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Zapraszamy na zakupy
stałych i nowych klientów!

POLECAMY M.IN.: 
l artykuły pasmanteryjne 
l  konfekcję męską 

(koszule oraz dodatki) 

l bieliznę damską 

Wykonujemy także
POPRAWKI KRAWIECKIE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

U nas zawsze miła i profesjonalna obsługa

Kwiecień 
ŚWIATOWYM

Miesiącem 
Wiedzy
NA TEMAT 

Autyzmu
2 KWIETNIA – DZIEŃ AUTYZMU – czytaj na stronach 2 i 8
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14.04.2018 / sobota / 19.00
Teatr Hybrydy UW 
Spektakl „Na pełnym morzu” 
wg dramatu Sławomira Mrożka

Spektakl „Na pełnym morzu” wg Sławo-
mira Mrożka to kolejna adaptacja tego 
wielkiego dramaturga w Teatrze Hybry-
dy UW w 5. rocznicę jego śmierci. Tym 
razem Teatr Hybrydy UW wziął na war-
sztat tekst z przełomu lat 50. i 60. ubie-
głego wieku, który jak większość sztuk 
Mistrza Mrożka, nie zestarzał się i wciąż 
niesie uniwersalny przekaz treści, meta-
for i symboli. Ponadczasowość sztuki, 
obok jej kunsztu dramaturgicznego, daje 
jej interpretatorom ogromne pole do po-
pisu. Reżyser Hubert Zimoląg przeniósł 
akcję sztuki do szpitala psychiatryczne-
go, gdzie bohaterami, wbrew oryginało-
wi, jest pięć kobiet. Dyscyplina i z góry 

ustalone zasady funkcjonowania tego 
miejsca nie odpowiadają jednak pensjo-
nariuszkom, które mają chytry plan. Czy 
i jak go zrealizują widzowie dowiedzą się 
podczas spektaklu.

Wstęp wolny

15.04.2018 / niedziela / 18.00
Spotkanie z cyklu „Muzyczne co nieco”

Recital Niny Malinowskiej „Mój 
teatr”
„Mój teatr” to moje życie. To ja szcze-
ra, chaotyczna, przymglona jęczydusza. 
Mój teatr to także muzyczna historia 
kobiety, która idzie za marzeniami, 
a te niosą ze sobą różne konsekwencje. 
Wychowana pośród lasów i otwartych 
przestrzeni, chce być wolna, prawdziwa 
i uważna. Podobno w trakcie koncertu 
można przeżyć coś na nowo, uśmiechnąć 
się do siebie, a nawet zapłakać. Zapra-
szam wszystkich zmęczonych i szczęś-
liwych, zakłopotanych i poukładanych. 
Zabieram was w podróż do mojego świa-
ta, do mojego teatru, z którego wychodzi 
się ciałem, a duszą ciągle wraca.
Akompaniament: Piotr Karol Sawicki

Wstęp wolny

22.04.2018 / niedziela / 12.30
Cykl bajeczek dla namłodszych Baju, baj

Teatr Urwis wystawia „Pinokia”!
Autorska interpretacja bajki na podsta-
wie Carla Collodiego. Pinokio, drew-
niany pajacyk, uczy dzieci podejmowa-
nia wyborów między dobrem a złem. 
Posiada słabości jak każdy człowiek 
i po wielu perypetiach uczy się jak po-
stępować godnie. 
W nagrodę spełnia się jego marzenie – 
zostaje prawdziwym chłopcem. Spek-
takl edukacyjny, który w zabawny spo-
sób przekazuje, że warto być uczciwym 
i dobrym. W przedstawieniu zostały 
wykorzystane elementy interaktywne.

Wstęp 8 złotych

22.04.2018 / niedziela / 17.00
Slajdowisko podróżnicze

„Iran. W poszukiwaniu skarbów 
orientu” 
Opowiada Marcin Szymczak
Wyruszymy w podróż na ogarnięty 
konfliktami Bliski Wschód, do Iranu 
– orientalnej oazy spokoju. Będą nas 

KWIECIEŃ
w Domu Kultury WŁOCHY
ul. Bolesława Chrobrego 27

www.dkwlochy.pl

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
NA WARSAW BOOK SHOW
W dniach 20–22 kwietnia Książnica Pruszkowska będzie reprezentować Miasto na Warsaw Book Show  – wielkim 
wydarzeniu promującym książki, integrującym środowisko autorów, wydawców i czytelników.

Z apraszamy wszystkich twórców i miłośników książek 
do aktywnego uczestnictwa w trzydniowym festiwalu 
pod hasłem „Wielkie czytanie”.

Program trzech dni festiwalowych wypełnią spotkania 
z popularnymi autorami, aktorami, animatorami kultury, 
gwiazdami mediów oraz warsztaty, prelekcje i panele dys-
kusyjne, gry czytelnicze i zabawy literackie.
Na powierzchni ponad 20 000 m2 wszyscy ludzie książki 
będą mogli spotkać się, by prezentować nowości, kreować 
wydarzenia, kupować, sprzedawać, dyskutować i debato-
wać o najnowszych trendach w przemyśle wydawniczym 
i na rynku czytelniczym.

Adres: Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn
Szczegóły na stronie Organizatora: warsawbookshow.pl

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych w 2007 roku. Jego celem jest podnoszenie świadomo-
ści społecznej i propagowanie wiedzy na temat autyzmu. W Polsce liczbę osób 
z autyzmem szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy – zaburzenie występuje u jed-
nego na sto dzieci. 2 kwietnia najbardziej znane budynki w Polsce i na świecie 
podświetlone były na niebiesko, by przypomnieć o tym wyjątkowym dniu.

