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Czekają na Ciebie 
również: oryginalne
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gofry bąbelkowe,
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Wpadnij do nas i... MILO
porozkoszuj się
naszą 
PYSZNĄ KAWĄ
autorsk ich mieszanek
Udało nam się połączyć w IDEALNĄ 
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Nowo otwarta KAWIARENKA w Ursusie

DZIEŃ PAMIĘCI Żołnierzy Wyklętych

1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej strzała-
mi w tył głowy zostali zamordowani przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość – ppłk. Łukasz Ciepliński i jego towarzysze walki. Tworzyli oni 
ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji antykomunistycznej. W 2010 
roku Prezydent Lech Kaczyński wystąpił z inicjatywą ustawodawczą i rok później 
dzień 1 marca został ustanowiony Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i ogło-
szony świętem państwowym. cd. na str. 2

Kultura wpływa
na jakość naszego życia
– rozmowa z Wicemarszałek Sejmu

Małgorzatą
KIDAWĄ-BŁOŃSKĄ

Ważne, żeby ludzie 
przeżywali jakąś wartość 
–  wywiad z wybitnym aktorem 

teatralnym i fi lmowym 

Wojciechem PSZONIAKIEM
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cd. ze str. 1
II wojna światowa zakończyła 
się 8 maja 1945 r., ale dla Pol-
ski jej skutki to utrata Kresów 
Wschodnich, czyli większości 
obszaru, który Armia Czer-
wona zajęła we wrześniu 1939 
r. Zmiany terytorialne Polski 
zostały ustalone na konfe-
rencjach Wielkiej Czwórki 
w Poczdamie i Jałcie. Odzy-
skaliśmy co prawda Pomorze, 
Gdańsk i Mazury, ale ostatecz-
nie obszar Polski zmniejszył 
się z 388 tys. do 312 tys. km2. 
W tej nowej Polsce rządziły 
władze komunistyczne, zależ-
ne od Związku Radzieckiego. 

Ostatni Żołnierze Wyklęci  
polegli w latach 
sześćdziesiątych
Część żołnierzy Armii Krajowej i in-
nych organizacji niepodległościowych 
nie złożyła broni i stawiała opór próbie 
sowietyzacji Polski i podporządkowa-
nia jej ZSRR. Przez szeregi podziemia 
niepodległościowego po zakończeniu 
II wojny światowej przewinęło się po-
nad sto tysięcy ludzi. Dla wielu z nich 
ta beznadziejna walka trwała wiele lat. 
W walkach zginęło ponad 8 i pół tysią-
ca żołnierzy podziemia, 5 tysięcy ska-
zano na karę śmierci, przeszło 20 tys. 
poniosło śmierć w obozach i więzie-
niach. Ostatni z Żołnierzy Wyklętych 
– Józef Franczak ps. „Lalek” zginął 
w obławie k/Kozic Górnych pod Pia-
skami w woj. lubelskim 21 październi-
ka 1963 r.

Uhonorowani po latach
Po 67 latach od egzekucji ppłk. Cie-
plińskiego, 1 marca 2018 r. na dziedziń-
cu więzienia przy ul. Rakowieckiej 37, 
w którym za rok ma być otwarte Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL, odbyły się uroczy-
stości państwowe. Wzięli w nich udział 
weterani – członkowie podziemia 
antykomunistycznego, Prezydent RP 
Andrzej Duda, Minister Sprawiedliwo-
ści Zbigniew Ziobro, Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Si-
piera, dyrektor Muzeum  Jacek Pawło-
wicz, członkowie rządu, Senatorowie, 
Posłowie, przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, przedstawiciele służb 
mundurowych i mieszkańcy stolicy.

Miejsce kaźni niezłomnych żołnierzy
Więzienie zyskało ponurą sławę w okre-
sie stalinizmu, gdy komunistyczna bez-
pieka we współpracy z NKWD więziła 
w nim, katowała i mordowała żołnierzy 
AK i powojennego podziemia niepod-
ległościowego. To właśnie przy Rako-

wieckiej więziono gen. Augusta Emila 
Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Ciepliń-
skiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szen-
dzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima 
Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witol-
da Pileckiego ps. Witold.

Cześć i chwała bohaterom
Prezydent Duda złożył kwiaty pod ścia-
ną straceń. Następnie w emocjonalnym 
przemówieniu dziękował za wolną Pol-
skę. – W tym chyba najstraszniejszym 
w naszym kraju miejscu walki do końca 
o niepodległą i suwerenną Rzeczpo-
spolitą. W miejscu, gdzie ludzie wierni 
złożonej żołnierskiej przysiędze i wier-
ni swoim przekonaniom do końca nie 
zgadzali się z tym, że zachodni alianci 
sprzedali Polskę i zgodzili się na posta-
nowienia Jałty, Teheranu i Poczdamu, 
na oddanie nas pod władanie sowieckie-
go imperium. Prezydent dziękował tym, 
którzy odzyskali niepodległość, którzy 

walczyli w 1920 roku i tym, którzy wal-
czyli potem w 1939 roku i ich dzieciom 
z podziemia niepodległościowego po II 
wojnie światowej, którzy obecnie „dają 
młodym świadectwo”. (...) – Dzięki nim 
właśnie to pokolenie, które zginęło – 
nie zginęło na marne, bo dzisiaj młodzi 
mają tego samego ducha, właśnie dzięki 
nim, dzięki ich pamięci, dzięki ich przy-
kładowi – mówił. – Dzisiaj oddajemy 
cześć tym, co polegli, tym co cierpieli, 
tym co przeżyli. Podziękował również 
wszystkim, którzy przyczyniają się do 
powstawania Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych i Więźniów Politycznych PRL. 
– Musimy młodym pokazywać, jaka jest 
wartość wolnej Polski i co to znaczy, kie-
dy się Polskę traci. Cześć i chwała bo-

haterom. Wieczna pamięć Niezłomnym. 
Niech żyje nasza wspaniała Ojczyzna, 
Polska! – zakończył. 
Głos zabrali też w podobnym tonie 
minister Ziobro i dyrektor Pawłowicz. 
Poseł Andrzej Melak odczytał list 
Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 
Modlitwę za pomordowanych odmówił 
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek.
Oficjalne uroczystości, wystawy i kon-
certy odbywały się tego dnia w wielu 
miastach i miasteczkach całej Polski.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Więcej zdjęć na: 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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W dniu 2 marca br. w Ośrodku 
Kultury „Arsus” widzowie mogli 
obejrzeć monodram autorstwa 
belgĳ skiego dramaturga 
Jeana Pierre'a Dopagne'a 
pt. „Belfer” w reżyserii Michała 
Kwiecińskiego w mistrzowskim 
wykonaniu WOJCIECHA 
PSZONIAKA. Po spektaklu udało 
nam się przeprowadzić krótki 
wywiad z artystą. Rozmawialiśmy 
m.in. o kondycji współczesnego 
teatru, przywiązaniu do Francji 
oraz o osobistych doświadczeniach 
aktora w roli belfra.

n Jak Pan widzi teatr dzisiaj, a teatr 
30 lat temu?
– To się bardzo popsuło... Przyznam 
szczerze, że właśnie w Polsce to się po-
psuło. We Francji czy w Anglii – nie. 
Kiedyś była prawdziwa publiczność 
teatralna. Teraz też taka istnieje, ale jest 
w mniejszości, a większość zachowuje 
się tak, jakby siedziała przed telewizo-
rem, przed każdym spektaklem trzeba 
przypominać o wyłączaniu telefonów... 
Niekiedy publiczność jest wspaniała, 
a niekiedy straszna, np. gdy widzo-
wie kaszlą niedyskretnie (delikatnie 
mówiąc), przeszkadzają... 
Publiczność podczas dzisiejszego 
występu wspaniale reagowa-
ła. Ale nie zawsze tak jest.

n A co Pan myśli 
o współczesnym tea trze 
objazdowym? Obecnie 
takie teatry tworzą 
często bardzo popular-
ne osoby…
– Widzę nieraz takie 
teatry. Nawet dziś 
widziałem tutaj je-
den plakat i myślę 
sobie, że taki teatr 
nie może przynieść 
publiczności niczego 
dobrego. W takich 
występach często nie ma 
klasy, to jest chałtura, a grają-
cy niczego wartościowego nie 
przekażą. Duże znaczenie ma 
więc jakość, poziom gry akto-
rów. Ośrodki kultury powinny 
brać to pod uwagę, bo reagują pod 
tym względem bardzo różnie – do 
niektórych są wpuszczani wszyscy. 

Ale są też ośrodki, które nie zgadzają się 
na takie występy. To jest bardzo ważne, 
bo tutaj trzeba zacząć właśnie od dołu. 
Tutaj wychowujemy ludzi, uczymy ich 
dobrego smaku. Niedoświadczonemu 
widzowi trzeba pomóc, a nie pojawiać 
się z byle czym. Ja nie przyjeżdżam tu-
taj, żeby zarobić, przecież nie kupię po 
tym występie porsche. Przyjeżdżam, bo 
uważam, że ważne jest, żeby ludzie prze-
żywali jakąś wartość. Jest bardzo dużo 
inteligentnych ludzi w Polsce. Słucham 
Radia Dwójki – słyszę, jak ludzie tam re-
agują. Dużo czytają, wiedzą wszystko… 

n Chciałabym teraz zapytać o Pana 
doświadczenia z Francją. Przeprowa-
dził się Pan do Paryża w 1977 roku. 
Nadal tam Pan mieszka. Jak Pan 
postrzega widownię polską i fran-
cuską? Czy są między nami jakieś 
różnice?
– Mieszkam we Francji, ale często by-
wam w Polsce, bo tutaj gram i uczę. Wi-
downia jest wszędzie taka sama – dobra 
lub zła, mądra lub głupia, inteligentna 
albo nieinteligentna. Nie ma jakiejś spe-
cyficznej, francuskiej widowni. Pewnie 
jakaś różnica występuje, ale nie jest to 
różnica zasadnicza. To  ciągle ten sam 
krąg kulturowy, a nie Japonia czy Chiny. 

We Francji na pewno pub-
l i c z n o ś ć 

jest inteligentna. U nas istnieje, niestety, 
straszna skaza telewizji, która powoduje 
degradację publiczności. Francuzi cho-
dzą do teatru masowo, czytają książki. 
Polacy książek nie czytają – mamy naj-
niższy wskaźnik czytelnictwa w Europie. 
Choćby Słowacy czy Czesi mają znacz-
nie wyższy. W Polsce ludzie chodzą do 
teatru albo nie chodzą, bywa różnie. Sta-
tystycznie – wolą oglądać telewizję. A ja 
nie jestem aktorem telewizyjnym czy 
serialowym. Na moje spektakle przycho-
dzą ludzie, którzy mniej więcej się orien-
tują, czego mogą się spodziewać. 

n Który kraj – Polskę czy Francję – 
postrzega Pan obecnie jako swój dom? 
– Mieszkam w Paryżu. To jest moje 
miasto. Jestem obywatelem francu-
skim, ponad 40 lat żyję we Francji. Ale 
wciąż jestem też Polakiem. 

n Czy gdy przyjeżdża Pan do Polski 
to znajduje Pan tutaj jakieś „swoje 
miejsca”?
– Ja jestem lwowiak. Straciłem wszyst-
ko, dlatego to chyba Paryż jest dla mnie 
takim moim domem, moim Lwowem. 
Ale w Polsce kocham Śląsk. Gdy przyje-
chaliśmy ze Lwowa, wychowywałem się 
na Śląsku. Wciąż mam tam takie „moje 

miejsca”. Ważny jest też dla 
mnie Kraków, 

gdzie studiowałem, a także Warszawa, 
w której również mieszkam tyle lat. I tak 
jeżdżę między tymi dwoma krajami. Ale 
to właśnie Paryż jest moim miastem. 

n Zaprezentował nam się Pan dzisiaj 
w roli belfra. Znakomity występ! Ale 
na co dzień Pan także jest belfrem – 
wykłada Pan w warszawskiej PWST. 
Jak postrzega Pan swoje doświad-
czenie w zawodzie nauczyciela? 
– Tak, nauczam. Jednak takiego do-
świadczenia jak w dzisiejszym spekta-
klu nie miałem. Pedagog akademicki ma 
bowiem do czynienia z inną kategorią 
słuchaczy. To są wyższe studia. Studenci 
są różni. Są zdolni, mniej zdolni, jak to 
zwykle bywa. Ale to jest zupełnie inna 
półka. Bo to są studia artystyczne, kon-
kurs, zupełnie inny świat. 

n Wielu ludzi wspomina swoje czasy 
szkolne z pewną nostalgią, senty-
mentem, niemal idealizacją – jako 
najpiękniejszy czas w ich życiu. Jak 
jest w Pana przypadku? 
– Oczywiście miałem swoich ulubionych 
nauczycieli – w szkole podstawowej, po-
tem w liceum (chodziłem do liceum mu-
zycznego), i tak dalej. Miałem również 
takich nauczycieli, których pamiętam do 
dnia dzisiejszego – nauczyciela od języ-
ka polskiego, mojego matematyka, hi-
storyka... To byli wspaniali nauczyciele. 

n Zaczynał Pan swoją karierę aktor-
ską w wieku dwudziestu kilku lat. 

Czy zawsze Pan wiedział, że 
będzie aktorem? Jaka inna 

profesja byłaby dla Pana 
pociągająca?
– Tego się nigdy nie wie 
od początku. Robiłem róż-
ne rzeczy – byłem muzy-
kiem, nauczyłem się gry 
na skrzypcach, klarnecie. 
Byłem pilotem szybowco-
wym, skoczkiem spadochro-
nowym, żeglarzem... To się 
w pewnym momencie tak 

jakoś samo ułożyło. Gdyby 
nie aktorstwo – może faktycz-

nie byłbym pilotem – skończyłem szko-
łę akrobacji lotniczej. Byłem zdolnym 
chłopcem, więc mogłem robić różne rze-
czy. Może tylko lekarzem bym nie był – 
prędzej dyrygentem czy muzykiem. 

n A tak bardziej filozoficznie podcho-
dząc do tego tematu – czym dla Pana 
jest aktorstwo? Jaka jest Pana defi-
nicja aktorstwa? 
– Aktorstwo to pewien sposób patrzenia 
na świat, na człowieka, na wszystko, co 
go otacza. Malarz – widzi wszędzie ko-
lory, jest na to wyczulony. Kompozytor – 
słyszy dźwięki. Tak ja – czytam ludzi, lu-
dzie mnie fascynują. W aktorstwie, które 
mnie interesuje, jest zawsze człowiek. 

n Czyli aktorstwo to sposób życia, 
nie tylko wykonywany zawód.
– Tak. Czy ksiądz jest księdzem tylko 
z zawodu? Jeśli tak, to lepiej do nie-
go nie iść. Tak samo poeta – to nie jest 
tylko zawód, choć pewnie są też zawo-
dowi poeci. Aktorstwo też może być 
pewnie traktowane tylko jako zawód, 
ale takie aktorstwo mnie zupełnie nie 
interesuje. 

n Z tego, co usłyszeliśmy wynika, że 
Pan się bardzo podpisuje pod prze-
słaniem z „Belfra”, Pana dzisiejsze-
go spektaklu. 
– Jak najbardziej… 

n Dziękujemy za rozmowę.

