obietnicą lepszego życia i codzienną 
walką o normalność. Relacja autora z matką nie była łatwa, 
z tekstu przebija jednak czułość, pozbawiona  tak popularne-
go dziś sentymentalizmu. 

Wicha podejmuje tu także temat żydowskiej tożsamości, żało-
by oraz historii swojej rodziny.

Książka została pozytywnie przyjęta przez krytykę, a jej autor 
otrzymał za nią m. in. Paszport „Polityki”,  Nagrodę Literacką 
NIKE oraz Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza.

„ HISTORIA 
PRZEMOCY” 

EDUARD LOUIS

To druga autobiograficzna 
powieść młodego i do-
brze zapowiadającego się 
francuskiego pisarza. Wy-
darzenia pewnej wigilijnej 
nocy zmienią całe życie 
młodego paryżanina, wra-
cającego wieczorem do 
domu. 

W swojej książce Louis 
skupia się przede wszyst-
kim na relacji sprawca-
-ofiara oraz na konse-

kwencjach przemocy. Oprócz jej wnikliwej analizy prezentuje nam 
również obraz współczesnego Paryża, do którego uciekł bohater 
pochodzący z opresyjnej, zubożałej francuskiej wsi. Wzajemne 
uprzedzenia, stereotypy, ubóstwo, nierówności klasowe wyłaniają 
się praktycznie w każdej retrospekcji, a sama opowieść jest rela-
cją z koszmaru, który odciska swój ślad na reszcie życia Eduarda. 

Ta niezwykle poruszająca anatomia przemocy powinna być lekturą 
obowiązkową dla tych, którym tak łatwo przychodzi bagatelizowa-
nie cudzych krzywd. Warto wiedzieć z czym mierzy się ofiara, która 
nawet jeśli przeżyje, to właściwie nigdy już nie odzyska całkowitej 
równowagi.

„ MITY POLSKIEGO 
WRZEŚNIA 1939” 

SŁAWOMIR KOPER, 
TYMOTEUSZ 
PAWŁOWSKI

Autorzy tej popularno-
naukowej publikacji 
próbują się zmierzyć 
z mitami i legendami, 
którymi z biegiem lat ob-
rosły wydarzenia wojny 
1939 roku. Weryfikują 
fakty i opinie na temat 
głównych wydarzeń i po-
staci. Stają w obronie 
polskiej armii i generała 
Rydza-Śmigłego. Stawia-

ją i obalają hipotezy, na przykład taką czy sojusz z Niemcami 
byłby korzystny dla Polski?

Czasem odnosi się wrażenie, że niektóre rozdziały pisane 
są pod z góry założoną tezę, brakuje w nich głębszej anali-
zy. Mimo że nie wszystkie teorie autorów są przekonujące, 
książkę czyta się z zaciekawieniem. Stanowi ona dobre uzu-
pełnienie wiedzy historycznej, którą czytelnik odświeża sobie 
w trakcie lektury, a także rewiduje własne zapatrywania na 
temat powszechnie znanych faktów.

POLECA 
Lucyna Dąbrowska
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Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

12 i 13 września mieszkańcy i goście mogli wziąć udział w wydarzeniach odbywających się na terenie gminy Brwinów. Dni Brwinowa, 
Europejskie Dni Dziedzictwa oraz Festiwal Otwarte Ogrody przyciągnęły wielu widzów.

W sobotę w godzinach przedpołudniowych przed 
Urzędem Gminy Brwinów spacerowicze i wra-
cający z zakupów mogli wygrać atrakcyjne na-

grody w quizie dotyczącym Brwinowa, przygotowa-
nym przez Gminny Ośrodek Kultury. Swoje stoisko 
miała też Biblioteka Publiczna im. W. Wernera, na 
którym chętni mogli nabyć książki pt. „Październik 
1914 roku” Grażyny Adamskiej i Andrzeja Mącz-
kowskiego oraz „Nowele” Zygmunta Bartkiewicza, 
wydane przez brwinowską bibliotekę. 

W samo południe park przy dworku Zagroda przy-
ciągnął pasjonatów muzyki i historii. Goście mogli 
wysłuchać koncertu „Matinée – Skarby muzyki pol-
skiej częścią europejskiego dziedzictwa kulturalne-
go” w wykonaniu pianistki Joanny Ławrynowicz-Just 
oraz Kwartetu Prima Vista. Po koncercie odbyły się 
pokazy filmu pod tytułem „Wiktoria 1920” w techno-
logii VR, podczas których widzowie przenieśli się do 
1920 r. i wzięli udział w misji dostarczenia meldunku 
do Cytadeli. Pokaz VR został zrealizowany z okazji 
100. rocznicy bitwy warszawskiej przez Fundację 
Koncept Kultura we współpracy z Biurem Programu 
„Niepodległa”. 
Wieczorem w ramach obchodów rocznicy bitwy pod 
Brwinowem w kościele św. Floriana w Brwinowie 
została odprawiona msza św. w intencji poległych. 
W homilii ksiądz Wojciech Koszutski nawiązał do 
wydarzeń sprzed 81 lat. W kościele został odczytany 

list od Mateusza Morawieckiego skierowany do orga-
nizatorów i uczestników obchodów. Po mszy uczest-
nicy przeszli na Rynek pod pomnik upamiętniający 
bitwę pod Brwinowem, gdzie zostały wygłoszone 
okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir 
Rakowiecki, burmistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca 
burmistrza gminy Trzebiatów Grzegorza Olejniczak 
i starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza. 
Obchody były też okazją do uroczystego przekaza-
nia flagi Brwinowa przez trzebiatowskich żołnierzy 
VII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
na ręce burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Fla-
ga Brwinowa towarzyszyła żołnierzom 3 batalionu 
zmechanizowanego Legii Akademickiej w pokojo-
wej misji w Iraku. – Sztandar, znaki rozpoznawcze, 
barwy to wszystko, co buduje dziedzictwo i świado-
mość żołnierzy – podkreślał podpułkownik Sylwe-
ster Kowalski. 
Pułkownik Jarosław Jalowski wręczył ppłk. Wal-
demarowi Kruszyńskiemu Honorowemu Obywate-
lowi Brwinowa Odznakę Pamiątkową Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, która jest 
zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy 
żołnierskiej. Pułkownik Jalowski podkreślił znacze-
nie zwykłych ludzi w dziejach –Historia przepełnio-
na jest życiorysami wielkich ludzi, królów władców, 
wielkich tego świata, ale bardzo mało w tej historii 
znajdziemy wspomnień o ludziach zwykłych, którzy 

pomagają wielkim tego świata osiągnąć te cele, które 
sobie założyli.
Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił nowego 
komendanta Straży Miejskiej w Brwinowie – Izabe-
lę Koźbiał – a także podziękował za służbę i pracę 
byłemu komendantowi Tomaszowi Kowalskiemu. 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” oddała 
salwę honorową w hołdzie poległym w bitwie pod 
Brwinowem. Następnie pod pomnikiem upamiętnia-
jącym żołnierzy 36 pp LA wieńce złożyli: w imie-
niu wszystkich mieszkańców gminy Brwinów bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński wraz z kombatantami 
i radnymi, delegacja 3 bz im. Legii Akademickiej, 
Powiatu Pruszkowskiego, władz samorządowych 
gminy Trzebiatów, 6 Mazowieckiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 
delegacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Gminy Brwinów, przedstawiciele Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Brwinowie, Biblioteki Publicznej im. 
Wacława Wernera, Brwinowskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji, Spółki Wodnej 
Brwinów, Towarzystwa Gminnego „Sokół”, harce-
rzy ZHR, brwinowskiego oddziału Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów oraz Brwinowskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Szansa”. 
Przy pomniku wartę pełnili Strzelcy Rzeczypospo-
litej Pruszków oraz młodzi członkowie Formacji 
Patriotycznej im. Kazimierza Wielkiego, którzy za-
palili też znicze. 