J uż 27 marca uczniowie LO im. 
Kościuszki w Pruszkowie mogli 
wysłuchać wykładu połączone-

go z warsztatami wprowadzającymi 
w zagadnienie autyzmu pt. „Nie taki 
autyzm straszny...”. 
4 KWIETNIA, dzięki Fundacji Lepszy Start 
oraz Szkole dla dzieci z autyzmem 
„Przylądek” – w ramach obchodów 
Światowego Dnia Świadomości Auty-
zmu – odbył się Niebieski Pruszkowski 
Spacer dla Autyzmu – coroczny marsz 
ulicami miasta dzieci z autyzmem oraz 
Przyjaciół Przylądka. Marsz wspierany 
był przez Powiat Pruszkowski – wszy-
scy uczestnicy otrzymali okolicznoś-
ciowe gadżety. Niebieski marsz spod 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30 wyruszył już 
o godz. 10.00 rano. Miasto zabarwiło 
się na niebiesko, kiedy kilkusetmetro-
wy „orszak” spacerowiczów maszero-
wał jego ulicami. Wszyscy zaopatrzeni 
w niebieskie baloniki, elementy ubra-
nia, koszulki. W marszu oprócz dzieci, 
rodziców, mieszkańców brali udział: 
Starosta Powiatu Pruszkowskiego 
Maksym Gołoś, Wicestarosta Krzysz-
tof Rymuza, Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Maria Makowska i Członkowie 
Rady Powiatu.
Kolejnego dnia – 5 KWIETNIA – na prusz-
kowskim basenie KAPRY odbyły się 
I Pruszkowskie Zawody Pływackie dla 
uczniów ze spektrum autyzmu z Po-
wiatu Pruszkowskiego pn. „Autyści 
pływają”. Organizatorami tej inicjaty-
wy były Szkoła dla dzieci z autyzmem 

„Przylądek” oraz Miejska Kryta Pły-
walnia KAPRY w Pruszkowie. Im-
prezę wspierali uczniowie – wolonta-
riusze z LO im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie. Wszyscy uczestnicy 
byli zarazem zwycięzcami – dla nich 
pokonanie niepewności, nieznanego 
to już ogromny wyczyn. Były medale 
i puchary wręczane przez prezydenta 
Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskie-
go, byli Honorowi Goście. Dodatkową 
atrakcją dla dzieci był występ Mistrzyń 
Polski w pływaniu synchronicznym.
7 KWIETNIA – w Pruszkowie, w parku 
Potulickich kolejne wydarzenie – „Nie-
bieski Bieg Parkrun” na dystansie 5 km 
poprzedzony 100-metrowym wyści-
giem uczniów Szkoły Przylądek wraz 
z rodzicami. Wszyscy uczestnicy ubra-
ni na niebiesko. Były i niebieskie ba-
lony i niebieskie... pączki – ku uciesze 
zawodników.
Szkoła „Przylądek” na swoim profilu 
facebook zorganizowała Niebieską Ak-
cję pt. „Na Niebiesko dla Przylądka” 
i tam na bieżąco relacjonowała wyda-
rzenia.             n

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU
w powiecie pruszkowskim
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OŚRODEK MEDYCZNY
NATURMED

Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
WOJCIECH PAPAJEWSKI - terapeuta

NASZE STRONY

Bezpłatny odbiór dużych 
elektrośmieci z domu
Przypominamy, że Warszawiacy mogą bez problemu i za darmo pozbyć 
się starego lub zużytego dużego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. 
Wystarczy zadzwonić pod numer 22 22 333 00 albo wypełnić formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.elektrosmieci.pl i umówić się na odbiór w do-
godnym terminie. Program prowadzony jest przez ElektroEko Organizację 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Jego partnerem jest 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

W ramach programu warszawiacy 
mogą oddać duży sprzęt AGD 
i RTV, taki, jak np.: pralki, lo-

dówki, telewizory powyżej 24 cali, 
kuchenki elektryczne, czy też zmy-
warki. Przy okazji odbioru dużych 
elektrośmieci można też oddać 
drobny sprzęt. Sprzęt powinien być 
odłączony, opróżniony i przygoto-
wany do transportu. Usługa jest 
całkowicie bezpłatna. Sprzęt jest 
odbierany bezpośrednio z domu 
bądź mieszkania, bez konieczności 
jego wynoszenia.

W Ursusie
Dodatkowo w każdą sobotę w Ursusie 
w godzinach od 10 do 14 działa punkt 
zbierania elektrośmieci zlokalizowa-
ny przy pl. Czerwca 1976 nr 1 (przy 
Urzędzie Dzielnicy), w którym moż-
na pozbyć się bezpłatnie wszelkich 
elektrośmieci oraz baterii. 

W innych warszawskich dzielnicach
Wykaz punktów zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego w innych dzielnicach można 
znaleźć na stronie:

https://czysta.um.warszawa.pl/documents/
10181/0/elektroeko%20wykaz%20
maj%202017.pdf

ELEKTROŚMIECI 
to wszystkie niedziałające, popsute

lub już niepotrzebne urządzenia 
elektryczne i elektroniczne działające 

kiedyś na prąd lub baterie. 