WOJCIECH PSZONIAK (ur. 2 maja 
1942 r. we Lwowie) to wybitny aktor te-
atralny i filmowy. Choć w 1977 roku za-
mieszkał na stałe w Paryżu, to nie porzu-
cił Polski, przyjeżdża tu regularnie – uczy 
na warszawskiej PWST oraz występuje 
na deskach wielu polskich teatrów. 
Na jego imponujących rozmiarów filmo-
grafię składają się liczne – wielkie i nie-
zapomniane role. 
Niejednokrotnie grywał u Andrzeja Wajdy:
rola Dziennikarza i Stańczyka w Weselu
(1972), Moryca w Ziemi obiecanej (1974),
Robespierre’a w Dantonie (1983) oraz 
tytułowa rola w Korczaku (1990). 
Występował na scenach Starego Teatru 
w Krakowie oraz Teatru Narodowego 
i Teatru Powszechnego w Warszawie. 
Zagrał m.in. w przedstawieniach: Klą-
twa Stanisława Wyspiańskiego w reżyse-
rii Konrada Swinarskiego (1970), Miłość 
i gniew Johna Osborne’a w reż. Zyg-
munta Hübnera (1973), Śmieszny sta-
ruszek Tadeusza Różewicza w reż. Sta-
nisława Różewicza (1997) oraz 
w wyreżyserowanym przez siebie Doży-
wociu Aleksandra Fredry (2001). 

W monogramie „Belfer” Wojciech Pszo-
niak gra rozkochanego w literaturze 
nauczyciela licealnego, zmagającego się 
z niechętną, nieszanującą żadnych auto-
rytetów młodzieżą. To spektakl z jednej 
strony bardzo zabawny, pełen lekkości 
i humoru, z drugiej zaś budzący w wi-
dzach niepokój, a momentami wręcz prze-
rażanie. Spektakl stawia wiele pytań, nie 
ograniczając się przy tym wyłącznie do 
scenerii szkolnej. Skłania odbiorców do 
bardziej dogłębnej refleksji, do przyjrzenia 
się bliżej nie tylko rzeczywistości, w jakiej 
żyjemy, ale także – a może przede wszyst-
kim – nam samym. 

– z wybitnym aktorem WOJCIECHEM PSZONIAKIEM rozmawiają Marlena Hess i Jacek Sulewski

„Ważne, żeby ludzie przeżywali jakąś wartość”

NA ZDJĘCIACH: 
Wojciech Pszoniak po spektaklu 
w „Arsusie” 2 marca 2018 r., 
Justyna Ścibor, organizatorka 
wydarzenia, wręcza kwiaty mistrzowi.

Fot. Jacek Sulewski 
Więcej zdjęć na: 
WWW.MOCNESTRONY.COM.PL
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Wiem, że nic nie wiem, 
 czyli wszystko o pokorze

Im więcej człowiek wie, tym lepiej wie, jak dużo jeszcze… nie wie. Tak najprościej można 
zdefiniować pokorę – jedną z najbardziej niedocenianych cech ludzkich. Dlaczego warto być 
pokornym? Jakie są korzyści z przyznawania się do własnych braków? Dlaczego jest to cecha 
ludzi inteligentnych? Dziś w naszym Kąciku Psychologicznym gościmy pokorę.

 
Pewien wybitny zachodni uczony, któ-
rego umysł wypełniały niezliczone idee, 
przybył do mistrza zen, by zbadać istotę 
wyznawanej przez niego prawdy. „Co jest 
istotą zen?” – zapytał. Mistrz odpowie-
dział: „Pozwól, że najpierw poczęstuję cię 
filiżanką herbaty”. Zaczął nalewać herba-
tę do filiżanki przybysza, a kiedy ta była 
już całkowicie napełniona, nie przerwał, 
mimo że herbata rozlewała się po stole. 
„Co robisz?!” – krzyknął zbulwersowa-
ny zachodni uczony. „Jeśli rzeczywiście 
pragniesz się czegoś ode mnie dowie-
dzieć, to twój umysł musi być jak pusta 
filiżanka. W twoim umyśle już nic nowe-
go się nie zmieści”.

(przypowieść zen)

Czym pokora nie jest?
Jak zwykle prościej będzie zacząć od tego, czym 
pokora nie jest. Pokora kojarzy się z poniżeniem, 
umniejszaniem siebie, uległością, niesprawiedliwą 
oceną, nieśmiałością. Wiele z tych skojarzeń jest 
niesłusznych. Nie jest ona tożsama z umniejsza-
niem siebie. Ktoś kiedyś trafnie to ujął mówiąc, że 
pokora nie polega na myśleniu o sobie gorzej, tyl-
ko na myśleniu o sobie rzadziej. A także – na my-
śleniu więcej o innych, a mniej o sobie. Wojciech 
Eichelberger w ciekawy sposób odróżnia pokorę 
od upokorzenia. Pokora to akceptacja faktu, że 
w danym momencie nie możemy sprostać wszyst-
kim oczekiwaniom, i zakomunikowanie tego oto-
czeniu. Z kolei upokorzenie to konieczność przy-
znania publicznie, że zawiedliśmy oczekiwania, 
których nie odważyliśmy się zawczasu uznać za 
nierealne. Jest to ważne, bo aby docenić wartość 
pokory, a następnie świadomie ją praktykować, 
warto ją przede wszystkim dobrze zrozumieć. 

Czym jest pokora?
Mówi się, że jest to cecha ludzi inteligentnych. 
Wynika to stąd, że im więcej w nas pokory, tym 
więcej wiedzy jesteśmy w stanie przyswoić. Z ko-
lei im więcej przyswajamy wiedzy, tym większą 
pokorę odczuwamy i okazujemy. Można powie-
dzieć, że pokora i wiedza tworzą ze sobą pozy-
tywne sprzężenie zwrotne. Brak pokory zamyka 
dalsze poszukiwania. Skoro wszystko już wiemy 
to po co nadal się uczyć? Dobrze to widać w po-
wyższej przypowieści o zachodnim uczonym i mi-
strzu zen. Uczony przybysz nie nauczy się niczego 
nowego od mistrza, jeśli nie poprzedzi rozmowy 
z nim przyjęciem właściwej postawy. Pokora czy-
ni nas otwartymi, ciekawymi, poszukującymi, po 
prostu normalnymi ludźmi. 

Pokora w praktyce
W gruncie rzeczy pokora opiera się na bardzo 
prostych założeniach. Nikt nie jest omnipoten-
tny, nikt nie wie wszystkiego na każdy temat. To 
normalne, że czasem czegoś nie wiesz. Nawet 
jeśli jesteś ekspertem w danej dziedzinie to za-

przestanie dalszego rozwoju, stanięcie w miejscu, 
przyjęcie postawy „wiem już wszystko” sprawi, 
że nie utrzymasz długo swojej eksperckiej pozy-
cji. Żyjemy jednak – niestety – w czasach nieko-
niecznie sprzyjających pielęgnacji w nas pokory. 
Obecnie ceni się przede wszystkim kompetencje, 
doświadczenia, osiągnięcia, wiedzę, umiejętności, 
a publiczne przyznanie się do własnych deficytów 
może wydawać się strzałem do własnej bramki. To 
jednak krótkowzroczne myślenie, najczęściej u lu-
dzi pozbawionych tej cechy. Prawda jest taka, że 
to właśnie dzięki pokorze zdobędziemy tak cenio-
ne obecnie kompetencje, to ona przyspieszy nasz 
rozwój, pozwoli nam docenić ludzi wokół nas, po-
strzegać ich zawsze z odpowiednim szacunkiem. 
Trafnie ujął to Lew Tołstoj, autor słynnej „Anny 
Kareniny”, mówiąc: „Wiedza daje pokorę wielkie-
mu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak 
nie ogranicza prawdziwej wiedzy jak przekonanie, 
że się wie to, czego się nie wie.” Innymi słowy, 
im więcej człowiek wie, tym większą ma świado-
mość tego, jak wiele jeszcze nie wie. Zatem – to 
właśnie dzięki pokorze szuka dalej.

Jak się nauczyć pokory?
Jeśli jesteś w czymś bardzo dobry, nie poprzesta-
waj na tym. Pogłębiaj swoją wiedzę, śledź dokona-
nia mistrzów swojej dziedziny, czytaj wartościowe 
książki. Nie traktuj innych z wyższością – masz 
dużą wiedzę, lecz spojrzenie innych zawsze może 
okazać się przydatne i inspirujące. Przyznawaj się 
do błędów i własnych braków. Nie obawiaj się, że 
utracisz w ten sposób szacunek i autorytet. Mą-
drzy ludzie nigdy nie będą Ci mieli za złe przy-
znania, że czegoś nie wiesz, dalszych dociekań 
i przemyślanych pytań. Niech Twój umysł będzie, 
jak radził mistrz zen, jak pusta filiżanka, gotowa 
przyjąć nową porcję wiedzy. 

Pokora zbliża nas do innych
Przyjmuj pomoc innych, nie bój się o nią prosić. 
To, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrze-
bujesz pomocy to nic złego. Każdy z nas jej po-
trzebuje przynajmniej od czasu do czasu. Im szyb-
ciej znajdziesz pomoc, tym szybciej uwolnisz się 
od problemu. Syndrom wiedzącej wszystko Zosi 
Samosi niekoniecznie sprzyja pokorze. Twoja 
dotychczasowa wiedza o świecie jest na pewno 
wyjątkowa i obszerna – zamiast traktować ją jako 
bezbłędną encyklopedię, której rozmiary wszyscy 
powinni podziwiać, spróbuj sukcesywnie dopisy-
wać do niej kolejne strony, najlepiej przy wsparciu 
innych. Praktykowanie tej cechy może być trud-
ne, szczególnie na początku. Im wcześniej jednak 
wyrobisz w sobie nawyk pokory, tym więcej dasz 
sobie okazji do rozwoju.

Marlena Hess
Bibliografia:
Quest. Twoja droga do sukcesu, Wojciech Eichelberger, 
Pierre Forthomme, Francois Nail, Warszawa 2010.

Czym dla Ciebie jest pokora? Czy pielęgnujesz 
ją w swoim życiu czy może raczej była dotych-
czas niedoceniana? W czym mogłoby Ci pomóc 
stanie się osobą bardziej pokorną? Piszcie do nas 
na adres: redakcja@mocnestrony.com.pl lub  
m.hess@mocnestrony.com.pl

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

„Zaangażuj wszystkie zmysły...”
9 marca 2018 r. już po raz trzeci w LO 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie odbyła się 
konferencja dla nauczycieli matematyki. 

O rganizatorami tegorocznej konferencji pt. „Za-
angażuj wszystkie zmysły…” była Dyrekcja 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza 

Zana wraz z: Regionalnym Ośrodkiem Szkoleń 
E-learningowych ROSE w Pruszkowie, Mazo-
wieckim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli 
Matematyki we współpracy z Warszawskim Cen-
trum GeoGebry i Fundacją AKCES. 

UROCZYSTE POWITANIE 
Przybyłych gości i uczestników przywitali orga-
nizatorzy konferencji: Ewa Król (dyrektor LO 
im. Tomasz Zana), Beata Zawadka (wicedyrektor 
LO im. Tomasz Zana), Alina Przychoda (Prezes 
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki) oraz 
Małgorzata Zbińkowska (członek zarządu Sto-
warzyszenia Nauczycieli Matematyki). Podczas 
uroczystego rozpoczęcia obecny był również 
Krzysztof Rymuza – wicestarosta Powiatu Prusz-
kowskiego. 
Wśród zaproszonych gości były m.in.: Edyta Po-
biega, która omawiając temat „Projekty eduka-
cyjne z GeoGebrą” zaprezentowała przybyłym 
możliwe zastosowania projektu GeoGebra w na-
uczaniu matematyki oraz prof. Małgorzata Żytko, 
która miała wykład „O edukacji matematycznej 
– proces odkrywania czy odtwarzania?”.

WARSZTATY MATEMATYCZNE
Organizowane konferencje za każdym razem 
ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji 
zawodowych nauczycieli matematyki.
Tegoroczna konferencja obejmowała cztery se-
sje. Podczas każdej z nich odbywało się równo-
legle 7–9 warsztatów tematycznych dotyczących 
rozmaitych zagadnień związanych z matematyką 
na różnych poziomach nauczania, począwszy od 
szkoły podstawowej.  
Uczestnicy mogli dokonać wyboru warsztatów 
według własnych kryteriów, tak aby prezentowane 
tematy w jak największym stopniu odpowiadały 
ich potrzebom i poziomowi kształcenia. 
W trakcie warsztatów (a było ich do wyboru po-
nad 20) nauczyciele analizowali zmiany w pod-
stawie programowej, poznawali możliwości pro-
gramów (takich jak np. GeoGebra) w nauczaniu 
matematyki oraz doskonalili umiejętności w wy-
korzystaniu technologii informacyjnej. 
Po zakończonych warsztatach uczestnicy mogli 
zakupić książki prezentowane przez przedstawi-
cieli kilku wydawnictw oraz wiele atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych. 

DO ZOBACZENIA ZA ROK
Około 7-godzinna konferencja nie zawiodła 
uczestników, a organizatorzy zapewnili, że mają 
już nowe pomysły na kolejne interesujące war-
sztaty.  Następna konferencja już za rok! 

Tekst i zdjęcia Sebastian Krupiński 

PATRONAT HONOROWY:
l  Wojewoda Mazowiecki 
l  Marszałek Województwa Mazowieckiego 
l  Mazowiecki Kurator Oświaty 
l  Starosta Powiatu Pruszkowskiego 
l  Prezydent Miasta Pruszków 

n  PRUSZKÓW. III Konferencja dla nauczycieli w LO im. Tomasz Zana
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WYPRAWA NA DACH ŚWIATA
 „SLAJDOWISKO: przyjdź – zobacz – zacznĳ  swoją przygodę” to nazwa cyklu spotkań po-
dróżniczych organizowanych przez Dom Kultury Włochy, znajdujący się przy ul. Chrobre-
go 27. Odbywają się już drugi sezon. 