Po oficjalnych uroczystościach zebrani na Rynku 
obejrzeli inscenizację historyczną bitwy pod Brwi-
nowem w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjnej „Na-
łęcz” działającej przy Klubie Wojskowym 7. Bryga-
dy Obrony Wybrzeża w Trzebiatowie. 
W niedzielę podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 
w Ogrodzie Państwa Wernerów goście mogli usły-
szeć fragmenty opery W. A. Mozarta „Czarodziejski 
flet” w adaptacji Magdaleny Freino z akompania-
mentem Wioletty Łukaszewskiej. Na scenie wy-
stąpili artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, 
którzy zaprezentowali widzom sceny pokazujące 
przygody głównych bohaterów – księcia Tamino 
i księżniczki Paminy, Papagena i Papageny, a także 
Królowej Nocy, której przepiękna aria została wyko-
nana na bis po gromkiej owacji.
W ogrodzie chętni mogli też obejrzeć wystawę 
malarstwa Piotra Stachurskiego, absolwenta war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także zdjęcia 
burzowych chmur i piorunów – efekt fotograficznej 
pasji Marcina Cichowlasa. Wieczorem w parku przy 
Toeplitzówce w Otrębusach koncert jazzowy zagrał 
zespół Mike Parker’s Meta Trio.               UG Brwinów

Solidarni 
z Białorusią
Profesor Marian Pokropek zaprasza do swo-
jego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach 
na okolicznościową wystawę „Sztuka ludo-
wa Białorusi”, która została przygotowana 
w imię solidarności z narodem białoruskim. 

P rotesty, które rozpoczęły się na Białorusi na po-
czątku sierpnia tego roku po ogłoszeniu zwy-
cięstwa Aleksandra Łukaszenki w wyborach 

prezydenckich, skupiły uwagę świata na wschodnim 
sąsiedzie Polski. Kraj leżący do tej pory nieco na 
uboczu, trafił na czołówki serwisów informacyj-
nych, a dążenie Białorusinów do samostanowienia 
i wolności oraz odwoływanie się do narodowej toż-
samości pod biało-czerwono-białą flagą pojawi-
ło się wśród tematów poruszanych w przestrzeni 
publicznej – czy to w zabiegach dyplomatycznych, 
relacjach czy debatach medialnych, czy wreszcie 
w akcjach solidarnościowych, w które wpisuje się 

wystawa prezentowana w Muzeum Sztuki Ludowej 
w Otrębusach.
W swoich badaniach etnograficznych nad kultu-
rą ludową Słowiańszczyzny profesor Pokropek 
wielokrotnie odwiedzał tereny dzisiejszej Biało-
rusi, przy okazji nawiązując kontakty i przywożąc 
stamtąd kilka tysięcy zdjęć oraz ok. 250 obiektów 
muzealnych, wśród których są zarówno misterne 
wycinanki, jak też rzeźby i obrazy twórców ludo-
wych nawiązujących w swoich pracach do historii 
i pamięci rodzinnej. Polaków i Białorusinów łączą 
wielowiekowe więzy historyczne. Wystarczy wspo-
mnieć unię polsko-litewską zawartą w leżącym na 

terenie dzisiejszej Białorusi Krewie czy urodzonych 
na tamtych terenach Adama Mickiewicza, Tadeusza 
Kościuszki, Elizy Orzeszkowej czy kompozytora 
Michała Ogińskiego.

W czasie wernisażu wystawy, który miał miejsce 
12 września, o Białorusi opowiadała dr Katarzyna 
Waszczyńska, etnolog i wykładowca w Instytucie 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Warszawskiego, która zajmuje się problematyką 
etniczną i tożsamościową w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Zachęcała też do lepszego poznawa-
nia Białorusi. – Odrzucając kwestie polityczne jak 

i naszą trochę paternalistyczną postawę, wynikającą 
z tego, że zachodnia część Białorusi przynależała do 
Drugiej Rzeczypospolitej, zobaczymy wiele cieka-
wych ludzi, tematów i miejsc. Dziś Białorusini są 
białoruskocentryczni – koncentrują się na swoim 
własnym kraju i chcą go zbudować na swoich zasa-
dach – mówiła dr Waszczyńska. 

Wystawę w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach 
można jeszcze oglądać w godz. 9-18 w pawilonach 
wystawowych przy domu profesora Mariana Po-
kropka przy ul. Natalińskiej 15.                 

UG Brwinów

WEEKEND Z KULTURĄ I HISTORIĄ – relacja
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GMINA MICHAŁOWICE

W słoneczną niedzielę, 13 września, w Otwartej Strefie Rekrea-
cji przy Zalewie w Komorowie, zgromadzili się miłośnicy i sym-
patycy biegania. Tego dnia odbyła się II edycja Półmaratonu 
„Lasy nad Utratą” i bieg na 5 km. Na imprezę zapraszali: Wójt 
Gminy Michałowice – Małgorzata Pachecka, Stowarzyszenie 
Przyjazne Jutro oraz Komandor Biegu – Radosław Chlebicki. 
Zainteresowanie było bardzo duże. 

D ocierając z różnych stron w kierunku 
miejsca, gdzie usytuowano start i metę 
zawodów, mijało się po drodze sznu-

ry zaparkowanych samochodów, którymi 
można było dojechać tylko do określonych 
miejsc. Pieszo i rowerem można było do-
trzeć bez żadnych ograniczeń. Start bie-
gu na 5 km zaplanowano na godz. 10.00, 
a półmaratonu godzinę później. Na trasę 
5-kilometrową wyruszyło 114 uczestni-
ków, do półmaratonu (21,0975 km) stanęło 
225 biegaczy. Trasa w większości prowa-
dziła przez Las Chlebowski. Uczestnicy 
półmaratonu mieli tam do pokonania 
4 pętle o długości 4,58 km. 

PO RAZ DRUGI 
Impreza odbywała się po raz drugi. Mie-
siąc pozostał bez zmian – wrzesień, 
w ubiegłym roku było to tydzień później. 
Termin ten jest dla organizatorów dogod-
ny i nie zamierzają go zmieniać. O fre-
kwencję zapytaliśmy Komandora Biegu 
– Radosława Chlebickiego: – Zaintere-
sowanie w tym roku jest nieco większe niż 
w ubiegłym, ale należy zwrócić uwagę, że 
w ubiegłym roku było to połączenie dwóch 
imprez. Pierwsza to „Aktywny Komorów”, 
którą  organizował  zarząd  osiedla  Komo-
rów, a druga  - Bieg na 5  km  i  półmara-
ton  „Lasy  nad  Utratą”.  Obie  odbywały 
się jednocześnie. W tym roku, ze względu 
na  przepisy  związane  z  pandemią,  nie 

mogliśmy  połączyć  tych 
2  eventów.  Zawody  prze-
nieśliśmy  nad  Zalew,  ale 
tutaj  jest  równie  pięknie, 
jak na Placu Paderewskie-
go, więc tę zmianę możemy 
odbierać pozytywnie. Zain-
teresowanie  byłoby  jeszcze 
większe,  ale  obowiązują 
nas  limity  uczestników. 
W tym roku przyjęlibyśmy więcej zapisów 
niż w zeszłym, pomimo, że ubiegłoroczny 
był sponsorowany w całości przez gminę, 
i  nie  było  opłaty  startowej.  W  tym  roku 
takową  mamy,  ale  bardzo  niską  –  30  zł, 
nie wiem, czy jakikolwiek półmaraton ma 
taką.  Staramy  się  wypromować  ten  bieg, 
by w kolejnych latach liczba uczestników 
przekroczyła 500 osób. W ubiegłym roku 
było ponad 280 osób, ale bieg był bezpłat-
ny i nie było limitu przyjmowanych osób. 

PRZYBLIŻYĆ LASY NAD UTRATĄ
Organizatorom przyświecało nie tylko 
zorganizowanie wydarzenia sportowego, 
połączono je z promocją gminy. Wójt Mi-
chałowic – Małgorzata Pachecka: – Pół-
maraton zrobiliśmy dlatego, że chcieliśmy 
przybliżyć  mieszkańcom,  bliższym  i  dal-
szym,  lasy  nad  Utratą.  Pierwsza  edycja 
była cudowna. Było chłodniej, dużo osób 
przyjechało z zewnątrz, z innych miejsco-
wości.  Nie  wiedzieliśmy,  co  się  wydarzy. 
Okazało  się,  że  to  fantastyczny  pomysł, 
który gromadzi bardzo wiele osób i w su-
mie je łączy. Mamy tutaj fajne tereny, które 
są jeszcze terenami dziewiczymi, niezago-
spodarowanymi i chcielibyśmy, żeby takie 
zostały. Jesteśmy dość specyficzną gminą 
– długą i wąską. Między najdalszymi miej-
scowościami jest dobre 10 km i nie każdy 
nawet  wie,  ze  te  lasy  tutaj  są  i  są  takie 
fajne. Pierwszy półmaraton i bieg na 5km 
przy okazji tego półmaratonu, tak napraw-
dę były promocją tego miejsca, i będziemy 
tę  myśl  kontynuować.  Jest  to  po  prostu 
fajne wydarzenie na poziomie sportowym, 
towarzyskim i na poziomie budowania ka-
pitału społecznego – to dobra inicjatywa.