Selektywna zbiórka tego typu urzą-
dzeń jest niezbędna, ponieważ za-
wierają one szkodliwe substancje, 
jak na przykład rtęć i freony. Sub-

stancje te mogą przenikać do gleby, 
wód gruntowych lub atmosfery i sta-
nowić zagrożenie dla środowiska, 
a przez to dla życia i zdrowia ludzi. 
Należy również pamiętać, że pozby-
wanie się elektrośmieci w sposób 
niezgodny z prawem lub ich niele-
galny demontaż jest zagrożony karą 
grzywny do 5 000 złotych.

n

Dzielnica uczci Dzień Ziemi 
wspólnym porządkowaniem 

terenu przy ul. Orłów Lwowskich 
(dawne ogródki działkowe).

ZAPRASZAMY
w sobotę

21 kwietnia 2018 r.
od godz. 10:00 do 14:00.
Uczestnikom akcji zapewniamy 
worki na śmieci, rękawiczki oraz 

kamizelki odblaskowe.

Ochotników 
prosimy o przybycie w obuwiu 

krytym z twardą podeszwą. 

HASŁEM kampanii 
DNIA ZIEMI w 2018 r. 

jest walka z zanieczyszczeniem 
planety plastikowymi odpadami

(A World without Plastic Pollution).

22 KWIETNIA

DZIEŃ ZIEMI

w Ursusie

gościć Persowie – otwarci, sympatyczni i po-
mocni ludzie oraz nomadzi żyjący zgodnie 
z rytmem przyrody w górach Zagros. 
Odwiedzimy egzotyczne miasta – perły per-
skiej kultury – Isfahan, Sziraz, Kaszan oraz 
zagubiony w pustynnym pyle Jezd i Kerman. 
Zobaczymy mistyczne mauzolea, wysła-
ne miękkimi dywanami meczety, skąpane 
w blasku zachodzącego słońca tysiącletnie 
miasta, karawanseraje i warownie. 
Powędrujemy przez barwne bazary, rozko-
szując się zapachami orientalnych przypraw 
i podpatrując lokalnych rzemieślników przy 
pracy. Zatrzymamy się w starożytnym mie-
ście króla Dariusza – Persepolis, by wraz 
z innymi wędrowcami złożyć pokłon pod 
jego grobowcem. 
Będziemy wspinać się na najwyższy szczyt 
kraju, przeszło pięciotysięczny drzemiący 
wulkan Demawend. 
Dotrzemy na pogranicze z Afganistanem, 
na skraj najgorętszej na świecie pustyni Lut, 
a wszystko to z dwójką dzieci siedmioletnią 
Igą i półtorarocznym Jasiem.

Wstęp wolny

W zastraszającym tempie przybywa pacjentów 
cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa. 
Terminy wizyt u lekarzy wydłużają się do kilku – 
kilkunastu miesięcy, ludzie narzekają na zdrowie 
po zażywaniu leków, często nieskuteczne okazuje 
się nawet leczenie sanatoryjne.

Mimo postępu medycyny akademickiej – nie wymy-
ślono leku, który by „ustawił” wypadnięty dysk we 
właściwe położenie albo „zmusił” więzadła czy też 

mięśnie do „utrzymania” kręgosłupa, poszczególnych 
kręgów, stawów.
Nagłe lub przewlekłe bóle stawów (stawu łokciowego, 
nadgarstka), rąk, nóg, zaburzenia czucia, bóle i zawro-
ty głowy, ograniczenia ruchomości barku, „piekące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. dyskopatie czy prze-
pukliny – utrudniają życie. Nierzadko to właśnie chory 
kręgosłup jest „sprawcą” tych dolegliwości. Bardzo 
często ratunkiem na nie stają się stale reklamowane 
przez środki masowego przekazu preparaty – bo to naj-
szybciej, najprościej. Nie mamy jednak świadomości, 
jak opłakane mogą być tego skutki. Kiedy boli ząb, po-
wstał ubytek – nie leczymy go tabletką czy płynem do 
płukania – tylko udajemy się do dentysty. Analogicznie 
należy leczyć kręgosłup – u specjalisty.
Informujemy Czytelników, że doskonałą metodą na 
pozbycie się przyczyn uciążliwych dolegliwości jest 
terapia fizykalno-manualna, jaką stosuje ośrodek NA-
TURMED w Gołąbkach. 

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED jest 
następujące: najpierw bezpłatna wizyta kwalifikacyjna, 
na którą należy przynieść wyniki badań (rentgen, rezo-
nans lub tomografię), aby ustalić na ich podstawie i po 
przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie PRZYCZY-
NY dolegliwości oraz określić możliwości leczenia albo 
przeciwwskazania. Dopiero po takich ustaleniach można 
wykonać pierwszy zabieg dostosowany do danego przy-
padku, mając też na uwadze wiek pacjenta oraz ewentu-
alne choroby towarzyszące.
Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów stosowa-
nych na problemy bólowe, np.: osteopatia, chiroprakty-
ka ortopedyczna, specjalistyczne masaże, mobilizacja 
kręgów, stawów, mięśni i wiele innych – bardzo często 
ratują przed operacjami.