K ażdy cykl ma swój motyw przewodni. Po-
przednim była  Afryka, obecnym – szeroko 
pojęty Wschód. Prelegentów zaprasza DK 

Włochy  zapewniając salę, sprzęt, nagłośnienie 
i promocję  – w lokalnej prasie, na plakatach, 
stronie internetowej i Facebooku. Prelekcje odby-
wają się raz w miesiącu, zawsze w czwartą nie-
dzielę, o godz. 17.00. Pierwsze spotkanie cyklu 
odbywa się w październiku, ostatnie w czerwcu. 
Średnia frekwencja to 50 osób (plus dzieci – 
gdyż przychodzą i całe rodziny). Slajdowiska, bo 
pod taką nazwą spotkania podróżnicze figurują 
w programie DK Włochy, mają swoją stałą wi-
downię, która pojawia się regularnie, dołączają 
też nowi. Organizatorzy zapraszają różnorod-
nych podróżników, jak i podróżujące rodziny. 
Taką rodziną są Anna i Marcin Szymczakowie, 
którzy od lat podróżują po świecie, najpierw we 
dwójkę, teraz z dziećmi. Na niedzielnym spotka-
niu, 25 lutego, familię reprezentował p. Marcin. 
Opowiedział zgromadzonym (przyszło ok. 60 
osób) o jednej z kilku wypraw, które odbył do 
Tybetu– magicznej krainy, leżącej  w granicach 
Chin. 

„Tybet – jedwabnym szlakiem na dach świata”
„Tybet – jedwabnym szlakiem na dach świata” 
– tak brzmiał tytuł slajdowiska. Kraina ta była do 
niedawna jednym z trudniej dostępnych miejsc 
na świecie – leżąca na „dachu świata” (między 
3, 5 a 5 tys. m n.p.m.) – odcięta od innych sąsia-

dujących regionów, „chroniona” przez wysokie 
pasma Himalajów i Karakorum. 
Opisywana wyprawa odbyła się w 2006 r., ce-
lem był Tybet południowy – rejon dość trudny, 
wysoko położony i trudno dostępny. Z dziećmi 
na pewno nie odważyliby się tam pojechać. Po-
dróż rozpoczęli od Pekinu. Plac Niebiańskiego 
Spokoju (Tiananmen)  – największy publiczny 
plac na świecie i znajdujące się tam mauzoleum 
Mao-Tse Tunga – przypominają lata 50. i rewo-
lucję kulturalną, pod pretekstem której wkro-
czono do zaściankowego regionu (za jaki uwa-
żano Tybet) i zniszczono jego kulturę (przyrody 
się nie dało). 
Z jednego z największych dworców kolejowych 
na świecie, jakim jest Pekin Zachodni, po próbie 
odczytania chińskiego rozkładu jazdy, wyruszyli 
w trzydniową podróż pociągiem. Krajobrazy za 
oknem zmieniały się, a podróżnicy (5 osób) mie-
li okazję do „zbratania się” z chińskim narodem 
– wagon nie miał przedziałów. Miasto Kaszgar – 
leżące na Jedwabnym Szlaku – poddaje się chiń-
skiej cywilizacji. Nowoczesne osiedla, szerokie 
arterie komunikacyjne – starego Kaszgaru pra-
wie już nie ma. Stąd, od zachodu,  mieli wjechać 
do Tybetu. Większość turystów przylatuje samo-
lotem z Pekinu do Lhasy lub wjeżdża od strony 
południowej, czyli od granicy  z Nepalem. Oni 
chcieli dotrzeć inaczej – od strony, gdzie oficjal-
nie żaden obcokrajowiec wjechać nie może. Miał 
im to ułatwić człowiek, z którym się kontakto-

wali, ale fizycznie nigdy się nie spotkali. 
Oczekując  na dalszą drogę włóczyli się 
po Kaszgarze w towarzystwie prawie 
40-stopniowego upału i zapachu suszo-
nej baraniny. Zdjęcia, będące plonem tej 
włóczęgi, ale i całej wyprawy, mogliśmy 
oglądać podczas prelekcji.

Do Tybetu
W końcu stosowne pozwolenia były go-
towe, pojawił się umówiony kierowca – 
i mogli ruszyć w drogę. Podróż trwała 
przez 3,5 dnia, pokonali 1500 km, po-
dziwiając piękne widoki. Pozwolenie, 
które mieli, „podnosiło” szlabany ko-
lejnych napotkanych posterunków, ale 
do czasu. Samochód dowiózł ich do 
miejsca, gdzie musieli już zdać się na 
siebie. 
Nie ma możliwości, żeby podróżo-

wać po Tybecie niezauważonym, udali się więc 
do siedziby tamtejszej służby bezpieczeństwa, 
i po długich negocjacjach,  usłyszeli: „Witajcie 
w Tybecie”. Otrzymali oficjalne pozwolenie na 
1,5-miesięczny pobyt na terenie całego Tybe-
tu. Wynajętym  samochodem dotarli w okolice  
świętego jeziora Manasarowar, gdzie mogli ze-
tknąć się z ciągle żywą kultura tybetańską. Licz-
ni pielgrzymi okrążali jezioro kręcąc młynkami 
modlitewnymi. Podobnie było pod świętą górą 
Kailash (6714 m n.p.m.). Jest to święte miejsce 
dla wyznawców czterech religii: hinduizmu, 
buddyzmu, dżinizmu i bön. Góra ta nigdy nie 
została zdobyta przez człowieka („mieszkają tam 
bogowie”). Pielgrzymi zjeżdżają tam, nawet ca-
łymi rodzinami, z dobytkiem umieszczonym na 

grzbietach jaków, aby odbyć pielgrzymkę dooko-
ła góry. Polskiej wyprawie zajęło to 3,5 dnia. 
Dalsze etapy podróży to stolica Tybetu – Lhasa, 
dokąd dotarli piętrowym autobusem. Kierowca 
nie był w stanie powiedzieć, ile czasu będą je-
chali, a jedynym narzędziem, jakim dysponował 
i próbował naprawić uszkodzony autobus, był 
śrubokręt. Pokonanie drogi zajęło... 116 godzin.  
Lhasa, w której prawdziwy Tybet (cywilizacja) 
właściwie nie istnieje, odwiedzanie odbudowa-
nych po rewolucji kulturalnej klasztorów (w la-
tach 50-tych z 2000 zostało 8), a na koniec widok 
Mount Everestu (a była wtedy pora monsunowa) 
stanowiły zwieńczenie  tej dwumiesięcznej wy-
prawy. 

Na koniec
Zdjęcia wykonane podczas podróży, a także pod-
czas kolejnych wypraw, ale już do Tybetu pół-
nocnego, złożyły się na album wydany kilka lat 
temu. Jego nakład został już dawno wyczerpany, 
ale  jeden z egzemplarzy był nagrodą dla uważ-
nych słuchaczy prelekcji. 
Był też czas na pytania i obejrzenie przywiezio-
nych pamiątek, m.in.: chorągiewek modlitew-
nych, używanych  przez mnichów czapek, modli-
tewnych młynków.

Następne SLAJDOWISKO odbędzie się 
25 marca 2018 r. 
Gośćmi będą Anna I Krzysztof Kobusowie, 
a tematem „Magiczna Polska wielu kultur”.

Tekst i zdjęcia
 Wojciech Grzesik
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Oferta edukacyjna 2018/2019
PLANOWANE JEST UTWORZENIE NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

Klasa A  politechniczna (nauk ścisłych)
●l przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, do wyboru fizyka lub geografia*

●l drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski
●l zajęcia dodatkowe: informatyka w matematyce i statystyce lub ekonomia w praktyce

PRZYGOTOWANIE do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych, 
takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inży-
nieria środowiska, inżynieria materiałowa, transport, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, ekonomia, 
finanse i rachunkowość, turystyka, geologia, architektura, mechanika i budowa maszyn, mechatronika. 

Klasa B  medyczno-przyrodnicza
l● z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język angielski, do wyboru fizyka lub chemia*
l● drugi język do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski
l● zajęcia dodatkowe: elementy biologii i fizyki w rehabilitacji lub informatyka w matematyce 

i statystyce
PRZYGOTOWANIE do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i technicznych, ta-
kich jak: kierunek lekarski, stomatologia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, 
położnictwo, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publiczne, dietetyka, opiekun medyczny, bio-
technologia, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna 
i procesowa, weterynaria, bioinżynieria, gastronomia i hotelarstwo.

Klasa C  językowo-prawno-ekonomiczna
l● z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, wiedza o społeczeństwie, do wyboru histo-

ria lub geografia*
l● drugi język z dodatkowym przydziałem godzin do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, 

j. rosyjski
l● zajęcia dodatkowe: elementy prawa lub ekonomia w praktyce lub informatyka w matema-

tyce i statystyce  
l● dla zainteresowanych zajęcia dziennikarskie. 
PRZYGOTOWANIE do podjęcia studiów na kierunkach społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych, takich 
jak: prawo, historia, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, dziennikarstwo, 
filologie, filozofia, geografia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, ekonomia, architektura krajobrazu, praca socjalna, pedagogika, administracja.

*  Wybór trzeciego przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym następuje po klasie pierwszej. Przedmioty 
te prowadzone będą w grupach międzyoddziałowych. 

Liceum prowadzi współpracę z kancelarią prawną, Wydziałem Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej i planuje nawiązanie współpracy z innymi warszawskimi uczelniami o profilach ekonomicz-
nych, humanistycznych i przyrodniczych.  

W szkole prowadzone są zajęcia Business English, a w zakresie zajęć z ekonomii MOJA 
FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ.
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Mniej projektów
w procesie weryfikacji
Za nami czwarte i ostatnie Spotkanie dyskusyjne w Dzielnicy Ursus na 
temat wniosków złożonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. 
Do 21 marca wszyscy autorzy, których pomysły nie zostały odrzucone, 
muszą wprowadzić zmiany i uzupełnienia do projektów w systemie ESOG 
na podstawie wyników weryfi kacji, w dialogu i uzgodnieniu z urzędnika-
mi weryfi kującymi.

Ostatnie spotkanie dyskusyjne (po-
przednie zorganizowano w Domu 
Kultury „Kolorowa”) miało miej-

sce 6 marca w Ośrodku Kultury „Ar-
sus” przy ul. Traktorzystów 14. Au-
torzy zaprezentowali 15 projektów 
z obszaru Ursusa Północnego, wery-
fikowanych przez Zarząd Dróg Miej-
skich oraz Wydziały: Infrastruktury, 
Ochrony Środowiska i Zespół Sportu 
i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus. 
W każdym ze spotkań dyskutowano 
nad podobną liczbą pomysłów – od 
15 do 18. Niestety, poza autorami, 
których obecność na spotkaniach była 
obowiązkowa, pojawiało się niewie-
lu zainteresowanych mieszkańców. 

A szkoda, bo również oni mieli okazję 
pomóc w poprawianiu zgłoszonych 
pomysłów. Prócz pracowników Urzę-
du Dzielnicy Ursus w spotkaniach 
uczestniczyli także przedstawiciele 
Zarządu Dróg Miejskich, weryfikują-
cy projekty w zakresie swoich kompe-
tencji. 

Aż 26 projektów 
sprawdza Wydział Kultury
– Na cztery Spotkania Dyskusyjne 
w Dzielnicy Ursus w ramach V edy-
cji BP 2019 urzędnicy weryfikujący 
przygotowali Karty weryfikacji B-1 
dla wszystkich 67 prawidłowo zgłoszo-
nych projektów – mówi Jerzy Lipka-

-Wołowski, Koordynator ds. budżetu 
partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. 
Podczas spotkań autorzy, poza krótką 
prezentacją pomysłów, kwitowali od-
biór Kart weryfikacji B-1. 
Koordynator ds. budżetu wyszczegól-
nia dla nas, które wydziały zajmują się 
sprawdzaniem konkretnych projektów. 
Najwięcej, bo aż 26 z nich, podlega 
weryfikacji przez Wydział Kultury. 
Po 11 projektów weryfikują Wydzia-
ły: Ochrony Środowiska oraz Infra-
struktury. Sześć projektów sprawdza 
Wydział Oświaty i Wychowania. Pięć 
projektów podlega pod Zespół Sportu 
i Rekreacji. Jeden projekt został skie-
rowany do weryfikacji przez Ośrodek 
Opieki Społecznej (chodzi o organiza-
cję cyklu cotygodniowych bezpłatnych 
konsultacji psychologicznych dla dzie-
ci i dorosłych w OPS przy ul. Prawni-
czej 54). 
– Zarząd Dróg Miejskich jest wery-
fikatorem sześciu projektów, w tym 
projektu remontu 450 mb chodnika 
na ul. Władysława Jagiełły (strona 
południowa, numery nieparzyste na 
odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Si-
łaczki), projektu „Bezpieczne dojście 
na basen i Orlik przy OSiR Ursus na 
ul. Sosnkowskiego” oraz projektu in-
stalacji tablic i punktów informacji 
miejskiej wraz z mapami na osiedlu 

Niedźwiadek – poinformował Jerzy 
Lipka-Wołowski.

Wycofane projekty
Przekazany do weryfikacji przez Za-
rząd Transportu Miejskiego projekt 
„Wygodniej na przystankach autobu-
sowych”, zakładający konserwację 
lub naprawę ławek na przystankach 
w ośmiu lokalizacjach Ursusa Pół-
nocnego, został wycofany. Dlaczego? 
– Okazało się, że te przystanki zostaną 
zmodernizowane jeszcze w tym roku 
– wyjaśnił Jerzy Lipka-Wołowski.
Ze względów formalno-prawnych wy-
cofany został projekt „Pierwsza sta-
cja rowerów Veturilo na Gołąbkach”. 
Z tych samych względów nie ma szans 
na pozytywną weryfikację projekt 
innej autorki „Stacja Veturilo – War-
szawski Rower Publiczny przy stacji 
PKP Gołąbki”. 
Projekty mogą zostać skreślone z pro-
cedowania w dalszych etapach także 
z powodu nieobecności autora pod-
czas Spotkań dyskusyjnych. I tak, nie-
stety, zadziało się również w Ursusie. 
Autorzy trzech projektów nie przybyli 
na spotkania, co oznacza wycofanie 
projektów: „Pij Warszawo – w Ursusie 
Północnym”, „Mural w Ursusie” oraz 
„Wykłady dla mieszkańców Dzielnicy 
Ursus i m.st. Warszawy”. 

– W rezultacie w procesie weryfika-
cji pozostaje 61 projektów – do ośmiu 
z nich zostały zgłoszone zasadnicze 
zastrzeżenia – podsumował Koordy-
nator.

Pomysły mogą zostać ze sobą 
połączone
Jak poinformował nas Koordynator 
Dzielnicowy, z czterech projektów 
zgłoszonych w obszarze Ursus Północ-
ny powinny powstać dwa. Zaistniała 
konieczność ich ponownego zdefi-
niowania. W pierwszym przypadku 
zderzyły się ze sobą dwie różne kon-
cepcje ponownego zagospodarowania 
pasażu przy ul. Zagłoby (projekty nr 
1278 i 1835). Pojawiły się również dwa 
konkurencyjne pomysły na zbudowa-
nie nowego placu zabaw przy ul. Raku-
szanki (projekty nr 1046 i 1299).