LOGISTYKA
Przygotowanie takie wydarzenia wy-
maga odpowiedniej logistyki. Osoby, 
które zjawiły się tego dnia nad Zalewem 
i na trasach biegowych, mogły zobaczyć 

świetnie zorganizowaną imprezę. Mał-
gorzata Pachecka:  –  Zabraliśmy  się  do 
tego  dość  profesjonalnie  i  już  w  zeszłym 
roku  nawiązaliśmy  współpracę  z  naszym 
nadleśnictwem  –  Chojnów  i  znaleźliśmy 
bardzo dużo zrozumienia. Pomogło  to,  że 
nadleśniczy  jest  wytrwałym  biegaczem, 
uczestniczy  w  maratonach  i  półmarato-
nach.  Ale  przede  wszystkim  mamy  bie-
gaczy  w  naszej  gminie,  m.in.  Radosława 
Chlebickiego – który od samego początku 
jest Komandorem Biegu. Dzięki niemu, od 
samego początku, jest to impreza profesjo-
nalna. Przy przygotowaniach do biegu na 
co dzień pracuje 40 wolontariuszy, ale jest 
też  wielu  sympatyków,  którzy przyłączają 
się w dniu zawodów.

KOMANDOR BIEGU
O zadaniach Komandora Biegu opowie-
dział nam Radosław Chlebicki: – Koman-
dor odpowiada przede wszystkim za stronę 
sportową: za klasyfikację, jest sędzią głów-
nym zawodów  i musi  trzymać pieczę nad 
trasami biegowymi. Zadaniem komandora 
jest,  żeby  żaden biegacz na  trasie  się nie 
zgubił. To nie jest łatwe zadanie – oznaczyć 
trasę  i  zadbać,  by  nikt  nie  pozdejmował 
oznaczeń, bo może to spowodować bardzo 
poważne  konsekwencje.  Pomocni  są  wo-
lontariusze. Znakowanie odbywa się w so-
botę  po  południu  i  w  nocy  –  jest  bardzo 
czasochłonne. W ubiegłym roku robiliśmy 
to do godz. 3.00 w nocy, a teraz do godz. 
23.00 i od 5.00 – zdążyliśmy ze wszystkim. 

WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM
Przy organizacji biegu niezbędna jest 
współpraca z leśnictwami i nadleśni-
ctwem. Radosław Chlebicki:  –  Mamy 
taką  umowę  ramową  z  nadleśnictwem, 
która umożliwia nam bieganie po lasach. 
Nadleśnictwo  otwiera  szlabany,  udostęp-
nia drogi wewnętrzne, pożarowe, obkasza 
trasy biegowe, usuwa zwalone drzewa - to 

jest  bardzo  duża  pomoc.  We  współpracy 
z leśnictwami i nadleśnictwem, w ubiegłym 
roku  utworzyliśmy  prawie  20  km  ścieżek 
biegowo-rowerowych  i  do  nordic-walkin-
gu, bazując na naszych pięknych terenach 
leśnictwa Sękocin i Podkowa Leśna,. Mie-
liśmy w planie w tym roku zrobienie ścież-
ki  rowerowej  z  Komorowa  do  Podkowy 
Leśnej,  ale  pandemia  nam  przeszkodziła 
– a trasa jest wyjątkowo piękna.

EKOBRYGADA
W przyjaznych relacjach z leśnictwami 
i nadleśnictwem pomaga organizatorom 
zaangażowanie w utrzymanie czystości 
w lasach. W gminie Michałowice, z ini-
cjatywy Pani Wójt, zawiązała się grupa 
zapaleńców o nazwie „Ekobrygada”, która 
postawiła sobie za cel posprzątanie całej 
gminy do 2022 r. Radosław Chlebicki: – 
Kto był dzisiaj w lesie Chlebowskim, to wi-
dział, że jest wyjątkowo czysto. Dzięki temu 
możemy liczyć na życzliwe podejście nad-
leśnictwa, gdyż mamy własny wkład w stan 
lasu – organizujemy, we współpracy z gmi-
ną, akcję – „Spacer z workiem”. „Ekobry-
gada” – wskazuje miejsca, gdzie składa ze-
brane śmieci, a gmina je zabiera i oddaje 
do sortowni odpadów. Tak samo dzieje się 
w gminie Nadarzyn, z którą współpracuje-
my. Na naszym biegu fragment trasy bieg-
nie wzdłuż granicy gmin: naszej – Micha-
łowice i Nadarzyn. W biegu uczestniczą też 
biegacze  z  tej  gminy.  „Ekobrygada”  jest 
uczestnikiem  regulaminowym  półmarato-
nu  i dba porządek na  trasach biegowych 
w dniu zawodów.

ROZBIEGANE MICHAŁOWICE
W obu biegach uczestniczyli zawodni-
cy należący do gminnej grupy biegowej 
„Rozbiegane Michałowice”. To ok. 40 
osób, które systematycznie od 3 miesięcy 
wspólnie pokonują kilometry na coty-
godniowych treningach organizowanych 

przez Gminę Michałowice. Wójt Gminy: 
– W czerwcu ruszyły dwie grupy biegowe 
– zaawansowana, która wie, na czym po-
lega bieganie i chce swoje techniki ćwiczyć 
i  doskonalić,  oraz  grupa,  która  dopiero 
zaczęła.  Obie  grupy  spotykają  się  raz 
w tygodniu i biegają. Treningi potrafią dać 
w kość, ale  jest  to kawał  zdrowej  i pozy-
tywnej energii. Uczestników grupy można 
było rozpoznać po żółtych, widocznych 
z daleka i zwiększających bezpieczeństwo 
koszulkach z charakterystycznym logo.

ODNIESIENIE DO HISTORII
Organizatorzy biegu postanowili w cie-
kawy sposób zwrócić uwagę na wydarze-
nia związane z historią Polski. Radosław 
Chlebicki:  –  Bieg  i  półmaraton  odnoszą 
się  do  wielkich  wydarzeń  historycznych. 
W ubiegłym roku celebrowaliśmy 75 rocz-
nicę  wybuchu  Powstania  Warszawskie-
go  i przyznaliśmy nagrody  za 75 miejsce 
w półmaratonie i biegu na 5 km – były to 
pakiety otrzymane od sponsorów  i Muze-
um Powstania Warszawskiego. To miła nie-
spodzianka,  że  nagrody  dostają  nie  tylko 
najlepsi. W tym roku mamy dwie nagrody 
za 100 miejsce – są nimi plakaty do filmu 
„1920  Bitwa  Warszawska”  z  autografem 
autora – znanego grafika i plakacisty - An-
drzeja Pągowskiego.

KONFERANSJER
Wśród wielu elementów, o które dbają or-
ganizatorzy imprez, takich jak dzisiejsza, 
jest konferansjer – czyli osoba, która ca-
łość w atrakcyjny sposób poprowadzi. Tu 
również było profesjonalnie. Prowadząca 
zawody, Aleksandra Stembnowska-
-Bodnar, w bardzo aktywny sposób, ze 
znajomością tematyki związanej z biega-
niem, uczestniczyła w kolejnych punkty 
programu. Rozmową z organizatorami 
przybliżyła historię dzisiejszych zawodów, 
poprowadziła rozgrzewkę dla uczestni-

PÓŁMARATON „LASY NAD  
UTRATĄ” I BIEG NA 5 KM
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Od kilku lat grupa mieszkańców Pruszkowa sprzeciwia się kontrower-
syjnym planom inwestycyjnym dotyczącym budowy apartamentowca 
przy ulicy Pawiej. Zgodnie z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska budynek ma stanąć na terenie wchodzącym w skład War-
szawskiego Obszaru Chronionego.