Z KSIĘGI WPISÓW OŚRODKA NATURMED:
– Mam 71 lat, przepracowałam uczciwie prawie 50, a dziś 
stwierdzam, że to co mnie spotyka w przychodniach 
NFZ to chyba ukryta eutanazja. Uzyskać skierowania, 
leczenie – graniczy z cudem. Terminy b. odległe. Gdyby 
nie ten ośrodek NATURMED, pomocy bym nie miała. Pan 
Papajewski Wojciech pomógł mi jak nikt dotąd wrócić do 
sprawności bez bólu. Chodzę od ponad miesiąca bez laski. 
(Wacława T., lat 71)
– Ból, drętwienie rąk, sztywny kark. Nie mogłam drgnąć 
głową. Córka mnie czesała i ubierała. Lekami zniszczyłam 
wątrobę i nerki, wystąpiło nadciśnienie. Wszystko było 

nieskuteczne. Dopiero u Pana Papajewskiego otrzymałam 
wyzwolenie z bólu. Dziękuję całym sercem. (Maria z So-
chaczewa, lat 49)
– Nikomu bym nie uwierzył, że można bez leków zlikwido-
wać ból pleców i barku trwający ponad 3 lata. Nie mogłem 
siedzieć, prowadzić samochodu, spałem po 2–3 godziny, 
jadłem na stojąco, koszmar! A pan Wojciech Papajewski 
wyprowadził mnie z tego cierpienia. Jestem zachwycony 
i wdzięczny. (Wacław Lisiecki, 53 lata)
– Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze oburzały mnie tego 
typu praktyki. Dziś jednak chylę czoło przed panem Wojt-
kiem. Z zażenowaniem stwierdzam, że wszystkie metody 
szpitalne i ambulatoryjne nie dawały efektu na ból kręgo-
słupa szyjnego, barku i lędźwiowego. To co on zrobił, mnie 
zachwyca. (Internista, lat 56, Warszawa)

SKUTECZNA

POMOC
W USUWANIU BÓLU

W OŚRODKU MEDYCZNYM NATURMED POZBĘDZIESZ SIĘ UCIĄŻLIWYCH DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH



 NR 7(36)/2018  (ROK III)    |    12 KWIETNIA 2018 R.    |    Mocne Strony4 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

NASZE STRONY

Jednym z najważniejszych źródeł do badań nad hi-
storią zagłady Żydów na Mazowszu stworzonym 
przez jej świadków i ofiary jest Archiwum Ringel-

bluma. Wykład dr. Bartosza Borysa z ŻIH będzie po-
święcony historii Archiwum i jego twórcy Emanuelowi 
Ringelblumowi. Ringelblum organizował ogólnonaro-
dową akcję zbierania dokumentów źródłowych żydow-
skich gmin oraz zachęcał do prowadzenia badań nad hi-
storią żydowskiej kultury i angażował prowincjonalnych 
inteligentów żydowskich do pisania lokalnych historii. 
Z jego inicjatywy w listopadzie 1940 r. na terenie get-
ta warszawskiego została utworzona tajna organizacja 
Oneg Szabat (Radość Soboty). Grupa ta zbierała i opra-
cowywała dokumentacje losów Żydów polskich pod 
okupacją niemiecką. W Archiwum Ringelbluma znalazły 
się również materiały dotyczące Żydów z Pruszkowa. 
Jako przykrywkę dla swoich działań Oneg Szabat wy-
korzystywało jawną organizację ŻSS. W jej siedzibie od 
1947  r. przechowywane jest Archiwum Ringelbluma, 
znane dziś jako Podziemne Archiwum Getta Warszawy. 
Zapraszamy na spotkanie poświęcone historii Archi-
wum Ringelbluma, poprowadzone przez dr. Bartosza 
Borysa z ŻIH. 

ARCHIWUM RINGELBLUMA – twórca i jego dziedzictwo 
– wykład dr. Bartosza Borysa (ŻIH) w ramach cyklu „Karty Historii”

Zapraszamy do siedziby
Muzeum Dulag 121  

przy ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie

w piątek, 13 kwietnia o godz. 18.00

Wpływ społeczny (1)
Człowiek to istota społeczna – żyjemy wśród innych ludzi, mają oni 
ogromny wpływ na to, jacy jesteśmy, a my mamy wpływ na nich. Ten 
wpływ często jest dość przejrzysty, przeważnie bywa jednak nieświado-
my lub przynajmniej – nie do końca uświadomiony. Jest jednak nieza-
przeczalny. Nie ma człowieka, którego życie przeszłoby nietknięte wpły-
wem innych ludzi. Nie ma też człowieka, który sam kiedykolwiek by na 
kogoś nie wpłynął. Dziś będzie więc bardziej naukowo, ale równocześnie 
– niemniej praktycznie. W poznaniu technik wpływu społecznego pomoże 
nam prawdziwy klasyk tego nurtu – Robert Cialdini. 

Sześć reguł Cialdiniego

P rofesor psychologii o niezwy-
kłej już sławie, Robert Cialdini, 
w swojej bestsellerowej książce 

„Wywieranie wpływu na ludzi” wy-
odrębnił sześć reguł wpływu spo-
łecznego. Wszystkie te reguły są 
nie tylko obecne, ale wręcz bardzo 
powszechne w życiu każdego z nas. 
I nie tylko – Cialdini przekonuje, że 
występują one w każdym społeczeń-
stwie i w każdej kulturze. Jesteśmy 
przekonani, że Wy, drodzy Czytelni-
cy, także z łatwością rozpoznacie je 
w swoim życiu. Przykładowo, gdy 
nastoletnia córka chce, aby mama 
pozwoliła jej na wyjazd na weekend, 
zanim zwróci się do mamy z tą proś-
bą, zachowuje się wyjątkowo grzecz-
nie i posłusznie. Jest to reguła wza-
jemności. Albo aktor w przebraniu 
lekarza poleca nam jakiś lek – to 
z kolei reguła autorytetu. Dziś omó-

wimy pierwsze trzy reguły, kolejny-
mi zajmiemy się w następnym nume-
rze. A więc zacznijmy!