Przypominamy, że wszystkie zgłoszone 
pomysły zamieszczone są na stronie 
app.twojbudzet.um.warszawa.pl. 
Każdy z nich można skomentować 
na forum internetowym, a także 
przekazać uwagi bezpośrednio jego 
autorowi.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska
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NIE POWSTRZYMAŁ GO ZAKAZ SĄDOWY
Patrolowcy  z Ursusa na ulicy Gierdzie-
jewskiego zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierującego samochodem renault. 
Podczas sprawdzania dokumentów 
i danych Rafała J. w policyjnych bazach 
okazało się, że mężczyzna do listopada 
2020 roku posiada sądowy zakaz kiero-
wania pojazdami mechanicznymi. Rafał 
J. odpowie za naruszenie zakazu sądo-
wego. 36-letni mężczyzna przyznał się 
do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie 
poddał karze. Kodeks karny przewiduje 
za ten rodzaj przestępstwa karę pozba-
wienia wolności do lat 3.

POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM
Policjanci z Ursusa patrolując ul. Mag-
nacką postanowili wylegitymować mło-

dego mężczyznę, który na ich widok 
próbował szybko się oddalić. Po spraw-
dzeniu jego danych w policyjnych syste-
mach okazało się, że 24-latek jest po-
szukiwany przez warszawski sąd, który 
wydał za nim list gończy. Funkcjonariu-
sze zatrzymali Patryka B. Poszukiwany 
na swoim koncie ma sprawy za kradzie-
że sklepowe. 24-latek został przewiezio-
ny do aresztu śledczego, gdzie odbędzie 
zasądzoną karę.

800 ZŁOTYCH W ZAMIAN 
ZA ODSTĄPIENIE OD CZYNNOŚCI 
SŁUŻBOWYCH
Około 22.30 policjanci z wydziału ru-
chu drogowego komendy w Starych 
Babicach patrolując rejon gminy za-
trzymali do kontroli drogowej kierow-
cę audi. Interwencję przeprowadzili 
w Koczargach Nowych na drodze wo-
jewódzkiej numer 580. Kierowca prze-
kroczył dozwoloną prędkość. W terenie, 
gdzie obowiązywało ograniczenie do 
50 km/h, mężczyzna jechał z prędkością 
120 km/h. Podczas kontroli funkcjona-
riusze wyczuli woń alkoholu od kierują-

cego. Badanie alkomatem potwierdziły 
przypuszczenia mundurowych. Męż-
czyzna był nietrzeźwy. Miał 0,8 promila 
alkoholu w organizmie. Podczas kon-
troli dokumentów policjanci ustalili, że 
obywatel Ukrainy przebywa nielegalnie 
na terytorium RP. Już w zeszłym roku 
Straż Graniczna wydała wobec nie-
go decyzję powrotu do kraju. Ponadto 
35-latek nie posiadał prawa jazdy, po-
nieważ obowiązywały go dwa zakazy 
kierowania pojazdami, z czego jeden 
dożywotnio.
Podczas interwencji policjanci usłyszeli 
od mężczyzny propozycję wręczenia im 
800 złotych w zamian za odstąpienie od 
czynności. Mężczyzna „chciał się doga-
dać” z funkcjonariuszami, a pieniądze 
miał dowieźć kolega. Na tak złożoną 
propozycję, policjanci zareagowa-
li natychmiast i zatrzymali 35-latka. 
Mężczyzna został doprowadzony do 
prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zło-
żenia obietnicy wręczenia korzyści ma-
jątkowej funkcjonariuszom w zamian 
za odstąpienie przez nich od czynności 
służbowych oraz kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości i wbrew orze-

czonym przez sąd zakazom. Za popeł-
nienie tych przestępstw grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności. 35-latek 
został przekazany do dalszej dyspozycji 
Straży Granicznej.

NARKOTYKI MIAŁ PRZY SOBIE 
I W MIESZKANIU
Kilka minut przed 3.00 w nocy na jed-
nej z klatek schodowych bloku przy ul. 
Bohaterów Warszawy policjanci z Ur-
susa wylegitymowali grupę młodych 
osób. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło 
zachowanie jednego z mężczyzn, który 
nerwowo się rozglądał. Jak się okaza-
ło 20-latek miał powody do niepokoju. 
W foliowej torebce, którą odrzucił po-
licjanci znaleźli pięć zawiniątek z ma-
rihuaną. Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do komisariatu. W trak-
cie przeszukania jego mieszkania funk-
cjonariusze znaleźli ponad 14 gramów 
tego samego narkotyku. Policjanci 
ustalają teraz, gdzie mężczyzna kupo-
wał narkotyki oraz czy zajmował się ich 
rozprowadzaniem. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty za popełnione przestępstwo. 

Za posiadanie prawem zabronionych 
środków ustawa przewiduje karę nawet 
do 3 lat więzienia.

TYMCZASOWY ARESZT 
ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ŻONĄ
Policjanci z Ursusa zatrzymali 51-latka, 
po tym jak używając przemocy fizycz-
nej zaatakował swoją żonę. Do zdarze-
nia doszło kilka dni temu w jednym 
z mieszkań na terenie dzielnicy. Z rela-
cji kobiety wynikało, że mężczyzna od 
dłuższego czasu znęca się nad nią psy-
chicznie i fizycznie. Mężczyzna w chwi-
li zatrzymania był pijany, miał ponad 2 
promile alkoholu w organizmie. Noc 
spędził w policyjnym areszcie. Po wy-
trzeźwieniu został przesłuchany i usły-
szał zarzut za znęcanie się nad rodziną 
w warunkach recydywy. Na podstawie 
zebranego materiału dowodowego sąd 
zdecydował się na zastosowanie wobec 
niego środka zapobiegawczego w posta-
ci tymczasowego aresztowania na trzy 
miesiące. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Zebrał  Tadeusz Kotus

 KR     NIKA
 poli      yjna 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

szkołą gminną
Od 1 września 2018 roku Szkoła Podstawowa w Umiastowie, 
działająca przy ul. Umiastowskiej 74, będzie szkołą prowa-
dzoną przez Gminę Ożarów Mazowiecki. 

D o tej pory szkoła w Umiasto-
wie prowadzona była przez 
Stowarzyszenie Wspierania 

i Rozwoju Edukacji Dzieci Wiej-
skich w Umiastowie. Dynamicz-
ny rozwój naszej gminy, na który 
wpływa szybko rosnąca liczba 
mieszkańców, w tym liczba dzieci 
w wieku szkolnym, przyczynił się 
do podjęcia decyzji o założeniu no-

wej gminnej szkoły. Na sesji nad-
zwyczajnej w dniu 1 marca 2018 
roku Rada Miejska na wniosek 
burmistrza Pawła Kanclerza pod-
jęła uchwałę w sprawie założenia 
Szkoły Podstawowej w Umiasto-
wie. Jednocześnie szkoła prowa-
dzona do tej pory przez Stowarzy-
szenie ulegnie likwidacji z dniem 
31 sierpnia 2018 roku.

W 2017 roku gmina Ożarów Ma-
zowiecki sfinansowała znaczącą 
modernizację i rozbudowę budyn-
ku szkoły ze środków publicznych. 
Przebudowa swoim zakresem obej-
mowała, przede wszystkim, stwo-
rzenie nowych funkcjonalnych sali 
dydaktycznych, sali gimnastycznej 
wraz z niezbędnym zapleczem, 
powiększenie szatni dla dzieci, 
wykonanie nowych sanitariatów, 
stworzenie holu, pokoju dyrekto-
ra i pokoju nauczycielskiego oraz 
usprawnienie komunikacji w bu-
dynku. Całość została przystoso-
wana dla osób niepełnosprawnych. 
Modernizacja miała na celu zapew-

nienie godnych i nowoczesnych 
warunków kształcenia w Szkole.
Szkoła Podstawowa w Umiastowie 
prowadzona przez gminę Ożarów 
Mazowiecki będzie posiadała ten 
sam obwód jak dotychczasowa 
szkoła prowadzona przez Stowa-
rzyszenie. Będzie on obejmował 
Pogroszew, Umiastów, Kręczki 
i Kaputy. Szkoła na razie będzie 
wciąż realizować wychowanie 
i kształcenie na poziomie klas „0” 
i I–III. W przyszłości zaplanowana 
jest dalsza rozbudowa szkoły, któ-
ra będzie miała na celu zapewnie-
nie kształcenia w klasach I–VIII, 
czyli w pełnej strukturze szkoły 
podstawowej. Do tego momentu 
jednak uczniowie, kończący naukę 
w klasie III, będą mogli kontynu-
ować naukę od klasy IV w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Obrońców 
Warszawy przy ul. Lipowej 11 
w Ożarowie Mazowieckim.
Rekrutacja do nowej gminnej Szko-
ły Podstawowej w Umiastowie, 
która zacznie działać od 1 wrześ-
nia 2018 roku, prowadzona jest od 
1 marca 2018 roku elektronicznie 
na stronie www.rekrutacja.oza-
row-mazowiecki.pl i jest obsłu-
giwana przez Szkołę Podstawową 
nr 2 im. Obrońców Warszawy, przy 
ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazo-
wieckim.

Katarzyna Wocheń
Biuro Oświaty 

Gminy Ożarów Mazowiecki

Półroczny remont
ożarowskiej pływalni 
W kwietniu 2018 r. rozpoczną się prace związane z termo-
modernizacyjnym remontem pływalni Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. Z tego po-
wodu od 3 kwietnia do 30 września obiekt będzie całko-
wicie zamknięty dla użytkowników. 

Pływalnia została oddana do użytku 16 lat temu i przez ten czas 
była poddawana tylko doraźnym, niezbędnym remontom. 
Dbając o wysoki standard  i bezpieczeństwo użytkowania 

obiektu przez mieszkańców postanowiliśmy obiekt poddać re-
montowi termomodernizacyjnemu o szerokim zakresie. Obejmie 
on, m.in.: docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki, rozwią-
zania w zakresie odzysku ciepła z technologii basenowej oraz 
modernizację instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej, a także 
wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu fo-
towoltaicznego z panelami hybrydowymi, zastosowanie pompy 
ciepła typu woda–woda, jako systemu odzysku ciepła ze ścieków.

– Kilkanaście lat eksploatacji wiąże się z koniecznością „liftin-
gu”, tego tak lubianego i chętnie odwiedzanego przez mieszkań-
ców obiektu, który na stałe wpisał się w krajobraz naszej gminy. 
To tutaj najmłodsi mieszkańcy gminy z ożarowskich szkół uczą się 
pływać, a dorośli dbają o swoją kondycję i zdrowie.  Chcemy sko-
rzystać z rozwiązań technologicznych redukujących emisję zanie-
czyszczeń gazowych i pyłowych oraz poprawiających efektywność 
energetyczną obiektu, na przykład z systemu odzysku ciepła ze 
ścieków. Zdajemy sobie sprawę, że zamknięcie obiektu to swego 
rodzaju niedogodność dla mieszkańców, ale nie ma innej możli-
wości przeprowadzenia prac. Mam nadzieję, że rekompensatą bę-
dzie zwiększenie komfortu korzystania z obiektu po zakończeniu 
prac – tak rozpoczynający się niebawem remont komentuje Paweł 
Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Realizacja projektu wpłynie na obniżenie aktualnej ilości zuży-
wanej energii cieplnej oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń ga-
zowych i pyłowych do powietrza, a także poprawi estetykę prze-
strzeni publicznej i zwiększy komfort użytkowników. 

ROZPOCZĘCIE PRAC, a tym samym całkowite zamknięcie obiektu 
pływalni ze wszystkimi pomieszczeniami pomocniczymi i wy-
najmowanymi na pływalni, planowane  jest na 3 kwietnia 2018 r., 
a ponowne otwarcie obiektu po remoncie i corocznej przerwie 
technologicznej  – nie później niż 30 września 2018r.

ZADANIE INWESTYCYJNE jest częścią projektu pn. „Kompleksowa ter-
momodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Ożarów Mazowiecki”  współfinansowanego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014–2020. 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Szkoła Podstawowa w Umiastowie
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WYWIAD

n  Samorząd jest częścią ustroju naszego państwa. Zbliżają się 
wybory samorządowe. Już ruszyła nieformalna kampania wy-
borcza. Jak pani Marszałek widzi rolę samorządu lokalnego 
w rządzeniu swoim regionem?

– Rola samorządu jest ogromna. Samorząd, który ma poparcie 
społeczności lokalnych tworzy bardzo mocne podwaliny pod nasz 
system demokratyczny, pod państwo prawa. Bez samorządu wy-
bieranego przez mieszkańców nie można mówić ani o demokracji, 
ani o społeczeństwie obywatelskim. Dlatego reforma samorządo-
wa przeprowadzona po odzyskaniu przez Polskę pełnej suweren-
ności, jest najbardziej udaną reformą. To dzięki niej rozwinęło się 
społeczeństwo obywatelskie. W rzeczywistości jest tak, że duża 
polityka, ta na poziomie centralnym, decyduje o sprawach kierun-
kowych, ale to samorząd zmienia Polskę. Bez ludzi na niższych 
szczeblach, reprezentantów mieszkańców, nasz kraj nie mógłby się 
rozwinąć.

n  Czy nie odnosi Pani wrażenia, że wybory samorządowe i póź-
niej funkcjonowanie samorządu lokalnego są bardzo upar-
tyjnione?

– Moim zdaniem postrzeganie samorządu powinno być uzależnio-
ne od jego efektywności, a nie poprzez przynależność partyjną. 
Argumentu o upartyjnieniu używa się zazwyczaj w krytykowaniu 
samorządu, decyzji jakie podejmuje. Członkostwo w danej partii 
nie ma jednak znaczenia, jeżeli samorządowcy są ukierunkowani 
na konsultacje, na dialog z ludźmi, wychodzenie poza mury urzę-
du. Poza tym, ani budowa szkoły, ani chodników, ani postawienie 
ławki w parku nie ma twarzy politycznej. To jest realizacja potrzeb 
mieszkańców. Samorząd jeszcze bardziej zbliżył się do ludzi po 
wprowadzeniu budżetów obywatelskich, tzn. wydzielonej części 
w budżecie samorządu, o której przeznaczeniu decydują miesz-
kańcy. Wracając do tematu upartyjnienia, jeżeli przedstawiciele 
samorządu chcą realizować tylko swoją czysto polityczną wizję, to 
tak naprawdę oszukują. Samorządowcy pracują w interesie miesz-
kańców, a nie swoim. Politykę partyjną bardziej widać w Sejmie, 
podczas procedowania ustaw.

n  Czy więc rolą radnego, znającego swój region, nie jest prze-
de wszystkim dbanie o potrzeby mieszkańców, które zna 
najlepiej?