D ecyzję o wydaniu warunków zabu-
dowy pod budowę bloków wydał 
wiceprezydent Pruszkowa Konrad 

Sipiera. Według niego decyzja o nie-
wydaniu „wuzetki” byłaby nielegalna, 
bowiem inwestor spełnił wszystkie 
warunki. Czy zostały one zweryfiko-
wane przez Prezydenta i podległy mu 
urząd to już inna sprawa, jednak na tej 
podstawie decyzję o pozwoleniu na 
budowę wydał Starosta Pruszkowski, 
Krzysztof Rymuza.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska poddała jednak wymienione 
decyzje w wątpliwość, określając jed-
nocześnie bardzo precyzyjnie granice 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, w ramach których znajdują 
się działki dewelopera. W piśmie złożo-
nym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska zwróciła się z prośbą o roz-
ważenie wystąpienia do właściwych 
organów o wszczęcie postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji o warunkach zabudowy dla 
działek należących do dewelopera, 
a także decyzji pozwolenia na budowę 
wydanej przez Starostę Pruszkowskie-
go. Powodem takiego postępowania 
jest fakt wydania decyzji o warunkach 
zabudowy z pominięciem wymaganego 
uzgodnienia z Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Sipiera wciąż jednak utrzymuje, że pod-

jęte przez niego decyzje były 
zgodne z prawem. Jego opinie 
podtrzymuje Prezydent Prusz-
kowa Paweł Makuch.
Lokalni aktywiści uważają jed-
nak, że wymagania dotyczące 
inwestycji nie zostały do koń-
ca spełnione. Podkreślają, że 
decyzja o budowie nie została 
również uzgodniona z konserwatorem 
zabytków. Według informacji, które 
otrzymali od  Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
zarówno pałacyk jak i Park Potulickich 
zostały wpisane do rejestru zabytków 
decyzją z 26.03.1962 roku.
Przepisami prawa swoją decyzję tłuma-
czy także starosta Krzysztof Rymuza. 
Twierdzi on, że nie zezwalając na bu-
dowę, złamałby prawo, jednak lokalni 
aktywiści są przekonani, że Starosta nie 
reprezentuje interesu mieszkańców, a je-
dynie dewelopera.

WSPARCIE ZE STRONY LEWICY
W obronie przyrody, przeciwko kontro-
wersyjnym decyzjom pruszkowskich 
włodarzy, wystąpiła wiceprzewodni-
cząca Klubu Parlamentarnego Lewi-
cy, Magdalena Biejat. Posłanka wraz 
z Andrzejem Rozenkiem z SLD złoży-
ła interpelację do Ministra Środowiska. 
Budowa megabloku w Pruszkowie jest 
niezgodna z normami środowiskowy-
mi, budynek stawiany jest bowiem na 
podmokłych terenach, będących natu-
ralnym schronieniem dla ponad dwu-
dziestu gatunków ptaków.
Ekologiczne i przyrodnicze znaczenie 
terenów chronionych, na których znaj-
dują się działki deweloperskie potwier-
dzają także opinie ornitologów: mgr 
Marty Dziedzioch i mgr. Michała Red-
lisiaka. Z przeprowadzonej przez nich 
analizy wynika, że budowa bloku po-
zbawi wszystkie zamieszkujące tam 

gatunki ptaków naturalnego miejsca 
i warunków lęgowych.
W interpelacji posłowie wprost pyta-
ją czy Ministerstwo interesowało się 
wyżej opisaną sprawą i czy zamierza 
podjąć jakieś kroki w kierunku ochrony 
naturalnego ekosystemu w Parku Potu-
lickich.

DEWELOPERSKA SAMOWOLA
Obecnie toczą się postępowania w spra-
wie megabloku w Pruszkowie. Jego 
budowa jeszcze nie ruszyła, a sprzeci-
wiający się jej mieszkańcy starają się 
nagłośnić całą sytuację i zatrzymać bu-
dowę. Niestety nie jest to jedyna sprawa 
dotycząca kontrowersyjnej inwestycji 
deweloperskiej. Takich sytuacji jest 
dużo więcej. Chociażby ostatnia inter-
wencja członków partii Razem Okrę-
gu Warszawskiego oraz społeczników 
ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze 
w sprawie nielegalnej sprzedaży Błoń 
Kamionkowskich, na których ma zostać 
wybudowane osiedle mieszkaniowe. 
Pomimo wyroku Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego Ratusz nie udostępniał 
do publicznej informacji ekspertyz, na 
podstawie których sprzedano zabytko-
wą część parku. Dopiero po dwukrot-
nej interwencji posłanki Biejat wraz 
z członkami Razem w Warszawie i Sto-
warzyszenia Miasto jest Nasze, udało 
się wyegzekwować prawomocny wyrok 
sądu.

Tekst i zdjęcia 
Lucyna Dąbrowska

DEWELOPERKA 
PONAD PRAWEM 
w pruszkowskim 
Parku Potulickich

ków półmaratonu. Chwilę po minięciu 
linii mety udało jej się porozmawiać ze 
zwycięzcą półmaratonu – Tomaszem 
Mikulskim. Dowiedzieliśmy się, m.in. 
czy bieganie po lesie pomagało mu, czy 
utrudniało bieg. – Mi to pomagało, przy-
gotowywałem  się  „pod  Krynicę”,  która 
się jednak nie odbyła w terminie. Chcia-
łem ten górski bieg pobiec, więc teraz bar-
dzo dobrze mi się biegło. – A kilometraż 
tygodniowy? – W najcięższym okresie to 
tak 140 robiłem, a ostatnio poprawiałem 
szybkości, tak, że: 70, 60, nawet 50…

WYNIKI
BIEG NA 5 KM – kategoria OPEN:
KOBIETY:
1. KUCZYŃSKA Magdalena 00:22:04
2. RZEPECKA-GONTAR Anna 00:23:42
3. NIEDZIÓŁKA Małgorzata 00:24:56
MĘŻCZYŹNI:
1. DUTKIEWICZ Maciej 00:17:25
2. DĄBROWSKI Łukasz 00:19:07
3. TOMCZAK Marcin 00:19:17
Kategoria: mieszkańcy Gminy Michałowice: 
Magdalena KUCZYŃSKA i Jan WALCZAK 
PÓŁMARATON – kategoria OPEN:
KOBIETY:
1. BEREZNOWSKA Patrycja 01:32:29          
2. GAIK Paulina 01:33:07    
3. PRUGAR FUKOWSKA Paulina 01:34:39
MĘŻCZYŹNI:
1. MIKULSKI Tomasz 01:15:24     
2. PEGO FERNANDEZ 01:20:19       
3. MIEDZIEJEWSKI Andrzej 01:20:52
Kategoria: mieszkańcy Gminy Michałowice: 
Aneta WIKŁACZ i Artur BADYSZ

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Panią Wójt – Małgorzatę Pachecką zapy-
taliśmy, czy był moment wahania – zor-
ganizować bieg, czy nie? – Działamy, 

bo wyszliśmy z założenia, że pomimo tej 
sytuacji  żyć  trzeba,  i  trzeba  żyć  dobrze. 
Lepiej  jest  poświęcić  swój  czas  i  ener-
gię  na  zapewnienie  bezpieczeństwa,  niż 
po prostu obcinać wszystkie aktywności, 
zamykając  się  w  domach.  Jeżeli  chce-
my  być  społeczeństwem  obywatelskim, 
chcemy utrzymywać ze sobą  jakieś wię-
zi  społeczne,  to  po  prostu  musimy  mieć 
miejsca,  gdzie  będziemy  razem,  i  tego 
typu wydarzenie, jak ten półmaraton, jest 
taką  możliwością.  Za  tydzień  będziemy 
mieć inne sportowe wydarzenie – „Dzień 
z  golfem”  w  Sokołowie…  Będziemy  się 
starali, żeby nasze aktywności kulturalne 
i sportowe były na zewnątrz, na świeżym 
powietrzu, co nie oznacza, że kompletnie 
rezygnujemy  z  aktywności  w  sali  multi-
medialnej Urzędu Gminy – one się też od-
bywają, tylko przy dużo mniejszej widow-
ni. Świeże powietrze, otwarta przestrzeń 
daje  mieszkańcom  większą  możliwość 
uczestnictwa  w  takich  wydarzeniach, 
a z drugiej strony jest to poniekąd takie 
dobre  myślenie  o  artystach,  którzy  są 
wtedy  w  stanie  dać  nam  to,  co  jest  dla 
nich ważne –  swój  talent… – rozwinęła 
swoją odpowiedź Małgorzata Pachecka.
Informacje o wydarzeniach organizowa-
nych przez gminę można znaleźć na jej 
stronie i Facebooku. 