1. REGUŁA WZAJEMNOŚCI
NA CZYM POLEGA? Jeśli ty zrobiłeś dla 
mnie coś dobrego, to ja także zrobię 
coś dobrego dla ciebie.
Reguła ta mówi, że zawsze powin-
niśmy się starać odpowiednio od-
wdzięczyć osobie, która dostarczyła 
lub okazała nam jakieś dobro. Jeżeli 
przyjaciółka podaruje nam na urodzi-
ny prezent, to my również powinni-
śmy się zjawić z jakimś podarunkiem 
w jej urodziny. Jeżeli znajomy odda 
nam przysługę, to my powinniśmy 
mu się jakoś za nią odwdzięczyć. 
Jeżeli znajoma para zaprosi nas do 
siebie na imprezę, to my także po-
winniśmy zaprosić ją do siebie na 

jedno z naszych przyjęć. Na mocy 
reguły wzajemności jesteśmy zobo-
wiązani do przyszłego rewanżowania 
się za przysługi, prezenty, zaprosze-
nia i tym podobne dobra, jakie sami 
otrzymaliśmy. 

NIE MA NIC ZA DARMO
Reguła ta jest często wykorzystywana 
w marketingu i reklamie. Przykłado-
wo, w jednym z badań klienci sklepu 
ze słodyczami o 42% chętniej doko-
nywali zakupu, jeśli w wejściu zosta-
li poczęstowani czekoladką. Często 
otrzymujemy coś z jakiejś firmy niby 
darmowo (np. darmowe próbki, ma-
teriały promocyjne, degustacje), ale 
potem w nieuświadomiony sposób 
chcemy się jakoś za ten dar odpłacić. 
I często właśnie o to w tych darmo-
wych próbkach chodzi. Nie – żeby nas 
obdarować, tylko żeby skłonić nas do 
późniejszego odwdzięczenia się za ten 
pierwotny podarunek. 

2. REGUŁA ZAANGAŻOWANIA 
I KONSEKWENCJI

NA CZYM POLEGA? Jeżeli zaangażowa-
łem się w coś, to będę to kontynuo-
wał, ponieważ chcę być postrzegany 
jako osoba konsekwentna. 
Zazwyczaj staramy się działać zgod-
nie (i być postrzegani jako działający 
zgodnie) z naszymi aktualnymi zobo-
wiązaniami, czyli z tym, co wcześniej 

PSYCHOLOGIA
NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY
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T ym razem gośćmi Antoniego Murackiego będzie 
Jacek Kleyff wraz z Kapelą Drewutnia, którzy za-
prezentują pruszkowskim widzom swoją najnowszą 

płytę Jacek Kleyff & Kapela Drewutnia.
Jacek Kleyff, pieśniarz, poeta, kompozytor, aktor i malarz, 
zaprosił do współpracy ośmioosobową polską Kapelę 
Drewutnia z Lublina. Wspólnie stworzyli album, który 
oczarowuje bogactwem dźwięków i zabiera słuchacza 
w niezwykłą podróż do korzeni muzyki ludowej.

JACEK KLEYFF
BARD, POETA, KOMPOZYTOR, AKTOR I MALARZ.
Syn architekta i wykładowcy akademickiego Zygmunta 
Kleyffa. W 1979 roku Jacek Kleyff uzyskał dyplom magi-
stra inżyniera architekta Politechniki Warszawskiej.
Współtwórca – wraz z Michałem Tarkowskim i Januszem 
Weissem – legendarnego kabaretu Salon Niezależnych. 
Wokalista i muzyk zespołu Orkiestra Na Zdrowie (ONZ), 
z którym koncertuje i nagrywa płyty. W 2006 roku pod-
czas wyborów samorządowych starał się o mandat rad-
nego m.st. Warszawy z list Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Gamonie i Krasnoludki, jednak bezskutecznie.

KAPELA DREWUTNIA O SOBIE
Olga Iwanicka – śpiew, reco-reco, triangiel 
Anna Różycka – skrzypce, suka biłgorajska, mandoli-
na, mazanki, śpiew
Małgorzata Wilczyńska-Mazur – bałałajka basowa, 
whistle
Dariusz Banul – basy sądeckie
Jan Dzwonkowski – śpiew, harmonĳ ka ustna 
Grzegorz Mazur – akordeon, śpiew
Piotr Michalski – sopiłki, wołynka, gajdica, dżołomiga, 
fujara, śpiew 

Dariusz Mikułowski – bałałajka, śpiew
Mariusz Wołkowicz – gitara, mandola, mandolina, to-
ushpulur, śpiew 
Lubomir Ziółek – waltornia, darabuka, ksylofon, śpiew
Piotr Ziółek – bęben huculski, tamburino, śpiew, pro-
wadzenie zespołu
GRAMY UTWORY inspirowane tradycyjną muzyką Ziem 
II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie 
stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd 
w naszym repertuarze zarówno utwory łemkowskie, 
ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, 
Śląskiej czy Małopolski. Zjednoczyły nas, pochodzą-
cych z różnych krańców Polski, wspólne fascynacje 

muzyczne, ale także niepowtarzalny klimat Ziemi Lu-
belskiej, na której postanowiliśmy osiąść i na której – 
pośród lasów, wody i pól Krężnicy jarej – znalazło się 
miejsce na siedzibę zespołu.
CELEM KAPELI jest przybliżanie współczesnemu odbior-
cy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej in-
terpretacji. Staramy się wiernie zachować tekst i melo-
die utworów oraz – stosując dostępne instrumentarium 
– oddać w pełni ich nastrój.
INSTRUMENTARIUM NASZEGO ZESPOŁU tworzą instrumen-
ty tradycyjnie obecne w polskiej muzyce ludowej, jak 
akordeon, bęben, klarnet, mandola, skrzypce, tambu-
ryn, jak i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, 