– Oczywiście, że tak. Radny musi jednak mieć zaplecze, bo do 
wyboru potrzebuje kilka tysięcy czy kilkaset głosów. To osoby, 
które mają zaufanie do samorządowca i chcą z nim współpraco-
wać. Bardzo ważne jest, by utrzymywać stały kontakt nie tylko 
z wyborcami, ale z wszystkimi mieszkańcami. Z przykrością mu-
szę jednak przyznać, że w ostatnich latach samorządowcy coraz 
mniej wychodzą do ludzi, konsultują i coraz częściej ograniczają 
swoją działalność do uczestnictwa w sesjach. Nie jest to oczywi-
ście powszechna reguła, a pewien negatywny trend. Ja, z punktu 
widzenia parlamentarzysty, mogę powiedzieć, że kiedy zapomina 
się o bezpośrednim kontakcie z ludźmi, następuje zerwanie komu-
nikacji i potem bardzo trudno odbudować zaufanie.

n  Ja mam możliwość obserwować to zjawisko właśnie na po-
ziomie lokalnym. „Mocne Strony” wychodzą na terenie Ursu-
sa, Włoch, Pruszkowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, 
Gminy Michałowice, i też widzę, że część radnych uaktywnia 
się, kiedy zbliżają się wybory, przy okazji otwarcia nowej 
szkoły, przedszkola, przysłowiowego przecięcia wstęgi.

– Proszę mi wierzyć, że od takiego pokazywania się nie przybę-
dzie ani jeden głos poparcia. Bycie samorządowcem to codzienna 
praca, nie tylko od święta. Kluczowy jest kontakt poprzez rozmo-
wy w lokalnym sklepie, na otwartych spotkaniach, niezależnie od 
stałych dyżurów, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść i poroz-
mawiać o problemach i potrzebach. Mieszkańcy doceniają dostęp-
ność samorządowca i rzeczywiste zainteresowanie ich sprawami. 

n  Zauważyłem, że lojalność partyjna często przeważa nad dba-
łością o interes mieszkańców. Często członkowie jednego 
klubu w radzie (nieistotne czy to PiS, PO, czy inne ugrupo-
wanie) z założenia, bez analizy merytorycznej, sprzeciwiają 
się inicjatywom „strony przeciwnej”.

– Tak nie powinno być. To działanie na szkodę mieszkańców. Rze-
czywiście, jeżeli większość rady ma ten sam pogląd na daną spra-
wę, to łatwiej jest ją przeprowadzić. Dobra współpraca w samo-
rządzie przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, ale także łatwiej 
pracuje się samym samorządowcom. Wydaje mi się, że czasami 
z zasady neguje się pomysły politycznych konkurentów, zwłaszcza 
wtedy, gdy nie ma się własnego rozwiązania albo pomysłu. Nie 
dlatego, że się z tym nie zgadzamy, tylko myśląc, że tą drogą zyska 
się większą popularność.

n  Jak to zmienić?
– Trzeba zwracać uwagę na to, jakich ludzi wybieramy do samo-
rządu. Czy takich, którzy próbują szukać konsensusu? Są w Polsce 
prezydenci miast, będący na tym stanowisku wiele lat, nie należą-
cy do żadnej partii, współpracujący ze wszystkimi ugrupowaniami 
i są postrzegani jako świetni prezydenci. Potrafią rozmawiać, po-
trafią słuchać. To jest ideał, do którego powinniśmy dążyć. Samo-
rząd nie ma twarzy partyjnej. Albo jest się dobrym samorządow-
cem, albo złym. Albo myśli się szeroko o swoim społeczeństwie, 
albo traktuje samorząd jako trampolinę do kariery politycznej, a to 
się zawsze źle kończy.

n  Co Pani sądzi o samorządowcach Pruszkowa, gdzie jest Pre-
zydent Miasta i Starosta Powiatu Pruszkowskiego i władze 
nie zawsze potrafią znaleźć wspólny język? Widać to na 
przykład przy organizacji uroczystości, upamiętniających 
wydarzenia historyczne, ale nie tylko.

Pruszków ma ogromny potencjał i widać, że to miasto się zmie-
nia. Mam jednak wrażenie, że nie wykorzystuje do końca tego 
potencjału dlatego, że górę biorą partykularne interesy, ambicje 
i osobiste plany polityczne. Historia zaczęła bardzo mocno dzielić 
nasze społeczeństwo i przykre jest, że większość uroczystości do-
tyczących naszej przeszłości musi odbywać się dwutorowo, a na-

wet wielotorowo. Nie można znaleźć punktu wspólnego, bo nie 
myśli się o wydarzeniu historycznym, o ludziach, których chcemy 
upamiętnić, tylko o bieżącej polityce. Dlatego, że uwidaczniają się 
te podziały, mieszkańcy coraz mniej chętnie biorą udział w uro-
czystościach. Spór polityczny udziela się społeczeństwu, a wiele 
osób nie chce utożsamiać z jedną lub drugą stroną.

n  Czy uważa Pani, że dopuszczalna jest dyscyplina klubowa, 
partyjna przy głosowaniach w radzie miasta, gminy, dziel-
nicy?

– Tak, może być dopuszczalna. W tym celu funkcjonują kluby rad-
nych, które zbierają się przed sesjami, aby uzgodnić wspólne sta-
nowiska. Nad określonymi sprawami powinno się głosować wspól-
nie w ramach klubu. Czasami dyscyplina jest potrzebna, jestem 
jednak przeciwna dyscyplinie w sprawach światopoglądowych.

n  W Ursusie niedawno została wykluczona z klubu Platformy 
Obywatelskiej, a następnie z partii jedna z radnych, w wy-
niku nie wzięcia udziału w głosowaniu nad wykluczeniem 
innego radnego ze składu rady. PO zastosowała w tym gło-
sowaniu dyscyplinę. Radna uznała, że uczciwość nie pozwa-
la jej zagłosować za pozostawieniem radnego.

– Jeżeli jest się członkiem klubu, to wszystkie rzeczy, co do których 
ma się wątpliwości należy wyjaśniać, spotykać się na posiedze-
niach klubu, przedstawiać swoje zdanie i planowane zachowania. 
Natomiast jeżeli coś ustalamy i potem ktoś zachowa się niezgodnie 
z tymi ustaleniami, to trudno planować dalszą, wspólną przyszłość. 
Każdy klub radnych ma swój regulamin, na coś się umawiamy. Ja 
uważam, że błędem jest, jeżeli na forum zewnętrznym załatwiamy 
osobiste animozje. Skuteczne działanie rad polega także na tym, 
że wszyscy postępują według reguł, co do których wcześniej zgod-
nie się porozumieli. 

n  Pani Marszałek, czy według Pani poseł powinien angażować 
się w sprawy istotne dla swojej miejscowości, w której na 
co dzień funkcjonuje i czy powinien zabierać głos opinio-
dawczy w ważnych decyzjach? 

– Oczywiście, poseł ma również zobowiązania wobec wyborców 
z regionu, chociaż w wykonywaniu mandatu parlamentarzysty 
musi myśleć szerzej. W sytuacjach, kiedy jego głos może pomóc, 
powinien ten głos zabierać. 

n  Jak Pani ocenia sytuację Warszawy, na którą wpływ ma 
Prezydent stolicy, Marszałek Województwa Mazowieckiego 
i Wojewoda Mazowiecki? Czy istnieje konstruktywna współ-
praca między tymi podmiotami? 

– Zauważam współpracę Marszałka z panią Prezydent, a tego 
wymaga przecież interes zarówno Mazowsza jak i Warszawy. Są 
sprawy wspólne, np. te dotyczące infrastruktury. Przydałaby się 
także ustawa metropolitalna. Tej niestety nie ma, choć Platforma 
Obywatelska przygotowała ustawę, która pozwalałaby samorzą-
dom dobrowolnie tworzyć aglomeracje w zakresie ustalonym 

Kultura wpływa 
na jakość 

naszego życia
O SAMORZĄDZIE I NIE TYLKO

z MAŁGORZATĄ KIDAWĄ-BŁOŃSKĄ,  
Wicemarszałek Sejmu RP z ramienia Klubu Platformy 

Obywatelskiej rozmawia Jacek Sulewski

Małgorzata Kidawa-Błońska
Prawnuczka prezydenta RP Stanisława Wojciechowskie-
go i Marii Wojciechowskiej oraz premiera Władysława Grab-
skiego i Katarzyny Grabskiej. Wnuczka Władysława Jana 
Grabskiego i Zofii Wojciechowskiej. Córka profesora Ma-
cieja Władysława Grabskiego i jego żony Heleny Grabskiej 
z domu Nowakowskiej. Do dzisiaj mieszka w domu rodzinnym 
w warszawskich Gołąbkach. Żona reżysera filmowego Jana 
Kidawy-Błońskiego, z którym ma syna Jana. Ukończyła studia 
socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.
Od 12 listopada 2015 r. wicemarszałek Sejmu RP. Od 2001 r. 
należy do Platformy Obywatelskiej (w latach 2006–2013 kie-
rowała warszawskimi strukturami partii). Przez kilka lat zasia-
dała w Radzie m.st. Warszawy. Od 2005 r. jest posłem PO. 
7 stycznia 2014 r. została powołana na rzecznika prasowego 
rządu Donalda Tuska i sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 3 lutego 2015 r. została ponownie rzeczni-
kiem prasowym rządu w gabinecie Ewy Kopacz. Pełnienie tej 
funkcji zakończyła 25 czerwca 2015 r., kiedy to została ogło-
szona kandydatką rządzącej koalicji na stanowisko marszałka 
Sejmu w miejsce Radosława Sikorskiego, który zrezygnował 
z tej funkcji dwa dni wcześniej. 30 czerwca 2015 r. prezydent 
RP Bronisław Komorowski powołał ją w skład Rady Bezpie-
czeństwa Narodowego. W wyborach w 2015 z powodzeniem 
ubiegała się o poselską reelekcję jako liderka listy wyborczej 
PO w okręgu podwarszawskim (dostała 80 866 głosów). 
Na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji, 12 listopada 
2015 r., została wybrana na wicemarszałka Sejmu.
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przez samorządy. Jako Platforma opowiadamy się za wzmocnie-
niem roli marszałków. To Marszałek powinien realizować politykę 
samorządu terytorialnego. Co do roli Wojewody, to moim zda-
niem powinna się ograniczyć do zadań czysto rządowych, czyli 
np. spraw dotyczących bezpieczeństwa, a pozostałe zadania po-
winny być przekazane samorządom. Jednak, jak ostatnio widzimy, 
rola Wojewody została sprowadzona do wkraczania w przestrzeń 
miejską i realizacji politycznych decyzji rządu Prawa i Sprawiedli-
wości. To nie tylko sprawa pomników, ale także wydawanie zgód 
na manifestacje cykliczne. Te decyzje podejmowane są przy głoś-
nym sprzeciwie mieszkańców. 

n  Znany polityk ma potencjał oddziaływania zbliżony do gwiazd 
sportu, wybitnych aktorów... 

– Znany polityk ma trudniej, bo za popularnością rzadko idzie 
sympatia. Politycy generalnie są nielubiani i źle oceniani. 

n  Pani jest jednym z może kilkudziesięciu parlamentarzy-
stów (spośród 460.) rozpoznawalnych z twarzy i nazwiska. 
Wszyscy dostaliśmy jakieś talenty, zdolności, nabyliśmy 
różne umiejętności, mamy swoją historię. Powinniśmy te 
talenty wykorzystywać w dobrej sprawie. Nie wolno ich za-
przepaścić. Kiedyś to się określało jako noblesse oblige. 
W dzisiejszej rzeczywistości należałoby to rozszerzyć poza 
przynależność klasową. W Pani przypadku poza przymio-
tami osobistymi ma znaczenie również niezwykła historia 
rodzinna. Nie ma drugiej osoby, może nawet na świecie, 
będącej prawnuczką w prostej linii równocześnie prezyden-
ta i premiera. Jakieś znaczenie miało to zapewne również 
przy pierwszych wyborach do sejmu. Dzięki temu może Pani 
bardziej oddziaływać na ludzi niż osoby, które taką kartą 
poszczycić się nie mogą... 

– Mieć pradziadków, dziadków, rodziców, którymi możemy się 
poszczycić jest czymś niezwykle cennym, ale postrzeganie nas sa-
mych budujemy przez własne życie i zachowania. W dzisiejszych 
czasach dobre wychowanie, kultura, szacunek do ludzi bardzo 
straciły na znaczeniu. Dopuszcza się nieszanowanie innych ludzi. 
Mówienie o innych w sposób obraźliwy jest skandalem. Co inne-
go wchodzić w polemikę, co innego krytykować. Nie można ludzi 
poniżać i obrażać. A teraz jest to na porządku dziennym, choćby 
w wypowiedziach medialnych. Taki brutalny świat psuje postrze-
ganie polityków. Aktor może zawsze powiedzieć, że gra taką rolę, 
a my się naprawdę tak zachowujemy. 

n  Nie wszyscy tacy są, nie wszyscy tak się zachowujemy 
i myślimy. Ci, którzy postępują według innych norm są 
– szczególnie w polityce – w mniejszości, ale tym bardziej 
powinni o tym mówić i pokazywać inne wzorce w swoich 
działaniach. 

– Nie można oczywiście ulegać tej fali upadku obyczajów, ale to 
jest bardzo trudne. Kiedyś takie zachowania były niedopuszczalne. 
Z takimi osobami nikt by nie rozmawiał, nie zapraszał do studia, 
nie tworzył z nich najpopularniejszych osobistości. A teraz to staje 
się właśnie mocną stroną i psuje nasze życie, postrzeganie świa-
ta, i w takim świecie dużo trudniej rozmawiać. Trudno dojść do 
jakichś uzgodnień, bo wykopany rów jest tak wielki, że już się na-
wzajem nie słyszymy. 

n  Pani Marszałek, proszę tworzyć taką grupę, która będzie 
postępowała według tych dobrych zasad. 

– Starałam się tak robić całe życie, ale dzisiaj to jest bardzo trudne. 
Ludzie za mało rozmawiają, a za dużo mówią. 

n  W tym kontekście duże znaczenie ma dbałość o kulturę sze-
roko pojętą. 

– Bardzo duże. Byłabym szczęśliwa, gdyby udałoby się wykształ-
cić w ludziach potrzebę uczestnictwa w kulturze, żeby zrozumieli, 
że to im daje szansę rozwoju. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak 
bardzo kultura wpływa na jakość naszego życia. 

n  Apeluję więc o pomoc w rozwoju kultury również na naszym, 
lokalnym szczeblu. 

– Najważniejsza jest edukacja kulturalna i uczenie uczestniczenia 
w kulturze. Żeby ludzie przekonali się, że czas wolny mogą spę-
dzać w różny sposób. Że mogą np. pójść do biblioteki i przeczytać 
tam ciekawe, opiniotwórcze gazety, niekoniecznie tabloidy. 

n  Dziękuję za rozmowę. Dodam jeszcze, że nasz dwutygodnik 
stara się tę prawdziwą kulturę promować i upowszechniać. 