Szczegółowe wyniki biegu na 5 km: 
https://wyniki.datasport.pl/results3253/

Szczegółowe wyniki półmaratonu: 
https://wyniki.datasport.pl/results3254/

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

➧ Więcej zdjęć z wydarzenia na:
www.mocnestrony.com.pl

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ 
LOKALNYM PRZEDSIĘBIORCOM – fundatorom wszystkich nagród 
dla uczestników II PÓŁMARATONU „LASY NAD UTRATĄ” I BIEGU NA 5 KM:
• Specjalistycznemu Centrum Rehabilitacji VITA, ul. Przeskok 3, lok. 20, 05-800 Pruszków;
• Aptece Ostoja, ul. Berylowa 34, 05-806 Komorów;
• Aptece Centralnej, ul. Jesionowa 40, 05-816 Michałowice;
• Centrum Ubezpieczeń Justyna Kwiatkowska, ul. Jesionowa 5B, 05-816 Michałowice;
• Piekarni Pych, ul. Jesionowa 19, 05-816 Michałowice;
• Progress - Polskiej Kancelarii Brokerskiej Sp. z o.o., ul. Chopina 17, 05-806 Komorów;
• Restauracji Magazyn 5, ul. Jesionowa 1E lok. 4, 05-816 Michałowice;
• Thalgo POLAND Sp. z o.o., ul. Szkolna 12, 05-816 Michałowice

oraz WSZYSTKIM, którzy brali czynny udział w przygotowaniu i przebiegu wydarzenia:
• Komandorowi biegu – Radosławowi Chlebickiemu;
• Współorganizatorowi – Stowarzyszeniu Przyjazne Jutro;
• Wolontariuszom ze szkół podstawowych w Michałowicach, Komorowie oraz Nowej Wsi, 

którzy spisali się na medal (łącznie zaangażowanych było 50 osób);
• Funkcjonariuszom z Komisariatu w Regułach, którzy czuwali nad bezpieczeństwem 

uczestników biegu;
• Nadleśnictwu Chojnów za przygotowanie trasy biegowej w lesie;
• Panu Sołtysowi Edwardowi Chruściakowi oraz Paniom z Koła Kobiet Kreatywnych w Su-

chym Lesie, którzy dopingowali i dbali o uczestników na punkcie żywieniowym;
• Stowarzyszeniu Ekobrygada – za uprzątnięcie trasy biegowej.

Wójt Gminy Michałowice MAŁGORZATA PACHECKA
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KULTURA

PAŹDZIERNIK 2020
  kulturalny 

URSUS
OŚRODEK KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia indywidualne 
i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 1976 r. przy Urzędzie 
Dzielnicy Ursus                      www.arsus.pl
05.10, godz. 16.00 (sala kameralna)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Metafora” 
z udziałem poety, publicysty i krytyka Andrzeja 
Zaniewskiego. WSTĘP WOLNY 
06.10, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
KONCERT INAUGURACYJNY 29. DNI SENIORA DZIELNI-
CY URSUS. Najpiękniejsze utwory muzyki popularnej i roz-
rywkowej w wykonaniu Żyrardowskiej Orkiestry Akordeono-
wej pod kierunkiem Tadeusza Kurana. 

WSTĘP WOLNY. (wejściówki do pobrania 
w Klubach Seniora i OK „Arsus”).

08.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
15. LECIE KABARETU „PÓŁ SERIO” Wandy Stańczak. 
Występ okolicznościowy w ramach Ogólnowarszawskiego 
Projektu i Kampanii Wizerunkowej „Nadajemy Kulturę”. 
WSTĘP WOLNY 
09.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Cykl „Rytmy świata” – koncert „Ukraińskie śpiewne łąki – 
wieczór ukraiński”. Wykonawcy: duet „Klasyczne Anioły” – 
Natalia Jurkowska (śpiew, bandura), Aleksander Jurkowski 
(śpiew, prowadzenie). Gospodyni – Alina Małachowska.

Wstęp wolny za okazaniem zaproszenia 
(do pobrania w OK „Arsus”).

10.10, (galeria „Ad-Hoc”) do 31.10.2020r.
Wystawa „Jesienny przegląd sztuki”. Prezentacja ma-
larstwa artystów Ursusa i okolic. Prace wystawią: Ewa 
Gronostajska, Alicja Swoboda, Ada Bold, Jerzy Graczyk, 
Katarzyna Rutkowska, Krystyna Szymczak, Irena Rudzka, 
Katarzyna Ludwiczak, Danuta Hutniczak, Krystyna Woliń-
ska, Grażyna Kostawska i Piotr Szałkowski. (możliwość za-
kupu prac). WSTĘP WOLNY 
11.10, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3 – 8 lat) pt. „Leśna apteka” 
w wykonaniu artystów Teatru „Koliberek” w ramach cyklu 
„Niedzielne Spotkania z Teatrem”.  CENA BILETU 10 zł.
Krasnale w gęstych borach z zebranych ziół przygotowują 
mikstury, które pomagają leśnym zwierzętom przetrwać chło-
dy. Bóbr  Leluś wymyśla własne lekarstwo, niestety, zamiast 
pomagać, wpędza wszystkie zwierzęta w tarapaty. Komedia 
z przesłaniem o zdrowiu czyli jak ratować się ziołami i znanymi 
sposobami przy przeziębieniach i innych chorobach.
13.10, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
KONCERT LAUREATÓW 17. MAZOWIECKIEGO 
KONKURSU POLSKIEJ PIOSENKI „TULIPANADA”. 
Występy nagrodzonych solistów i zespołów. Prowadzenie 
Janusz Łukaszewicz. WSTĘP WOLNY 
15.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Spektakl komediowy „Pomoc Domowa”.

CENA BILETÓW 65 ZŁ, 70 ZŁ, 80 ZŁ 
(liczba miejsc ograniczona do połowy).

16.10, godz. 20.30 (sala widowiskowa)
KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH w nowym programie 
„Najśmieszniejszy”.            CENA BILETÓW 60 ZŁ, 70 ZŁ, 
80 ZŁ (liczba miejsc ograniczona do połowy).

24.10, godz. 17.00 (sala kameralna)
Wieczór poetów Klubu Literackiego „Metafora” z oka-
zji 35-lecia założenia grupy twórców z udziałem: Elżbiety 
Bzdak, Jolanty Grotte i Jerzego Burskiego. Koncert poezji 
śpiewanej w wykonaniu Joanny i Janusza Potempskich 
(śpiew i gitara). Prowadzenie Anna Rykowska. 

WSTĘP WOLNY.
27.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
KONCERT FINAŁOWY 29. DNI SENIORA DZIELNICY 
URSUS z udziałem zespołów: „Viva Musica”, „Leszczyna”, 
„Promyk”, „Wesoła Chata” i „Misiaki”.     WSTĘP WOLNY 
(wejściówki do pobrania w Klubach Seniora i OK „Arsus”).

29.10, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu Teatru „Scena Przyfabryczna” pt. 
„Są dziwy na ziemi i w niebie” według II części Dziadów 
Adama Mickiewicza. Adaptacja i reżyseria Joanna Godlew-
ska. WSTĘP WOLNY 

30.10, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
KONCERT PAPIESKI – Jan Paweł II – muzyczna opowieść 
o życiu i pontyfikacie Ojca Świętego w wykonaniu zespołu 
wokalno-aktorskiego „SONANTO”.    WSTĘP WOLNY 
za okazaniem zaproszenia (do pobrania w OK „Arsus”).

WIDZÓW OBOWIĄZUJĄ WYTYCZNE Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego (maseczki, dezynfekcja 
rąk, dystans – ograniczona liczba miejsc do połowy 

naprzemiennie).

DOM KULTURY 
„PORTIERNIA” 

Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa

01-31.10.2020 
Wystawa prac plastycznych Pani Beaty Drach pt. „Uwol-
nić wyobraźnię”

1, 08, 15, 22, 29.10, godz. 17.00  
Taniec w kręgu dla dorosłych.   WSTĘP WOLNY

07.10.2020, godz. 17.00 
Spotkanie w ramach Klubu Podróżnika „Tanzania i Park 
Serengeti”. Prowadzi Pani Joanna Zwoleńska

09.10, godz. 19.00 
„Architektura wiary Karola Wojtyły zanim zapukał do bram 
seminarium”; Koncert Papieski  w wykonaniu Macieja Gąsior-
ka – aktora Teatru Rampa WSTĘP WOLNY

14.10, godz. 17.00 
Wernisaż wystawy Pani Beaty Drach „Uwolnić wyobraź-
nię” WSTĘP WOLNY

18.10, godz. 12.30 
Teatrzyk dla dzieci, Teatr Dobrego Serca „Zwierzątka 
z polany” WSTĘP: 10 zł.