z których kultury czerpiemy – ukraińska sopiłka, hucul-
ski bęben, rosyjska wołynka czy bałałajki.
SPECYFIKĄ NASZEJ MUZYKI jest łączenie tradycyjnego sło-
wiańskiego folkloru z nowymi brzmieniami i własnym 
opracowaniem, można więc usłyszeć u nas również ta-
kie instrumenty, jak irlandzkie whistles, staropolska suka 
biłgorajska, południowo-amerykańskie reco – reco, czy 
mongolski toushpulur. Za ich pomocą staramy się oddać 
całe bogactwo opracowywanych przez nas utworów.
KONCERTUJEMY na terenie całego kraju oraz poza granica-
mi, uświetniając festiwale, imprezy plenerowe, folkowe 
zabawy taneczne, wesela i bankiety.
WSPÓŁPRACUJEMY z ośrodkami kulturalnymi Lubelszczy-
zny, Zakładem Tekstologii i Gramatyki Języka Polskie-
go UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, mniejszościami 
etnicznymi i Stowarzyszeniem Integracji z Artystami 
Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”.
Kapela była też pomysłodawcą i głównym organiza-
torem pierwszego w Polsce międzynarodowego Fol-
kowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny „Kolędowe 
Gody z Folkowej Zagrody”.

ANTONI MURACKI
PIEŚNIARZ, POETA, KOMPOZYTOR I MUZYK.
Od 1986 roku jest członkiem ZAKR, występował w ka-
barecie „Nowy Świat” i „Warsztat”, brał udział w licznych 
programach radiowych (PR III, Radio ZET) i telewizyjnych 
(„Powrót bardów”), jest twórcą programów literackich i ka-
baretowych, autorem, kompozytorem, wykonawcą i tłuma-
czem. Od 2004 – prowadzi własną scenę muzyczno-ka-
baretową „Salonik z kulturą”, gdzie prezentuje twórczość 
wybitnych postaci polskiej piosenki.
Jednak z natury Antoni jest lirykiem. Śpiewa o uczuciach 
i zachwycie nad światem. Ten rys jego twórczości dobitnie 
podkreślają urokliwe melodycznie i niebanalne harmonicz-
nie kompozycje, z wirtuozowskimi partiami gitary. Muzycz-
nie bliski jest balladzie jazzrockowej, ale nie stroni też ostat-
nio od przetworzonych motywów etnicznych i ludowych, 
czy rytmicznej ballady o cygańskiej proweniencji.

n  PRUSZKÓW. Książnica Pruszkowska oraz Spółdzielczy Dom Kultury 
zapraszają na najnowszą edycję SALONIKU Z KULTURĄ.

ZAPRASZAMY JUŻ W SOBOTĘ

21 kwietnia o godz. 19.00
do Spółdzielczego Domu Kultury 

przy ulicy Hubala 5 w PRUSZKOWIE

Dzięki mecenatowi Miasta
WSTĘP WOLNY

muzyczne, ale także niepowtarzalny klimat Ziemi Lu-

powiedzieliśmy lub zrobiliśmy, a tak-
że ze stanowiskiem, jakie już zajęli-
śmy. Regułę tę dobrze obrazuje pewna 
zdumiewająca prawidłowość wykryta 
podczas wyścigów konnych. Po obsta-
wieniu wybranego konia ludzie byli 
znacznie pewniejsi jego wygranej niż 
tuż przed wykupieniem zakładu. Pa-
trząc obiektywnie ich szanse wcale 
nie uległy zmianie – był to wciąż ten 
sam koń, na tym samym torze, w tym 
samym wyścigu. A jednak w umyśle 
obstawiających jego szanse znacznie 
wzrosły wskutek samego wykupienia 
zakładu. Jak to możliwe? Po prostu 
przekonują oni samych siebie o słusz-
ności podjętej decyzji. 

DOTRZYMUJ SŁOWA
Inny przykład. Pani Zosia przekonu-
je Pana Janka, aby pisemnie (podpi-
sując jakąś deklarację) przedstawił 
swoje stanowisko dotyczące pomocy 
powodzianom. Pan Janek potwier-
dza, że osobom poszkodowanym na-
leży pomagać i podpisuje deklarację. 
W ten sposób został zapoczątkowany 
proces jego zaangażowania w pomoc 
powodzianom poprzez zaszczepienie 
w jego umyśle określonej postawy. 
Jeśli Pan Janek zostanie poproszony 
o złożenie datku na rzecz pomocy 
powodzianom, prawdopodobieństwo 
jego ofiarowania, jak i wysokość dat-
ku wzrosną znacząco w porównaniu 
do sytuacji, kiedy miałby złożyć datek 
bez wcześniejszego zaangażowania. 
Innymi słowy, jak się powiedziało A, 
to trzeba powiedzieć B. A jak z tej re-
guły korzysta się w marketingu? Dla 
przykładu, oferując darmową prze-
jażdżkę nowym modelem samochodu, 
promocjami typu „przetestuj za dar-

mo smartfona przez tydzień” czy też 
organizując dni otwarte („poszedłem 
tam raz to przyjdę po raz kolejny”). 
Już Leonardo da Vinci rozumiał isto-
tę tej reguły, mówiąc kiedyś: „Łatwiej 
powiedzieć „nie” na początku niż na 
końcu”. 