(JS)

Poeci z „Metafory” prezentują nowy tomik

Jest już nowy tomik poetycki klubu literackiego „Metafora”. 21 lutego br. 
w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyła się jego oficjalna premiera, podczas której 
członkowie klubu osobiście zaprezentowali wybrane utwory własnego autorstwa. 
Tomik zatytułowany „Muza i my” stanowi kompilację liryki, satyry i prozy. W wy-
darzeniu, oprócz samych autorów, wzięło udział wielu znakomitych gości. 
WSZYSTKIE TWARZE POEZJI
Uroczystość poprowadziła prezes klubu, 
Anna Rykowska. Towarzyszyli jej krytyk 
literacki, Leszek Żuliński, wiceprezes klu-
bu Zbigniew Kurzyński oraz Bogusław Ło-
puszyński, dyrektor OK „Arsus”. Leszek 
Żuliński, którego nota krytyczna otwiera 
tomik „Muza i my”, wzbogacił wieczór 
swoim eksperckim, konstruktywnym ko-
mentarzem, osadzając przy tym działalność 
całego klubu w szerszym, publicystycznym 
kontekście. Zadbano także o oprawę mu-
zyczną – z tej funkcji znakomicie wywiązali 
się Joanna i Janusz Potempscy. Zaprezento-
wana przez nich autorska poezja śpiewana, 
w połączeniu z delikatnym brzmieniem 
gitary klasycznej, stanowiła bardzo trafne 
dopełnienie wieczoru. Można więc pokusić 
się o wniosek, że organizatorzy wydarzenia 
zaserwowali nam poezję w bardzo różnej 
formie – była odczytywana i deklamowana, 
grana i śpiewana, analizowana i poddawana 
krytyce. Słowem, tego wieczoru mogliśmy 
poznać wszystkie jej odsłony. 

ODNALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE
Znaczną część widowni w sali kameral-
nej zajęli członkowie klubu poetyckiego, 
ale nie tylko – przybyli także niezwiązani 
z klubem miłośnicy poezji oraz jego sym-
patycy, śledzący twórczość i działalność 
„Metafory”. – W tych utworach jest dużo 
takich naszych codziennych tematów, są 
zrozumiałe, trafiają do odbiorców – powie-
dział nam jeden z sympatyków. Mimo róż-
norodności podejmowanej tematyki, cechą 
charakterystyczną utworów z najnowszego 
tomiku jest to, że każdy czytelnik może 
odnaleźć w nich coś dla siebie, rozpoznać 
w swoim życiu zaprezentowany obrazek 
poetycki i w jakiś sposób się z nim utożsa-
mić. Jest to, swoją drogą, cecha znamienna 
dla poezji w ogóle – a przynajmniej dla tej 
naprawdę dobrej poezji. 

WSPÓLNOTA KULTUROWA
Klub literacki „Metafora” wyróżnia się 
także tym, że istnieje już od bardzo dawna, 
przetrwał próbę czasu i, sądząc po najnow-
szym tomiku, ma się bardzo dobrze. Zwró-
cił na to uwagę Leszek Żuliński w pierw-
szej części wieczoru. – Bardzo mi miło, że 
kolejny raz jestem tutaj z wami, w waszym 

środowisku. Bywałem już tutaj wielokrot-
nie. Wasza grupa „Metafora” nie jest dla 
mnie czymś nowym. Wszyscy wyglądacie 
bardzo młodo! Ewenementem jest to, że 
tyle lat ta grupa się trzyma – i po chwili 
dodał już nieco bardziej poważnie – Sta-
nowicie sympatyczną grupę. Stworzyliście 
utrzymującą się od lat wspólnotę kulturo-
wą – tego nie ma za dużo w dzisiejszym 
świecie – świecie nastawionym bardziej na 
biznes niż na kulturę. Poezja podtrzymuje 
w człowieku to, co najważniejsze i niech tak 
będzie, niech tak zostanie.

WIEDZĄ, CO MÓWIĄ
Tego wieczoru każdy poeta prezentował 
przeważnie dwa utwory z tomiku – kilka 
więcej w przypadku tych krótszych form 
jak np. fraszki. Były to utwory bardzo róż-
ne – lekkie i bardziej poważne, mniej lub 
bardziej osobiste, inspirowane prawdzi-
wymi wydarzeniami lub czystą wyobraź-
nią. Nie sposób zamknąć podejmowanej 
w nich tematyki w kilku słowach. Często 
pojawiającym się motywem była wojna, 
upływ czasu, refleksja o życiu i ludzkim 
losie. Nawiasem mówiąc, te mocno reflek-
syjne utwory dotyczące różnych doświad-
czeń życiowych szczególnie w ujęciu tych 
sędziwych poetów mają naprawdę wielką 
wartość. Słuchając ich towarzyszy nam 
myśl, że kto jak kto, ale oni chyba wiedzą, 
co mówią! Równocześnie jednak niektóre 
utwory były tak zabawne, że dosłownie 
wywoływały wśród publiczności szczere 
wybuchy śmiechu. Nie ma chyba lepszej, 

bardziej uczciwej nagrody dla poety. Nie-
kiedy poeci wzbogacali utwory swoim 
komentarzem i wiążącą się z nimi historią 
z życia, a także przybliżali odpowiedzialną 
za ich powstanie inspirację. Nie zabrakło 
przy tym nawet… klasycznych dowcipów.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU
Ciekawe są sylwetki poszczególnych twór-
ców – przedział profesji już tutaj ogromny. 
Wielu z nich to obecnie studenci Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Warto 
pokusić się w tym miejscu o krótką dygre-
sję na temat samego funkcjonowania klu-
bu literackiego. Członkowie „Metafory” 
spotykają się na warsztatach literackich 
regularnie raz w miesiącu, oprócz wakacji 
(nawet poeci potrzebują czasem wypoczyn-
ku!). Czytają, analizują, dyskutują, komen-
tują nawzajem swoje utwory, organizują 
spotkania autorskie. Słowem, bardzo dbają 
o swoją literacką społeczność. Zdaniem 
Leszka Żulińskiego w tym wypadku zde-
cydowanie jest o co dbać. 

NAJWAŻNIEJSZA JEST WSPÓLNOTA
– Widziałem tutaj dzisiaj kilka perełek, któ-
re były absolutnym majstersztykiem – sko-
mentował swoje wrażenia krytyk po wy-
słuchaniu wszystkich utworów. Dodał przy 
tym słowo na temat samej poezji w dzisiej-
szym świecie – Dawniej mieliśmy rocznie 
kilkadziesiąt debiutów. Obecnie rocznie 
– kilkaset. Nie jesteśmy dziś uzależnieni od 
wydawców, cenzury, żadnych ograniczeń. 
Trudno dzisiaj nawet dotrzeć do wszystkich 
debiutantów. Żyjemy w nowych warunkach 
gry. Ta wolność publikacji jest czymś wspa-
niałym, ale równocześnie czymś nieogar-
niętym. Ale to bardzo dobrze. Według starej 
dewizy: każdy śpiewać może, trochę lepiej, 
trochę gorzej. Wierzę, że zawsze mogą się 
zdarzyć jakieś zaskoczenia. Ale najważ-
niejsza jest jednak wasza wspólnota, wasze 
dyskusje. 
Uroczystość zakończyła się wręczaniem 
kwiatów oraz podziękowaniami skierowa-
nymi do wszystkich tych, którzy przyczy-
nili się do powstania najnowszej antologii. 
Nie zabrakło przy tym szczerych wzruszeń. 
Wieczór ten był jednak tylko przedsma-
kiem tego, co na miłośników poezji czeka 
w tomiku „Muza i my”. Wszystkich na-
szych Czytelników serdecznie zachęcamy 
do jego uważnej i najlepiej wielokrotnej 
lektury. 

Marlena Hess 
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URSUS

Szachy w Ursusie
W dniach 10–11 lutego i 17–18 lutego 2018 r. odbyły się w Ursusie 
Turnieje Szachowe o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus. Wzięło w nim 
udział 186 szachistów. Najpierw, w dniach 10–11 lutego, w Szkole Pod-
stawowej Nr 14 grali szachiści z rocznika 2010 i młodsi (grupy C,D,E 
– razem 120 uczestników). Tydzień później, 17–18 lutego, w Domu Kul-
tury „Kolorowa” odbył się turniej zgłoszony do Międzynarodowej Fede-
racji Szachowej FIDE. Spotkali się zawodnicy mający międzynarodowy 
ranking ELO (grupy A i B – 66 uczestników). Tutaj przekrój wiekowy był 
dosyć szeroki – najstarszy zawodnik urodził się w roku 1942 (kolejny 
w 1946), a najmłodszy – w roku 2010. Turnieje zorganizowali: Urząd 
Dzielnicy Ursus, Fundacja Wspierania Szachów w Ursusie, UKS Czter-
nastka, DK Kolorowa i Szkoła Podstawowa Nr 14.

UKS CZTERNASTKA URSUS
Szkoła Podstawowa Nr 14, w której 
rozegrano pierwszy turniej, użycza 
swoich pomieszczeń różnym sekcjom, 
kołom zainteresowań i innym grupom 
chcącym spędzić tu czas po zakończe-
niu godzin lekcyjnych. Tutaj mieści 
się siedziba UKS Czternastka – klu-
bu szachowego – jedynego na terenie 
dzielnicy Ursus, którego zawodnicy, 
wraz z szachistami Polonii Warszawa 
i Chylic są w czołówce szachowej na 
Mazowszu. UKS Czternastka Ursus 
w roku 2017 zadebiutował w I lidze 
i podczas Drużynowych Mistrzostw 
Polski Juniorów w Szczyrku zajął 
4 miejsce. Klub powstał w 2004 r. Za-
jęcia prowadzone są w SP Nr 14 (piątki 
– w godz. 16.45–20.15) i DK „Koloro-
wa” (czwartki – w godz. 16.30–20.15). 
Spotkania prowadzi p. Andrzej Ką-
dziołka, który od lat popularyzuje ten 
sposób spędzania czasu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych z Ursusa i oko-
lic. Oprócz ww. miejsc p. Andrzej za-
prasza na zajęcia do Biblioteki Sko-
rosze (środy – w godz. 16.15–17.45) 
i Biblioteki Gołąbki (soboty – w godz. 
12.15–14.45). Wszystkie zajęcia sza-
chowe – dzięki Urzędowi Dzielnicy 
Ursus – są bezpłatne.

TRENER
Andrzej Kądziołka szachami intere-
suje się od 35 lat. Najpierw sam był 
aktywnym zawodnikiem, grał w Po-
lonii Warszawa. Bardzo szybko zdo-
był normy kandydata na mistrza, a po 
10-letniej aktywnej grze wycofał się 
z życia szachowego. Później zaintere-
sował szachami swoje dzieci i dalej, 
już jako trener, zaczął prowadzić za-
jęcia w Domu Kultury „Kolorowa”. 
W UKS 14 wychował trójkę arcymi-
strzów: Beatę Kądziołkę (córka), Mi-
chała Olszewskiego i Michała Matu-
szewskiego. – Droga do arcymistrza 
jest żmudna, trzeba przejść po kolei 
wszystkie kategorie, mieć odpowied-
nich trenerów, ale przede wszystkim 
ważna jest motywacja – jeśli ktoś nie 
będzie poświęcał odpowiedniej ilości 
czasu na szachy (3–4 godz. dziennie) 
– to jest bez szans na rozwój. 
Żeby zawodnik zaczął być klasyfiko-
wany musi uzyskać 1000 pkt. rankin-
gu krajowego. Jeśli uzyska 1200 pkt. 

– zdobywa 5 kat. 1400 pkt – to 4 kat., 
3 kat. – 1600, później – weryfikacja 
– 1 kat, potem kandydat na mistrza, 
mistrz, mistrz międzynarodowy i ar-
cymistrz. W Polsce jest ok. 70 arcy-
mistrzów. 

SZACHY MŁODEGO CZŁOWIEKA BARDZO 
ROZWIJAJĄ 
– Dzieci trenujące szachy są zazwy-
czaj najlepszymi uczniami w klasie. 
Czas poświęcony na grę procentuje – 
przekłada się to przede wszystkim na 
matematykę i języki, ćwiczy pamięć 
i koncentrację”. Szachiści UKS Czter-
nastka zajęli czołowe miejsca w oby-
dwu Turniejach o Puchar Burmistrza 
Dzielnicy Ursus. „W Ursusie dzieciaki 
szybko uzyskują wysoki poziom, z do-
rosłymi gra dzisiaj (17.02.) 2 chłopców 
z 2010 r. – nie ma kategorii wieko-
wych, jest siła gry. Dzieci małe wbrew 
pozorom nie są takie słabe, mają dużo 
czasu na trenowanie. W przedszko-
lu i początkach szkoły podstawowej 
mogą poświęcić szachom więcej czasu 
niż uczniowie kl. 7 czy gimnazjum.

WYNIKI
TURNIEJ 10–11 LUTEGO 2018 R.
GRUPA C (46 zawodników):
1. Bujalski Mateusz (UKS 14)
2. Jędrusik Adam (UKS 14)
3. Wolski Michał (UKS 14)
4.  Półgrabia Mirosław (MZSzach War-

szawa)
5. Janeczko Jakub (UKS 14)
6. Pancewicz Szymon (UKS 14)
7. Pająk Kamil (UKS 14)
8.  Dalkowski Rafał (UKS 14)

GRUPA D – do lat 8 (53 zawodników):
1.  Baranowski Jan (UKS Łady Raszyn)
2. Krogulski Max (UKS 14)
3. Wójtowicz Piotr (Piaseczno)
4. Kosiński Marcin (UKS 14)
GRUPA E (21 zawodników):
1. Kita Jarosław
2. Kędzira Tomasz
3. Skonieczny Marcin 

TURNIEJ 17–18 LUTEGO 2018 R. 
Rozegrany w DK Kolorowa był tur-
niejem FIDEowskim – grało 66 za-
wodników. Zawodnicy rozpoczynali 
rozgrywki od godz. 10.00. 

GRUPA A – 26 zawodników (z rankingiem ELO 
od 1400 do 2199):

●l Chomczyk Marek (Polonia Warszawa)
●l Jarzębowski Kacper (UKS 14)
●l Majek Kacper (Caissa Warszawa)

Rewelacyjnie zagrali : Tarka Aleksandra 
(7), Haliniak Wojciech (9) i Dalkowski 
Rafał (11) – wszyscy z UKS 14. W turnie-
ju uczestniczył zawodnik z USA – p. An-
dre Jaworowsky. W rankingu do lat 14 
Haliniak Wojciech był 1, a Dalkowski 
Rafał 2.

GRUPA B – 40 zawodników (z rankingiem ELO 
do 1399 i/lub rankingiem krajowym – mini-
mum 1400):

●l Janeczko Jakub (UKS 14)
●l Sidorczuk Paweł (UKS 14)
●l Zdybel Przemysław (UKS 14)

Tak samo wyglądał ranking do lat 14.
Rewelacyjnie grał 7,5-letni Franek 
Klask, który wygrał z 3 zawodnikami 
z rankingiem ELO. Ostatni przeciw-
nik chłopca był od niego ponad 60 lat 
starszy – jak widać wiek w szachach 
nie odgrywa takiej roli, jak w innych 
sportach.
– Zawodnicy biorą udział w turnie-
jach, żeby się skonfrontować i uczyć 
od lepszych. Z uwagi na to, że UKS 
Czternastka gra w I lidze, zawodnicy 
z innych miast chętnie tutaj przyjeż-
dżają. 