21.10, godz. 17.00 
Wielokulturowość w Ursusie. Prezentacja o Białorusi, 
spotkanie z Tatianą Aniołkowską z Grodna 

WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „MIŚ”       
Ośrodka Kultury „Arsus” 
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18; e-mail: domkulturymis@op.pl;  

www.mis.arsus.pl
01.10 
Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci 
przedszkolnych „Moja rodzina” w ramach przygotowań do 
koncertu „Rodzina Jednością”. 

05–31.10 (wstęp wolny) 
Wystawa malarstwa Anny Małgorzaty Neubart.
Autorka z wykształcenia jest kulturoznawcą i animatorką kul-
tury. Oprócz zagadnień plastycznych interesuje się literaturą 
i mitologią. Uwielbia słuchać muzyki, zwłaszcza inspirujących 
rockowych i bluesowych utworów z przełomu lat 60 i 70 . 
Zbiór Warkoczem Malowane powstał z fascynacji różnorod-
nością otaczającej człowieka fauny i flory. Artystkę inspiru-
je pełna psychodelii kultura hipisowska, ponadto korzysta 
z mnogości elementów mitologicznych. W swojej twórczo-
ści pragnie pokazać piękno natury oraz stworzyć odrębny 
świat pełen niezwykłych cech. Świat, w którym wyobraźnia 
nie ma granic. Jest to kraina z głębi marzeń sennych, w której 
umysł ma wyostrzone zdolności poznawcze i obserwacyjne. 
W tym świecie zmysły odczuwają wyraźniej. Dominują pełne 
ekspresji intensywne kolory i kontrastowe połączenia barw. 
Wielowarstwowa faktura pozwala lepiej poczuć zróżnico-
wanie powierzchni. Wzrok pozwala dostrzec niespotykane 
stworzenia i rośliny. Ulubione techniki tworzenia to klasycz-
ny olej na płótnie oraz autorska technika mieszana z grubą 
fakturą i wypukłymi formami oraz przeróżnymi zestawieniami 
kolorystycznymi. 

04.10, godz. 12.30 (wstęp 10 zł)
Niedzielne spotkanie z teatrem – bajka dla dzieci 
„Niezwykła podróż” w wykonaniu teatru Dur-Moll.
Tym razem polecimy na czarodziejskim dywanie, założymy stu-
milowe buty,  poznamy zabawne zwyczaje panujące w różnych 
częściach świata.  

08.10, godz. 18.00 (wstęp wolny) 
„Decoupage na mydle” 
- zajęcia realizowane przy współpracy z Fundacją Pomocy 
Psychologicznej i Edukacji Społecznej „Razem” w ramach 

projektu „Akademia Dobrego Życia Po 60-tce” /ilość miejsc 
ograniczona/.
12.10, godz. 10.00 (wstęp wolny)
„Trening pamięci – odkryj swój potencjał” 
– zajęcia realizowane są przez Fundację Pomocy Psycholo-
gicznej i Edukacji Społecznej „Razem” w ramach projektu 
„Akademia Dobrego Życia Po 60-tce” /ilość miejsc ograni-
czona/.
13.10, godz. 18.00 (wstęp wolny)
„Moje Pasje” – autorski koncert „Wspomnienia w Piosen-
ce…” w wykonaniu Tadeusza Zawistowskiego, seniora z Klubu 
Seniora „Wesoła Chata” /ilość miejsc ograniczona/.
14.10, godz. 06.00 
Pielgrzymka autokarowa Seniorów do Sanktuarium Matki 
Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce.
19.10, godz. 10.30 (wstęp wolny)
„Bezpieczny senior” – zajęcia dla seniorów prowadzone 
przez pracowników Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy. 
Zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji 
miejskich w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów 
szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji 
zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystą-
pić w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiek-
tach handlowych, bankach,  informowanie jak zachować się 
w takich sytuacjach.
19.10, godz. 17.30 (wstęp wolny)
„Łapacz snów” – warsztaty z rękodzieła realizowane przy 
współpracy z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji 
Społecznej „Razem” w ramach projektu „Akademia Dobre-
go Życia Po 60-tce” /ilość miejsc ograniczona/.
20.10, godz. 18.00 (wstęp wolny)
„Moje Pasje” – akordeonowe przeboje w wykonaniu Bog-
dana Jeśki, Seniora z Klubu Seniora „Wesoła Chata” /ilość 
miejsc ograniczona/.
22.10, godz. 18.00 (wstęp wolny)
„Pomyśl o sobie – warsztaty dla Kobiet” - zajęcia realizo-
wane przy współpracy z Fundacją Pomocy Psychologicznej 
i Edukacji Społecznej „Razem” w ramach projektu „Akade-
mia Dobrego Życia Po 60-tce” /ilość miejsc ograniczona /.

Na wszystkie imprezy obowiązuje ograniczona 
liczba uczestników z zachowaniem procedur 

bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95   tel./faks 22 667 83 75
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

www.kolorowa.arsus.pl
18.10. (niedziela) godz. 12.30
„W Krainie Grzeczności” – spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Dur-Moll. WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

18.10 (niedziela) godz. 16.30
„Ucieczka z cienia- muzyka żydowskich kompozytorów 
polskiego pochodzenia” – koncert z cyklu „Niedzielne 
Spotkania z Muzyką Kameralną”. Wykonawcy: Aleksandra 
Demowska-Madejska – altówka oraz Wojciech Pyrć – forte-
pian. WSTĘP WOLNY 

25.10 (niedziela) godz. 18.00
Koncert (NIE)POWAŻNY- występ zespołu „Nasza paczka 
folk&country”. WSTĘP 10 ZŁ/OSOBA

PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY   
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”
PRUSZKÓW, ul. Bohaterów Warszawy 4, 
 tel.: (22) 728 39 40 

 www.mok-kamyk.pl          

3.10 (sobota), godz. 18:00
Pokaz filmu „PORTRET KOBIETY W OGNIU” 
Reżyseria: Céline Sciamma
Dramat historyczny | Francja 2019
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać 
portret młodej damy bez jej wiedzy.
Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowarzyszenie „Fo-
rum Pruszków” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultu-
ry. Pokaz finansowany z budżetu miasta Pruszkowa.

WSTĘP WOLNY 

4.10 (niedziela), godz.16:00
KONCERT ZESPOŁU „DE MONO”
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK
Prezydent Miasta i Dyrektor MOK zapraszają na koncert 
zespołu „De Mono”
Zespół De Mono ma swoje źródło w Mono – zespole założo-
nym w 1984r. przez gitarzystę Marka Kościkiewicza, basistę 
Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza.
W 1987 do zespołu dołączyli gitarzysta Jacek Perkowski, 
saksofonista Robert Chojnacki i wokalista Andrzej Krzywy. 
Wszyscy członkowie zgodnie ustalili, że nowy skład to nowy 
początek i potrzebna jest nowa nazwa i nowe utwory. Została 
przyjęta propozycja Marka De Mono.
Po wydaniu płyty „De Best” w 2004 roku zespół opuścił An-
drzej Krzywy. W kolejnych latach w zespole pojawili się nowi 
wokaliści: Rafał Brzozowski, Antek Smykiewicz, Michał Kar-
packi, a ostatecznie – Tomasz Korpanty.
Skład Zespołu:

• Tomasz Korpanty – wokal
• Marek Kościkiewicz – gitara
• Robert Chojnacki – saksofon
• Wojtek Wojcicki – klawisze
• Darek Krupicz – perkusja
• Łukasz Przesmycki – gitara basowa

Wejściówki dostępne do pobrania od 21 września 
od godziny 09:00 na stronie internetowej 

www.mok-kamyk.pl/bilety

 18.10 (niedziela), godz. 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci „Król Maciuś”  w wykonaniu 
O! Teatr
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK
„Król Maciuś” - spektakl opowiada historię małego chłopca, 
który w wieku 10 lat musiał stanąć na czele swojego króle-
stwa w bardzo odpowiedzialnej roli króla. W czasie bajki dzie-
ci przekonają się, że dorosłość nie jest taka beztroska jak nam 
się wydaje. Wcale nie można robić czego się tylko chce, a już 
na pewno nie jest tak, że nikogo nie trzeba pytać o zdanie. 
Trzeba pamiętać, że wszystko co robimy niesie za sobą jakieś 
konsekwencje także dla innych. Przedstawienie uczy rzeczy 
ważnych w trakcie wspaniałej zabawy. Jest w nim mnóstwo 
humoru i wspólnego działania, bo jak się okaże wspólnymi 
silami można zdziałać naprawdę wiele.