3. SPOŁECZNY DOWÓD 
SŁUSZNOŚCI

NA CZYM POLEGA? Jeśli inni postępu-
ją w dany sposób, to oznacza to, że 
ten sposób jest właściwy i ja również 
będę postępował w ten sam sposób.
Reguła ta mówi, że o tym, czy coś jest 
poprawne, czy nie, decydujemy po-
przez odwołanie się do tego, co myślą 
na dany temat inni ludzie. Uważamy 
jakieś zachowanie za poprawne w da-
nej sytuacji, gdy widzimy, że inni tak 
się właśnie zachowują. Reguła ta jest 
najbardziej skuteczna, gdy zostają 
spełnione dodatkowe dwa warunki: 
gdy pojawia się niepewność (nie je-
steśmy pewni, jak się zachować więc 
obserwujemy, jak zachowują się inni) 
oraz podobieństwo (gdy ci „inni” są 
podobni do nas). Kiedy uczestnicy 
jednego z badań dowiedzieli się, że 
większość ich rówieśników popiera 
stosowanie tortur przez wojsko w celu 
zdobycia informacji, 80% z nich 
uznało tę praktykę za bardziej akcep-
towalną. 

RANKINGI POPULARNOŚCI
Można też jednak wykorzystać tę 
technikę w celu wykształcenia bar-
dziej pożądanych zachowań. W ho-
lenderskich szkołach średnich poin-
formowano uczniów, że większość ich 
rówieśników je owoce ze względów 
zdrowotnych. W krótkim czasie za-

obserwowano zwiększenie spożycia 
owoców o 35%, mimo że młodzież 
ta deklarowała wcześniej brak chę-
ci zmiany nawyków żywieniowych. 
Gdzie jeszcze możemy zaobserwować 
tę regułę? Często w sklepach pojawia-
ją się rankingi najchętniej kupowanych 
książek. Niekoniecznie są to książki 
najbardziej wartościowe, ale fakt, że 
tyle osób po nie sięga, przykuwa naszą 
uwagę i w rezultacie często skłania do 
wyciągnięcia portfela. W sprzedaży 
internetowej często możemy zaobser-
wować komunikat: „Klienci, którzy 
kupili ten produkt, kupili również...”. 
Regułę tę wprost uwielbiają twórcy 
reklam. Kto z nas nie pamięta sloganu 
„wszyscy mają mambę – mam i ja”?

Parafrazując słynne słowa Kartezju-
sza moglibyśmy powiedzieć: „Wpły-
wam, więc jestem”. Nie można wy-
eliminować wpływu społecznego 
z naszego życia. Można jednak dzięki 
niemu kształtować cały szereg po-
zytywnych i pożądanych zachowań. 
Natomiast świadomość tych tech-
nik pomoże nam się uchronić przed 
ewentualnymi manipulacjami. Zachę-
camy Was do świadomej analizy na-
szych codziennych zachowań oraz do 
przyjrzenia się motywom, które się 
za nimi kryją. A w kolejnym numerze 
zajmiemy się regułą lubienia, autory-
tetu i niedostępności. Zapraszamy!

Marlena Hess
Bibliografi a:
Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. 
Teoria i praktyka, Gdańsk 1999.
Robert Cialdini, PRE-SWAZJA. Jak w pełni 
wykorzystać techniki wpływu społecznego, 
Sopot 2017. 
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OŻARÓW MAZOWIECKI

Malowane pociągi
W niedzielę 8 kwietnia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowie-
ckim odbył się wernisaż wystawy poplenerowej „Zatrzymać czas”.

O brazy, rzeźby i fotografie prezen-
towane na wystawie są efektem 
tygodniowego pleneru zorga-

nizowanego przez Stację Muzeum 
w czerwcu 2017 roku. Wzięło w nim 
udział 10 artystów malarzy, rzeźbia-
rzy i fotografików: Kazimierz Furga, 
Michał Godlewski, Marek Hołda, 
Janusz Lewandowski, Daniel Lu-
dwiczuk, Mikołaj Malesza, Bartosz 
Musiej, Krystyna Olchawa, Katarzy-

na Wiszowaty, Antoni Wróblewski. 
Prace artystów, wykonane w róż-
nych technikach i stylach, niektóre 
nostalgiczne skłaniają do refleksji, 
inne budzą ciepłe uczucia, powodują 
uśmiech.

ZAPRASZAMY
Bożena Żelazowska – pomysłodaw-
czyni pleneru, witając gości powie-
działa: – To jest taki moment, kiedy 
warto utrwalić te ciuchcie, dopóki 
jeszcze są na miejscu. (...) Dzisiaj za-
bieramy Państwa w podróż do prze-
szłości, podróż do świata kolei, 
podróż, która wiedzie do Stacji „Za-
trzymać czas”.

Na wernisażu byli obecni m.in.: Bur-
mistrz Ożarowa Paweł Kanclerz, Za-
stępca Burmistrza Dariusz Skarżyński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Cichal, Przewodnicząca Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go Bożena Żelazowska, Skarbnik 
Gminy Ożarów Maz. Małgorzata Pio-
trowska, ksiądz Rektor pallotyńskiego 
Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Ołtarzewie Mirosław Mejzner. 
Rolę gospodarza pełniła Dyrektor DK 
„Uśmiech” Alina Holk. Stację Muze-
um reprezentował kierownik Działu 
Ekspozycji i Wystaw Czasowych Sła-
womir Majcher.