ORGANIZATORZY
Zawody mogły się odbyć dzięki Urzę-
dowi Dzielnicy Ursus, który był głów-
nym organizatorem i sponsorem tej im-
prezy (podziękowania!!!). Współudział 
w organizacji miały też: Fundacja 
Wspierania Szachów w Ursusie, UKS 
Czternastka, DK Kolorowa i Szkoła 
Podstawowa Nr 14. Urząd Dzielnicy 
Ursus bardzo pomaga naszym szachi-
stom – co jest ważne, gdyż szachy nie 
są tak medialne, jak np. piłka nożna 
– i o sponsorów jest trudno. A organi-
zacja takiego turnieju, jak opisywany, 
wiąże się z kosztami – opłaty do FIDE, 
nagrody, opłacenie sędziego.

Osoby chcące wesprzeć  
młodych szachistów z Ursusa  
mogą przekazać 1% podatku  

na Fundację Wspierania Szachów 
w Ursusie:

KRS 0000 319982

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik 
(zdjęcia pochodzą z turnieju  

w DK Kolorowa, 17–18 lutego 2018 r.)

n  URSUS. Turnieje Szachowe o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

GRAND PRIX PIASTOWSKICH 
BIEGÓW HISTORYCZNYCH

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie

zatrudni pracownika

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Tegoroczny cykl GRAND PRIX PIASTOWSKICH BIEGÓW 
HISTORYCZNYCH obejmuje: 

●n BIEG ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH 
– 1963 m – 11 marca, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 
– 1945 m – 25 marca, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG CHRZTU POLSKI 
– 966 m – 15 kwietnia, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA 
– 1791 m – 2 maja, środa, godz. 11.00.

●n BIEG MONTE CASSINO 
– 1944 m – 20 maja, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG MAZURKA DĄBROWSKIEGO 
– 1797 m – 1 lipca, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 
– 1920 m – 12 sierpnia, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG SOLIDARNOŚCI 
– 1980 m – 2 września, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG PAMIĘCI POWSTAŃCZEJ WARSZAWY 
– 10 000 m – 7 października, niedziela, godz. 11.00.

●n BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
– 5000 m – 11 listopada, niedziela, godz. 11.00.

Pierwszy z biegów – Bieg Żołnierzy Niezłomnych – już za 
nami.  Organizatorzy zachęcają do uczetnictwa w kolejnych 
biegach tegorocznego cyklu. 

ZAPISY: WWW.MOSIR.PIASTOW.PL
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PRUSZKÓW

Budowa basenu w ZSOiS w Pruszkowie 
– Rada Powiatu jest na tak!
Na pierwszej w tym roku Sesji Rady wprowadziliśmy do budżetu Powiatu 
Pruszkowskiego budowę pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. 

T eraz do 15 marca 2018 r. Powiat Pruszkowski złoży wniosek do Minister-
stwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy w ramach „Programu 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018”.  – Mam 

nadzieję, że ta decyzja okaże się pierwszym krokiem na drodze do powstania 
nowego obiektu! – informuje Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś.

Pomiar jakości powietrza w Pruszkowie
n  PRUSZKÓW. Zainstalowano czujniki w placówkach oświatowych.

 
W związku z bieżącą potrzebą 
monitorowania środowiska 
Gmina Miasto Pruszków 
zakupiła 6 czujników pomiaru 
jakości powietrza firmy Airly. 
Na początku marca odbyła się 
ich instalacja na obiektach 
oświatowych.  
Czujniki są podłączone  
do sieci online. Odczyty 
z sensorów przesyłane są  
na ogólnodostępną platformę 
map.airly.eu, gdzie można 
sprawdzić stan powietrza 
w czasie rzeczywistym  
w konkretnej lokalizacji.

C zujniki mierzą m.in. stężenie 
szkodliwych pyłów PM2.5 i PM10 
oraz temperaturę, ciśnienie atmo-

sferyczne i wilgotność powietrza.
Urządzenia mają na celu zwiększenie 
świadomości Mieszkańców w zakre-
sie jakości powietrza, a także pozwa-
lają pozyskać wiedzę na temat aktual-
nego stanu powietrza.

Lokalizacja sensorów:
1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego, ul. Topolowa 10
2.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kor-

nela Makuszyńskiego, ul. Jasna 2
3.  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hen-

ryka Sienkiewicza, ul. Lipowa 31
4.  Szkoła Podstawowa Nr 8  

im. Władysława Broniewskiego,  
ul. Obrońców Pokoju 44

5.  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, ul. Mostowa 6

6.  Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Ma-
rii Konopnickiej, ul. Pływacka 16

Kolejny czujnik został zainstalowany 
na terenie Przedszkola Miejskiego 
Nr 11 (ul. Hubala 2) w ramach akcji 
#WarszawaOddycha.
Jest to kolejny krok w walce ze smo-
giem na terenie Miasta. Działania 
podjęte przez Gminę Miasto Prusz-
ków, służące poprawie jakości powie-
trza zostały opisane w najnowszym 
Informatorze Urzędu Miasta Pruszko-
wa 1/2018 (http://www.pruszkow.pl/
urzad/aktualnosci/informator-urzedu-
-miasta-pruszkowa-12018).

Zapraszamy Państwa  
do korzystania z informacji zawartych 

na ogólnodostępnej platformie  
map.airly.eu

Wydział Ochrony Środowiska

n  POWIAT PRUSZKOWSKI. Do 9 kwietnia komisje konkursowe 
dokonają oceny zgłoszonych projektów

Niemal ćwierć miliona złotych 
dla organizacji pozarządowych
Dokładnie 222 tys. zł przeznaczył Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w I turze 
konkursu na realizację najciekawszych pomysłów dla mieszkańców powiatu 
realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ogłoszono otwarty konkurs 
ofert, a dokumenty można było składać do 5 marca.

P ieniądze zostaną przeznaczone na 
realizację zadań w sześciu katego-
riach z zakresu:

●l podtrzymywania i upowszech-
niania tradycji narodowej, pielęg-
nowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej,

●l pomocy społecznej,
●l działalności wspomagającej roz-

wój wspólnot i społeczności lokal-
nych,

●l ochrony i promocji zdrowia,
●l oświaty i wychowania,
●l wspierania i upowszechniania kul-

tury fizycznej.

Wszystkie zgłoszone pomysły muszą 
być realizowane wyłącznie na rzecz 
mieszkańców Powiatu Pruszkow-
skiego, a szczególnie premiowane będą 
te skierowane do dużej liczby odbior-
ców – powyżej 100 osób z co najmniej 
dwóch gmin powiatu. Ich realizacja  
musi nastąpić do 31 października, 
z wyjątkiem zadania z zakresu podtrzy-
mywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, którego termin wykonania 
ustalony został do 25 listopada br.

– Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
po raz kolejny pokazał, że aktywnie 

wspiera organizacje pozarządowe, 
przykłada dużą wagę do ich dzia-
łalności, a także wierzy w potencjał 
trzeciego sektora w Powiecie. Z roku 
na rok obserwujemy coraz wyższy po-
ziom składanych ofert. Jestem przeko-
nany, że tym razem będzie podobnie. 
Szczególnie liczę na ciekawe oferty 
w zakresie upamiętnienia 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści – podkreśla Maksym Gołoś, Sta-
rosta Pruszkowski.

Oceny zgłoszonych projektów doko-
nają do 9 kwietnia 2018 r. komisje 
konkursowe składające się z przed-
stawicieli organizacji pozarządo-
wych i Zarządu Powiatu. Wszystkie 
szczegóły konkursu można znaleźć 
w ogłoszeniu powiatpruszkowski.
link/konkursNGO
Warto podkreślić, że środki dla orga-
nizacji pozarządowych, które prze-
znacza Powiat Pruszkowski, z roku 
na rok wzrastają: 

●l w 2015 r. wynosiły 106 000 zł, 
●l w 2016 r. – 195 000 zł, 
●l w 2017 r. – 227 000 zł, 
●l w 2018 roku – uwzględniając jesz-

cze przyszłą turę konkursu – jest 
to łączna kwota 320 000 zł.

n

I miejsce dla „Wielkiego Jaja” z Pruszkowa

K iedy 7 lutego ogłoszono laureatów 
18. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Twórczości Teatralno-Muzycznej 

Osób Niepełnosprawnych Intelek-
tualnie „Albertiana” z województw 
mazowieckiego, podlaskiego i łódz-
kiego, w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Pruszkowie 
zapanowała ogromna radość. Działa-
jący w placówce Teatr „Wielkie Jajo” 
zajął w konkursie I miejsce. Wiele lat 
czekano na taki sukces. 

Mniejsza o nagrody rzeczowe...
Największym wyróżnieniem jest fakt,  
że 19 marca, aktorzy „Wielkiego Jaja” 
wystąpią na Dużej Scenie Teatru im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie – 
w najpiękniejszym z polskich teatrów, 
przy wypełnionej po brzegi widowni, 
w blasku dziesiątek reflektorów, zupeł-
nie jak profesjonalni aktorzy.

„Albertiana” jak Disneyland
– Pracowaliśmy ciężko parę miesię-
cy – podkreśla Karolina Skrzyńska, 
wokalistka, instrumentalistka, autorka 
muzyki i tekstów, związana z Europej-
skim Ośrodkiem Praktyk Teatralnych 
Gardzienice, która realizuje spektakle 
z „Wielkim Jajem”. – A teraz moi ak-
torzy nie mogą doczekać się wyjazdu 
do Krakowa, liczą dni. Dla nich ta po-

dróż to jak wyprawa do Disneylandu. 
Naprawdę.

O Teatrze „Wielkie Jajo”
Teatr „Wielkie Jajo”, prowadzony 
przez Stowarzyszenie K40, działa od 
września 2008 roku. Projekt jest ele-
mentem długofalowych działań, zmie-
rzających do wyrównywania szans 
edukacyjnych, kulturalnych i rozwo-
jowych oraz przeciwdziałania izolacji 
społecznej dzieci niepełnosprawnych. 
Podczas warsztatów aktorzy „Wiel-
kiego Jaja” biorą czynny udział w wy-
borze, powstawaniu sztuki, tworzeniu 
scenariusza, scenografii i choreogra-
fii. Rozwijają umiejętności, poznają 
swoje możliwości. Uczą się techniki 
sztuki teatralnej, ćwiczą śpiew i ta-
niec. Kilka razy w roku wyjeżdżają na 
spektakle do warszawskich teatrów. 
W „Albertianie” brali już udział paro-
krotnie. Byli w gronie laureatów tego 
niezwykłego konkursu. 

Przed występem na wielkiej scenie
Nigdy dotąd aktorzy „Wielkiego Jaja” 
nie wystąpili na Dużej Scenie Teatru 
Słowackiego w Krakowie. 19 mar-
ca zaprezentują tam swój zwycięski 
spektakl „Niezły cyrk”.
– Praca z osobami niepełnosprawny-
mi intelektualnie daje wiele satysfak-

cji – mówi Karolina Skrzyńska. – Ich 
teatr jest niezwykły, magiczny, pełen 
emocji. Nie ma w nim sztuczności, 
pretensjonalności. Pozwala on zatrzy-
mać się w naszym zabieganym świecie  
i zastanowić, nad tym, co napraw-
dę istotne, wrócić niejako do korzeni 
człowieczeństwa.

Podczas gali 18. „Albertiany”...
... w repertuarze wokalnym, zaprezen-
tuje się również Małgorzata Pietralska 
ze Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Radomiu. A na widowni Te-
atru Słowackiego zasiądą laureaci 2. 
i 3. miejsca: aktorzy teatru „Pozytyw-
ka” z Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Czepowie 
i teatru „Akcent” z Polskiego Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Zgierzu.

HONOROWY PATRONAT nad 18. Ogólnopol-
skim Festiwalem Twórczości Teatral-
no-Muzycznej Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie „Albertiana” 
sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda. Pomysłodaw-
czynią tego niezwykłego konkursu 
jest Anna Dymna, aktorka Narodowe-
go Starego Teatru w Krakowie i pre-
zes fundacji „Mimo Wszystko”. 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Źró
dło

: w
ww

.yo
utu

be
.co

m 
/ k

ad
r z

 fil
mu

 au
tor

stw
a M

AS
KA

CJ
US

Z T
V



Mocne Strony    |    15 MARCA 2018 R.    |    NR 5(34)/2018  (ROK III)

dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE 13PRUSZKÓW

 

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

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

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!

KONCERT Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
ODBYŁ SIĘ W PIĄTEK 2 MARCA 2018 R. 
W HALI „ZNICZ” W PRUSZKOWIE. 

PATRIOTYCZNIE w hali „Znicz” w Pruszkowie
„Panny Wyklęte” 
to projekt Fundacji 
Niepodległości, Darka 
Malejonka i Maleo Reggae 
Rockers oraz czołowych 
wokalistek polskiej sceny 
muzycznej. Ich dotychczasowe 
płyty: „Morowe panny” 
(2012), „Panny wyklęte” 
(2013), „Panny wyklęte: 
wygnane vol. 1” (2014) 
i „Panny wyklęte: wygnane 
vol. 2” (2015) poruszają 
tematykę walki o wolność 
i tęsknoty za Ojczyzną 
na wygnaniu. Koncert zespołu 
miał, jak zawsze, wysoki 
poziom artystyczny 
i ważne, patriotyczne 
przesłanie.

W koncercie wzięli
udział DARIUSZ 
MALEJONEK z zespołem 
MALEO REGGAE ROCKERS 
oraz artyści
projektu „Panny Wyklęte”. 

Obecni byli m.in.:
Starosta Pruszkowski Maksym 

Gołoś, Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Pruszkowskiego 

Aurelia Zalewska i Dyrektor 
muzeum „Dulag 121” 

Małgorzata Bojanowska.

Koncert zorganizował Powiat 
Pruszkowski. 

Wstęp na imprezę był bezpłatny. 

ZDJĘCIA: Sebastian Krupiński

TU 
może być także

Twoja
reklama! 

ZADZWOŃ

602 666 134
lub NAPISZ:

reklama@mocnestrony.com.pl
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V OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
Za nami kolejna już piąta edycja zawodów sportowych dla najmłodszych, która 
odbyła się w minioną środę 7 marca w Szkole Podstawowej nr 382. Imprezę 
uroczyście otworzyła Burmistrz Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pani 
Urszula Kierzkowska oraz Zastępca Burmistrza Pan Kazimierz Sternik. 

W zawodach wzięło udział dziewięć placówek: 
●n Przedszkole nr 413, 
●n Przedszkole nr 200, 
●n Przedszkole nr 137, 
●n Przedszkole nr 343, 
●n Przedszkole 194, 
●n Przedszkole nr 219, 
●n Przedszkole nr 418, 
●n Przedszkole nr 168 i 
●n Przedszkole nr 112. 

Nad prawidłowym przebiegiem czuwało jury w składzie: Jacek Kurowski – 
dziennikarz sportowy TVP, Wojciech Zawioła – dziennikarz sportowy NC+, 
Daniel Piotrowicz – kierownik pływalni Albatros oraz Norbert Pyza – kierow-
nik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 
Na trybunach zgromadziło się wielu kibiców, pojawiły się transparenty z ha-
słami dopingującymi. 