 10 ZŁ OD OSOBY
Sprzedaż biletów od 5 października od godz. 9:00 

na stron ie internetowej www.mok-kamyk.pl/bilety
Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

18.10 (niedziela), godz.16:00
KONCERT „ANNA GERMAN, BERNARD ŁADYSZ 
JAKICH NIE ZNACIE” we wspomnieniach pianisty 
i akompaniatora Andrzeja Płonczyńskiego
Wykonanie: Natalia Kovalenko oraz Aleksander Ładysz
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
W postacie niezapomnianych Artystów wcielą się: Natalia 
Kovalenko - jako Anna German, natomiast  Bernarda Łady-
sza przedstawi Jego Syn - Aleksander Ładysz. Doskonali Ar-
tyści, niepowtarzalny klimat i ponadczasowa  tematyka pre-
zentowanych utworów zaproszą Państwa w sentymentalną 
muzyczną podróż. Koncert wzbogaci udział legendarnego 
akompaniatora największych sław polskiej piosenki - An-
drzeja Płonczyńskiego.

Wejściówki dostępne do pobrania od 5 października 
od godziny 09:00 na stronie internetowej 

www.mok-kamyk.pl/bilety   Miejsca nienumerowane.

 24.10 (sobota), godz. 18:00
Po kaz filmu – „Midsommar” – Reżyseria: Ari Aster
Horror | Szwecja / USA / Węgry 2019
Miejsce: Sala Audytoryjna MOK
Młoda para w czasie wakacji odwiedza odizolowaną od 
świata szwedzką wioskę. Wkrótce dowiaduje się o ekscen-
trycznych miejscowych tradycjach.
Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowarzyszenie 
„Forum Pruszków” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. Pokaz finansowany z budżetu miasta Pruszkowa.

 WSTĘP WOLNY

gm.MICHAŁOWICE
03.10, godz. 19:00
Wernisaż grafik i malarstwa Andrzeja Pilicha 
„PRZEJŚCIE"
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów "Komoro-
wianie" oraz Fundacja Miejsce im. Andrzeja Pilicha zapra-
szają na wernisaż grafik i malarstwa Andrzeja Antoniego 
Pilicha - 3 października (sobota) godz. 19:00, Urząd Gminy 
Michałowice, sala multimedialna. Patronat nad wystawą 
objęli - Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice 
oraz Ks.prałat Andrzej Perdzyński, Proboszcz Parafii w Ko-
morowie.

CO   GDZIE   KIEDY? ?



Mocne Strony    |    24 WRZEŚNIA 2020 R.    |    NR 17(91)/2020  (ROK V)

dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW 15KULTURA

n Mocne Strony 
 www.mocnestrony.com.pl
e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. 
Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą 
oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części
jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych 
i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń 
zamieszczonych na łamach.

| Wydawca: FOTOSPRESS; Adres redakcji: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41/1 
| Redaktor naczelny: Jacek Sulewski, e-mail: j.sulewski@mocnestrony.com.pl, tel.: 602 666 134 
| Sekretarz redakcji: Anna Stefańska-Sulewska, e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl 
|  Zespół: Agnieszka Gorzkowska (redaktor), e-mail: a.gorzkowska@mocnestrony.com.pl, Wojciech Grzesik (redaktor), 

e-mail: w.grzesik@mocnestrony.com.pl; Marlena Hess (redaktor), e-mail: m.hess@mocnestrony.com.pl; 
Lucyna Dąbrowska (redaktor); Artur Borkowski (prawnik); Małgorzata Osińska (dyrektor artystyczny); 
Agnieszka Zuchowicz (www); Współpraca: Mariusz Latek

| Biuro reklamy i marketingu: reklama@mocnestrony.com.pl, tel.: 509 559 506 
| Druk: AGORA 

PROGRAM OBCHODÓW 
29. DNI SENIORA DZIELNICY URSUS – 2020

PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM SENIORÓW

01.10, godz. 15.00 
(K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2)

Spotkanie seniorów, informacja o programie działalności, 
wybór SENIORA ROKU 2020.

06.10, godz. 17.00 
(O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)

KONCERT INAUGURACYJNY 29. DNI SENIORA 
DZIELNICY URSUS – występ Żyradowskiej Orkiestry 

Akordeonowej pod kierunkiem Tadeusza Kurana. 
Najpiękniejsze utwory muzyki popularnej i rozrywkowej. 

Wystąpienie władz Dzielnicy Ursus i gości (zaproszenia do 
pobrania w Klubach Seniora i OK „Arsus”).

08.10, godz. 11.00 
(O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego TUTW w Ursusie. 
Gaudeamus i wykład prof. M. Drozdowskiego „Warszawa 

w czasie wojny bolszewickiej 1919/1921”.
08.10, godz. 18.00 

(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)
„Decoupage na mydle” – zajęcia przy współpracy z Fundacją 

Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej „Razem”.
09.10, godz. 14.00 

(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)
Koncert zespołu wokalnego „Leszczyna” i wybory Seniora Roku. 

wieczór recytatorski w wykonaniu poetów „Metafory”.
12.10, godz. 10.00 

(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)
„Trening pamięci – odkryj swój potencjał”

13.10, godz. 18.00 
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)

„Moje Pasje – autorski koncert „Wspomnienia w Piosence” 
w wykonaniu Tadeusza Zawistowskiego.

14.10, godz. 06.00 
(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)

Pielgrzymka autokarowa Seniorów do Sanktuarium Matki 
Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce.

15.10, godz. 15.00 
(K.S. „Promyk”, ul. W. Sławka 2)

Wieczór literacki, wspomnienia, piosenki.
19.10, godz. 10.30  

(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)
„BEZPIECZNY SENIOR” – zajęcia dla seniorów prowadzone 

przez Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
19.10, godz. 17.30 

(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)
„Łapacz snów” – warsztaty z rękodzieła przy współpracy z Funda-

cją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej „Razem”.
20.10, godz. 18.00 

(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)
„Moje Pasje” – akordeonowe przeboje w wykonaniu Bogdana 

Jeśki.
22.10, godz. 18.00 

(D.K. „Miś” – K.S. „Wesoła Chata”, ul. Zagłoby 17)
„Pomyślo sobie – warsztaty dla Kobiet” przy współpracy 

Fundacji „Razem”.
23.10, godz. 15.00 

(K.S. „Ursus”, ul. K. Sosnkowskiego 16)
Wystawa fotograficzna „Barwy jesieni na fotografiach”

27.10, godz. 17.00 
(O.K. „Arsus”, ul. Traktorzystów 14)

KONCERT FINAŁOWY 29. DNI SENIORA DZIELNICY URSUS 
z udziałem zespołów: Viva Musica, „Leszczyna”, „Promyk”, 

„Wesoła Chata”, „Misiaki” (zaproszenia do pobrania w Klubach 
Seniora i OK „Arsus”).

NA WSZYSTKICH IMPREZACH OBOWIĄZUJĄ 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

(MASECZKI – DEZYNFEKCJA RĄK – DYSTANS)

PATRONAT: 
l Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

l Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 

ORGANIZATORZY: 
l Ośrodek Kultury „Arsus” (tel. 22 478 34 54) l Dom Kultury Miś” 

– Klub Seniora „Wesoła Chata” l Klub Seniora „Promyk” 
l Klub Seniora „Ursus” l Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Ursusie

– My cały czas pamiętamy o kulturze, bo naród, który zapomni, to na-
ród, który ginie – tymi słowami wiceburmistrz Dzielnicy Ursus, Wiesław 
Krzemień rozpoczął 6 września 2020 r. w Parku Czechowickim imprezę 
inaugurującą kolejny sezon kulturalny. Całość poprowadziła Aleksandra 
Magierecka, była Naczelnik Wydziału Kultury UD Ursus.

S toiska z prezentacją swoich za-
planowanych na ten sezon działań 
przygotowały Biblioteka Publiczna 

Dzielnicy Ursus i Ośrodek Kultury 
„Arsus”. Na terenie przed muszlą kon-
certową odbywały się też gry, konkur-
sy i zabawy dla dzieci. Prezentowano 
również projekty mieszkańców do bu-
dżetu obywatelskiego.