Pierwsze miejsce dla Przedszkola nr 200 im. Gąski Balbinki
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji w klasyfikacji końcowej na 
pierwszym miejscu uplasowało się Przedszkole nr 200, które tym samym wy-
grało V Olimpiadę Sportową Przedszkolaków. 
Wszystkim dzieciom, rodzicom oraz opiekunom składamy serdeczne gratu-
lacje.
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice  
oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt.  
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

LEKARSKIE

Salonik fryzjerski dla dzieci 
„Fryzurki Spod Chmurki”  

szuka 

FRYZJERKI

tel.: 504 083 803

DAM PRACĘ

Reklamę lub ogłoszenie drobne 
w dwutygodniku „Mocne Strony” 
można zamówić na DWA SPOSOBY:

➊  drogą e-mailową na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl  
albo

➋  osobiście w Agencji Reklamowej 
„LINEA”
02-495 Warszawa URSUS,  
UL. CIERLICKA 2
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

UWAGA! Publikacja ogłoszeń 
drobnych tekstowych tylko w modułach 
w ramce:
1 moduł (47 mm × 30 mm) – 30 zł netto 
2 moduły (47 mm × 60 mm) – 50 zł netto 
3 moduły (47 mm × 90 mm) – 70 zł netto

ZAMÓWIENIE reklamy lub ogłoszenia  
na 7 dni przed kolejną datą wydawniczą 
gwarantuje publikację. 

Wszystkie reklamy i ogłoszenia są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie  
również na naszej stronie internetowej  
www.mocnestrony.com.pl  
– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE REKLAM 
I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

3 MIEJSCE 
SIATKARZY Z SP4 !
Warszawska Olimpiada 
Młodzieży w piłce siatkowej 
chłopców dobiegła końca. 
Dla naszej dzielnicy zakończyła 
się wielkim sukcesem, mianowicie 
reprezentant Ursusa na warszaw-
skich zawodach, czyli drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 wywal-
czyła brązowy medal. Chłopcy 
zaprezentowali się ze świetnej 
strony i swoją ciężką pracą zasłu-
żyli na ten sukces. 

Wszystkim medalistom oraz ich 
trenerom należą się serdecznie 
gratulacje!

KOŃCÓWKA SEZONU 
W WYKONANIU UKS 
ISKRA
Wraz z końcem sezonu 
siatkarze z naszej lokalnej 
drużyny walczą o jak 
najwyższe miejsce w tabeli. 
W ostatnim czasie siatkarze Iskry 
rozegrali dwa spotkania. Pierwsze 
z nich odbyło się na własnym par-
kiecie, a rywalem UKS Iskra był 
zespół UKS Olimp Skaryszew 
który sąsiadował z nami w tabeli. 
Po bardzo dobrych zawodach osta-
tecznie gospodarze wygrali spot-
kanie i kibice Iskry mogli cieszyć 
się ze zdobytych 3 punktów. 
Niestety w drugim spotkaniu 
nasi siatkarze po zaciętym meczu 
nieznacznie ulegli na wyjeździe 
z zespołem KS Zawkrze Mława. 
Po dwóch pierwszych wygranych 
setach przyszedł gorszy moment 
w  tym spotkaniu i mecz zakończył 
się rezultatem 3:2 dla gospodarzy. 
Pozostaje niedosyt, natomiast głę-
boko wierzymy, że nasi siatkarze 
będą walczyć do końca o jak naj-
wyższą lokatę na koniec sezonu.

UKS 4 URSUS NA FALI !
Koszykarki z UKS 4 Ursus po raz kolejny pokazały swoją 
klasę. Tym razem zawodniczki z naszej dzielnicy zwycię-
żyły w dwóch bardzo ważnych spotkaniach. 

W PIERWSZYM POJEDYNKU, 
KTÓRY ODBYŁ SIĘ W RADOMIU 
koszykarki z Ursusa nie po-
zostawiły żadnych złudzeń 
swoim rywalkom i  zde-
cydowanie wygrały 61:115 
(20:21; 15:24; 14:40; 12:30). 
Bardzo cieszy, że punktowa-
ły wszystkie zawodniczki 
UKS 4 Ursus: Przeździecka 

22, Supeł 20, Krawczyk 13, 
Bukowska 11, Wróbel 11, 
Zagrajek 10, Bernat 8, Tro-
janowska 6, Ślusiewicz 5, 
Rybkowska 4, Jędrzejewska 
3, Składanek 2. 

DRUGIM SPOTKANIEM BYŁO STAR-
CIE Z UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW. 
Nasz zespół po raz kolejny 

zaprezentował się bardzo 
dobrze i po efektownej grze 
nie dał najmniejszych szans 
zespołowi z Żyrardowa.
Ostatecznie zespół z Ursu-
sa udowodnił swoją wyż-
szość, na co wskazuje sam 
wynik 88:37 dla UKS 4, 
punkty dla naszej drużyny 
zdobywały: Wróbel 15, Ku-
lińska 13, Przeździecka 13, 
Agnieszczak 12, Nowocin 
10, Krawczyk 7, Supeł 7, 
Bukowska 4, Ślusiewicz 3, 
Bernat 2, Korczak 2.

REKINARIUM W URSUSIE
Zapewne niewielu zdaje sobie sprawę, że w Ursusie jest rekinarium. A nawet 
dwa! Dwa razy w tygodniu w SP 381 oraz SP 383 spotkać można rekiny, bo 
„rekin” to po japońsku „same”. Te małe Rekiny na każdym treningu doskonalą 
się w judo – wywodzącej się z ju-jitsu sztuce walki, w której celem jest do-
prowadzenie do upadku przeciwnika na plecy lub obezwaładnienie przeciwnika 
leżącego na plecach.

SKĄD REKINY W URSUSIE? We wrześniu 
2015 r. kilku młodych pasjonatów 
judo powołało do życia klub Sa-
meJudo. Początkowo klub działał 
w Markach, Ząbkach i Zielonce 
i przez dwa lata zdołał zbudować 
pozycję jednego z najmocniejszych 
klubów na Mazowszu. 
Już w grudniu 2015 r. dzieci trenu-
jące w klubie przywiozły pierwsze 
trofeum w klasyfikacji drużynowej 
z międzynarodowego turnieju na 
Słowacji. A to był dopiero początek. 
Aktualnie klub regularnie zdoby-
wa trofea drużynowe na turniejach 
krajowych i zagranicznych, a jego 
zawodnicy – będący członkami ka-
dry wojewódzkiej – odnoszą sukcesy 
indywidualne w rozgrywkach krajo-
wych na poziomie młodzika i junio-
ra młodszego. 

KLUB ROZPOCZĄŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ w Ur-
susie we wrześniu 2017 roku, dzięki 
współpracy z wcześniej wymienio-
nymi szkołami. Od tego momentu 
dwa razy w tygodniu ursuskie Reki-
ny rozwijają swe umiejętności pod 
czujnym okiem trenera. 3 marca 2018 
r. zawodnicy skontrolowali swoje 
postępy na Zimowym Turnieju Klu-
bowym. Mimo krótkiego stażu tre-
ningowego pokazali doskonałą tech-
nikę, a kibice mogli obejrzeć wiele 
wspaniałych walk zakończonych 
ursuskimi zwycięstwami. Wszyscy 
judocy wykazali się ogromną wolą 
walki, świetnie się bawili i wrócili 
do domów z workiem medali.

JUŻ WKRÓTCE PRZED REKINAMI KOLEJNE 
BARDZO WAŻNE STARCIE. W dniach 24-
25 marca w Markach zorganizowany 

zostanie po raz trzeci turniej Same-
Judo Cup. W ubiegłym roku do tur-
nieju zgłosiło się ponad 1000 uczest-
ników z 20 krajów. W tym roku 
swój udział potwierdziły już ekipy 
z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Francji, 
Anglii, Szwajcarii, Rumunii, Łotwy, 
a ich liczba wzrasta z dnia na dzień.

POMOC INNYM, poza zmaganiami spor-
towymi, jest dla judoków niezwy-
kle ważna. Dlatego też przy okazji 
turnieju organizowana jest zbiórka 
krwi dla dzieci z chorobami nowo-
tworowymi. 25 marca w niedzielę 
przed SP3 w Markach (ul. Duża 3), 
w której odbywać się będzie turniej, 
stanie mobilny punkt poboru krwi. 
Już w ubiegłym roku we współ-
pracy z fundacją Judo Sport Walki 
z Rakiem zebraliśmy ponad 20 li-
trów krwi. W tym roku chcemy po-
bić ten rekord. 

GORĄCO ZACHĘCAMY do przybycia i ki-
bicowania małym Rekinom na tak 
wielkim turnieju oraz pomocy in-
nym przez oddanie cząstki siebie!
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PORADY l KULTURA

JÓZEF PIŁSUDSKI
PRZYGOTOWANIA DO I WOJNY ŚWIATOWEJ
DRUŻYNIACY I STRZELCY 

MUZEUM DULAG 121  
i INSTYTUT PAMIĘCI 

NARODOWEJ 

z a p r a s z a j ą 

na kolejne spotkanie organizowane 
w ramach ogólnopolskiej Akademii 

Niepodległości 

23  marca  (p i ą t ek) 
o  godz .  18 00 

w Muzeum Dulag 121 
ul. 3 Maja 8a, Pruszków

Dr hab. Piotr Szlanta z Uniwersytetu 
Warszawskiego wygłosi wykład  

„Józef Piłsudski. Przygotowania do I wojny 
światowej. Drużyniacy i strzelcy”,  

podczas którego zajmie się omawianiem  
działań Piłsudskiego tuż przed I wojną  

światową, kiedy to zakończył on  
„socjalistyczny” etap swojej działalności, 
a zaczął przygotowania do walki zbrojnej 

o niepodległość Polski.

ROLA PPS W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI
SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY  
oraz KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA 

zapraszają 

w p i ą t ek ,  23  marca  o  godz .  18 00 
do Spółdzielczego Domu Kultury  
przy ulicy Hubala 5 w Pruszkowie

na promocję książki „Wielcy Socjaliści”  
oraz dyskusję o roli Polskiej Partii Socjalistycznej  

w odzyskaniu niepodległości Polski. 

Z ANDRZEJEM ZIEMSKIM  
– redaktorem dzieła, urodzonym 
w Pruszkowie dziennikarzem, działaczem 
społecznym i politycznym, wykładowcą 
akademickim, byłym przewodniczącym 
Rady Naczelnej PPS, od 2004 roku 
redaktorem naczelnym „Przeglądu 
Socjalistycznego” rozmawiać będzie 
KRYSTYNA NARWICZ – pruszkowianka, 
harcerka, była bibliotekarka, wieloletnia 
działaczka społeczna.

Książka „Wielcy Socjaliści” to praca zbiorowa 17 autorów publikacji, które 
w latach 2004–2017 wypełniały łamy głównie kwartalnika „Przegląd Socja-
listyczny”. To 450 stron fascynujących życiorysów ludzi, którzy współtwo-
rzyli polską rzeczywistość przez ostatnie 125 lat. Indeks nazwisk zawartych 
w książce liczy ponad 700 pozycji. Książka ta, to ważny dokument ukazujący 
wielki wkład ludzi polskiej lewicy w  walkę o niepodległość i sprawiedliwość 
społeczną. Przybliża ona sylwetki wielu nieznanych polskich bohaterów, po-
zwala również rozszerzyć wiedzę na temat tych, bardziej znanych.
To obowiązkowa lektura, szczególnie dla młodzieży, która potrzebuje dostę-
pu do prawdziwej historii Polski i tradycji narodowej, wyznaczanej również 
przez ludzi spod znaku Polskiej Partii Socjalistycznej. 

ZAPRASZA:

Warszawa Ursus, ul. Traktorzystów 14
Bilety można kupić również przez internet  
na stronie OK Arsus, BILETYNA.PL

www.arsus.pl

PARWOWIROZA 
– znów bardzo groźna!
W ostatnim okresie odnotowaliśmy kilka przypadków tej groź-
nej choroby. Trzeba o niej przypomnieć bo liczba zachorowań 
w porównaniu z ostatnimi latami znacznie wzrosła.

P arwowirozę rozpoznano w 1978 
roku. W latach osiemdziesią-
tych występowała tak często, 

jak dzisiaj babeszjoza. Jej nagłe 
rozprzestrzenienie się wynikało 
zapewne z tego, że wywołujący 
chorobę wirus CPV-2 jest bardzo 
odporny i w środowisku zewnętrz-
nym żyje bardzo długo, nawet do 
6 miesięcy. Trudno się go pozbyć, 
nawet płyn do mycia o silnym dzia-
łaniu musi pozostać na powierzch-
niach ponad pół godziny, aby wirus 
zginął.
Wirus CPV-2 w większości przy-
padków atakuje młode psiaki, zwy-
kle w wieku od sześciu tygodni do 

pół roku, a także zwierzęta starsze, 
po ósmym roku życia, które długo 
nie były immunizowane i straciły 
odporność nabytą w młodości dzię-
ki szczepieniom. W tych grupach 
wiekowych, czyli wśród bardzo 
młodych i starszych czworonogów, 
śmiertelność przekracza 70%.

JAKIE SĄ OBJAWY  
TEJ GROŹNEJ CHOROBY?
Po okresie inkubacji trwającym od 
4 do 14 dni, pojawiają się objawy 
choroby: wymioty, biegunka, ból 
brzucha, brak apetytu, osłabienie, 
gorączka około 41 stopni lub, od-
wrotnie, spadek temperatury ciała. 

Pies w bardzo krótkim czasie za-
czyna czuć się źle, a postępujące 
odwodnienie, zaburzenia elektro-
litowe, a nierzadko i zarobaczenie 
szczenięcia prowadzą do pogorsze-
nia jego stanu. 
Bywa, że za wyjątkowo ciężki prze-
bieg parwowirozy odpowiadają wy-
stępujące równocześnie zakażenia 
bakteriami (np. Clostridium) czy 
innymi niż „parwo” wirusami. Przy 
takich dodatkowych obciążeniach, 
śmiertelność wzrasta nawet do 90%. 
Niezwykle ważne przy podejrzeniu 
zakażenia „parwo” wirusem jest 
wykonanie testu oraz włączenie od-
powiedniej terapii.
Oczywiście trzeba przypomnieć, 
że najważniejsza jest profilaktyka 
i dlatego szczenięta i psy dorosłe 
należy szczepić przeciwko parwo-
wirozie. W kalendarzu szczepień 
przewidziano iniekcje w szóstym, 
dziewiątym i dwunastym tygodniu 
życia, oraz kolejne po upływie roku 
od pierwszego szczepienia.

lek. wet. Rafał Skwarski 
specjalista chorób psów i kotów

n  DLA PSA I KOTA

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

GODZ INY  OT WAR CIA

 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00