FUNDACJA DLA URSUSA wystawiła swój 
namiot, wokół którego gromadzili się 
byli uczestnicy strajków 1976 i póź-
niejsi działacze „Solidarności”. Była 
też wystawa wielkoformatowych zdjęć 
z tamtego okresu, w ogromnej więk-
szości słynnego ursuskiego kronikarza 
i fotografa – Ireneusza Barskiego. Alicja 
Szot, Stanisław Piecyk i Jerzy Kaniew-
ski wystąpili na scenie. Stanisław Piecyk 
opowiedział krótko o początkach i orga-
nizacji „Solidarności”, o pierwszym, 
prowadzonym przez niego, walnym 
zjeździe delegatów w Ursusie w grud-
niu 1980 r., na którym zostały wybrane 
władze. Zachęcił też do lektury swoich 
najnowszych książek: „W tyglu Ursusa” 
i „Sinusoida życia”. Jerzy Kaniewski 
przedstawił działalność stowarzyszenia 
„Signa Temporum” (Znaki Czasu). Ali-
cja Szot, jedna z czołowych ówczesnych 
działaczek, podziękowała dyrektorowi 
OK „Arsus”, Bogusławowi Łopuszyń-
skiemu, za wsparcie ich aktualnej dzia-

łalności i użyczanie przestrzeni na różne 
projekty.

W IMIENIU BIBLIOTEKI na scenie wystąpi-
ły: Dyrektor Agnieszka Proszowska, wi-
cedyrektor Lidia Romanowska, kierow-
niczki filii: „Niedźwiadek”, „Skorosze”, 
„Gołąbki” i bibliotekarki. W prezentacji 
udział wziął także Tadek – maskotka 

z biblioteki „Niedźwiadek”, na którego 
pytania o stan przygotowań i plany bi-
blioteki odpowiadała dyr. Proszowska.

PREZENTACJĘ OK „ARSUS” rozpoczął 
Dyrektor Bogusław Łopuszyński. Za-
prezentował Ośrodek jako najstarszą 
i największą instytucję Kultury w War-
szawie. W tym roku minęło 70 lat od 
wybudowania przy ul. Traktorzystów 
budynku „Arsusa”, jako zakładowe-
go Domu Kultury fabryki traktorów. 

– Z  powodu  pandemii  ominęły  nas 
w  tym roku wielkie  spotkania  z miesz-
kańcami, jak Disco Ursus, Mazowiecki 
Festiwal  Orkiestr  Dętych,  Dni  Ursusa 
czy  Pożegnanie  Lata,  które  w  ubie-
głych  latach  gromadziły  nawet  tysiące 
osób  nie  tylko  z  terenu  dzielnicy,  ale 
my  działamy  dalej.  Nasze  placówki 
są  otwarte  od  15  czerwca,  kiedy  tylko 
wydano  zgodę  na,  co  prawda  ograni-
czoną,  działalność.  „Arsus”  zaprasza 
do Galerii Ad-Hoc, w weekendy zapra-
szamy do kina „Ursus”. W sali kinowej 
będą odbywały się imprezy – oczywiście 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Bę-
dzie występ Michała Bajora, będą inne 
występy  zespołów,  klubów  seniora.  Od 
października wracają czwartkowe spot-
kania  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku. 
Na Niedźwiadek powrócił Dom Kultury 
„Miś  –  nowoczesny,  doskonale  wypo-
sażony,  w  nowym  lokalu.  Zapraszamy 
do  „Kolorowej”  przy  ul.  Sosnkowskie-
go  i do „Portierni” z  Izbą Tożsamości 
– powiedział dyrektor. Kierownicy: DK 
„Kolorowa” – Elżbieta Zdanowska-Co-
zac, DK „Miś” – Paweł Wyrzykiewicz 
i DK „Portiernia” – Bożena Kuśmierek 
opowiedzieli szczegółowo o ofercie ur-
suskich domów kultury. 

W „KOLOROWEJ” od 20 lat działa zespół 
„Stop & Go”, laureat wielu nagród 
polskich i zagranicznych, który wy-
chował wiele pokoleń dzieci i mło-
dzieży. Młodzieżowa Akademia Fil-
mu i Aktorstwa (MAFiA) umożliwia 
młodym ludziom realizowanie swoich 
pasji i przygotowuje ich do szkół fil-
mowych. Działają też m.in. pracownia 
ceramiki, szkółka szachowa Andrzeja 
Kądziołki i Mat Planeta dla miłośni-
ków matematyki. 

Najnowsze kulturalne miejsce – „POR-
TIERNIA” oferuje naukę gry na licznych 
instrumentach, fitness, zumbę, karate, 
tenis stołowy, warsztaty kulinarne i fo-
tografii artystycznej, eksperymenty 
chemiczne i drukowanie 3D. Jest też 
klub podróżnika, są spotkania brydżo-
we, wystawy i spotkania z ciekawy-
mi ludźmi. Otwarte zostało Miejsce 
Aktywności Lokalnej (MAL). Grupa 
musicalowa „Phantasia” do grup wo-
kalnych, muzycznych i tanecznych za-
prasza mieszkańców w każdym wieku, 
od maluchów do osób dorosłych.

IZBA TOŻSAMOŚCI URSUSA. Izbę pro-
wadzi samodzielnie niezwykła osoba, 
Agnieszka Gorzkowska. Placówka na 
terenie Ursusa istnieje ponad trzy lata, 
obecnie w historycznym budynku, 
jakim jest „Portiernia” (kiedyś głów-
ne wejście do ZM URSUS). – Mamy 
bardzo  ciekawe  zbiory,  pamiątki,  ar-
chiwalia,  z  których  korzystają  osoby 
piszące  prace  magisterskie,  pasjonaci 
i  badacze.  Prowadzimy  działalność 
edukacyjną  dla  dzieci,  przyjmujemy 
wycieczki, organizowaliśmy cieszące się 
ogromnym  zainteresowaniem  spacery 

historyczne dla mieszkańców, nie  tylko 
Ursusa – opowiadała pani Agnieszka. 
Niestety, władze dzielnicy nie są 
w stanie znaleźć odpowiedniego po-
mieszczenia na wartościowe i stale 
powiększające się zbiory (sala jest wy-
korzystywana również do innych celów 
– imprezowych), nie mówiąc o wyposa-
żeniu sprzętowym i co najmniej jednej 
osobie więcej do pracy.

DOM KULTURY „MIŚ” to przede wszyst-
kim seniorzy, chociaż jest też szeroka 
oferta zajęć dla dzieci i młodzieży. 
120 seniorów stworzyło spośród siebie 
świetną kabaretowo-teatralną grupę 
„Misiaki”. Obecnie jej skład stanowi 
5 kobiet i 2 mężczyzn. Seniorzy zapra-
szają kolejne osoby, szczególnie panów, 
chcących śpiewać, tańczyć, przedsta-
wiać skecze.
Dyrektor Łopuszyński zakończył fe-
styn hasłem: – „Bądźcie z kulturą, kul-
tura się liczy!”. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski
Więcej zdjęć na: www.mocnestrony.com.pl

KULTURA wygrywa z pandemią
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Pogotowie ratunkowe dla kręgosłupa  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.

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.

Nagłe lub przewlekłe bóle stawów 
(łokcio wego, nadgarstka), rąk, nóg, 
zaburzenia czucia, bóle i zawro ty głowy, 
ograni cze nia ruchomości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. dysko-
patie 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 skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwalifikacyjną  

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

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

Wojciech  
PAPAJEWSKI – terapeuta

Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu  
– bez leków 

l OSTEOPATIA l CHIROPRAKTYKA ORTOPEDYCZNA l SPECJALISTYCZNE MASAŻE l MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, MIĘŚNI l ITP. 

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ 
BEZPIECZNIE!

Każda wizyta w ośrodku NATURMED 
odbywa się z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa związanych 

z pandemią.

Różnorodne, bezinwazyjne 
metody zabiegów stosowanych  
w Ośrodku NATURMED  
bardzo często  
ratują przed operacjami.

�
Kino 
URSUS
Kasa czynna pół godziny przed pierwszym 
seansem. Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. 
Bilety można kupić również przez internet na 
stronie OK Arsus, Biletyna.pl oraz na faceboo-
ku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

PA R K I N G  d l a  z m o to r y z ow a nyc h  w i d z ów.

PAŹDZIERNIK 2020
DATA GODZINA TYTUŁ FILMU

03.10.2020 15.00 
17.30

MULAN
USA l l.7 l przygodowy 

l dubbing04.10.2020

10.10.2020
16.00 
18.30

25 LAT 
NIEWINNOŚCI.
SPRAWA TOMKA 

KOMENDY
Polska l l.15 l dramat11.10.2020

17.10.2020 16.00 
18.15

MAŁE SZCZĘŚCIA
Francja l l.15 l komedia

18.10.2020

24.10.2020 15.00 
17.30

PINOKIO
Francja l b/o l dubbing

25.10.2020

www.arsus.pl
facebook.com/kinoursus