MOTYW PRZEWODNI – KOLEJ
Burmistrz Kanclerz po obejrzeniu 
wystawy zauważył, że być może 
pociąg Pendolino, uwidoczniony na 
jednym z obrazów jest podpowiedzią, 
że niedługo i takie pociągi będą się 
zatrzymywać na stacji Ożarów Mazo-
wiecki.
Jak powiedział Sławomir Maj-
cher  Wystawa poplenerowa „Zatrzy-
mać czas” jest z wielu względów wy-
jątkowa… jest to pierwsza ekspozycja 
Stacji Muzeum prezentująca prace 
artystów, którzy motywem przewod-
nim swoich działań twórczych uczynili 
kolej. Twórców artystycznej opowieści 
zainspirowały legendarne maszyny 
w Stacji Muzeum oraz w M uzeum Ko-
lei Wąskotorowej. W grodzie nad Bzu-
rą znajduje się jedna z największych 
tego typu kolekcji w Europie. Uczest-
ników pleneru zafascynowały też prze-
piękne pejzaże, urokliwa przyroda 
Kampinoskiego Parku Narodowego 
oraz perły architektury Sochaczewa 
i okolic: Zamek Książąt Mazowieckich 
czy bazylika pw. św. Jana Chrzcicie-
la w Brochowie, gdzie był ochrzczony 
Fryderyk Chopin.

ZAPROSZENIE DO SOCHACZEWA
W trakcie imprezy goście dowiedzie-
li się, że w sochaczewskim skanse-
nie wkrótce zaczyna się nowy sezon. 
28 kwietnia rusza w kurs pierwszy 
w tym roku turystyczny pociąg. 
Rozwija on prędkość 18 km/godz. 
Najstarszy parowóz w Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej został zbudowany 
w 1929 r. Jeździł m.in. na trasie wila-
nowskiej. Po remoncie odzyskał daw-
ny blask i jest w pełni gotów do drogi.

WARTO SIĘ WYBRAĆ
Wszyscy obecni na uroczystości go-
ście otrzymali pięknie wydany przez 
Stację Muzeum ilustrowany kalendarz 
na 2018 rok połączony z albumem 
o polskim kolejnictwie oraz katalog 
wystawy. Był też słodki poczęstunek 
i wspólna fotografia.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Wystawę można oglądać 
do 27 KWIETNIA 2018 r. 
w DOMU KULTURY „UŚMIECH” 
Ożarów Mazowiecki 
ul. Poznańska165

n  „STACJA MUZEUM” zagościła w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

STACJA MUZEUM 
(kiedyś Muzeum Kolejnictwa) 

Mieści się w Warszawie przy 
ul. Towarowej 3 na nieczynnym 
DWORCU GŁÓWNYM 
i jest spadkobiercą ideowym 
i merytorycznym zlikwidowanego 
w 2016 r. Muzeum Kolejnictwa. 

Ta placówka kultury została 
powołana wspólnie przez PKP 
S.A. i Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
z myślą o ochronie dziedzictwa 
kolejowego w Polsce. 

W SOCHACZEWIE znajduje się 
fi lia Stacji – MUZEUM KOLEI 
WĄSKOTOROWEJ.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Noc sów, Czytanie na trawie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, szkolenia dla seniorów, koncert Janka 
Traczyka, spotkanie z piosenkami Kabaretu Starszych Panów to tylko niektóre z propozycji jakie w kwietniu 
przygotowała dla mieszkańców Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim.

M arcowa edycja ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej Noc sów spotkała się 
z dużym zainteresowaniem, dla-

tego zaplanowaliśmy kolejne spotkanie 
21 kwietnia. Jako Biblioteka Przy-
jazna Zwierzętom chętnie włącza-
my się w działania lokalnej Funda-
cji „Chcę Mieć Przyszłość” i tak 
samo chętnie gościmy w naszych 
progach przyrodnika – pana Mar-
ka Kowalskiego z Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian”. Oża-
rowska Noc Sów, przygotowana w 
takiej właśnie współpracy, zakoń-
czyła się sukcesem. Po obejrzeniu 
filmu, przygotowanego przez Sto-
warzyszenie „Ptaki Polskie” oraz 
prezentacji pana Marka, wyru-
szyliśmy do parku w Duchnicach, 
następnie do parku w Ołtarzewie. 
Najbardziej wytrwali zostali na-
grodzeni – udało im się usłyszeć 
pohukiwanie uszatki zwyczajnej. 

KOLEJNY MIESIĄC TRWAJĄ DZIAŁANIA 
SKIEROWANE DO DZIECI, sfinansowa-
ne dzięki grantowi Fundacji BGK 
„Na dobry początek!”. Projekt 
nosi nazwę „Czytanie na trawie 
– rodzinne spotkania z książką”, 

czytaliśmy, bawiliśmy się, oraz ryso-
waliśmy już w gościnnych progach Fi-
lii Przedszkola Publicznego nr 1 oraz 
w Szkole Podstawowej w Duchnicach. 
Placówki otrzymały książki i audioboo-
ki, które wzbogacą ich zbiory i posłużą 
przedszkolakóm i uczniom. W KWIETNIU 
PLANUJEMY CZYTANIE w Józefowie, przy ul. 
Fabrycznej 15 – w soboty, 14 i 28 w go-
dzinach 10.00–12.00, na terenie parku, 
obok Filii Biblioteki Publicznej i Domu 
Kultury „Uśmiech”. Zapraszamy!

DOROSŁYCH ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA DYSKU-
SYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI, w ramach którego 
odbywają się spotkania z cyklu „Książka 
z autografem”. Tym razem z Małgorzatą 
Sambor-Cao – w Bibliotece Publicz-
nej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 
Szkolnej 2, 25 kwietnia 2018 r. o godzi-
nie 18.00. Bohaterka spotkania z wy-
kształcenia jest matematykiem, a swoim 
życiem nieustannie udowadnia, że jeśli 
znajdzie się w sobie odwagę, to moż-
na naprawdę wiele, a najboleśniejsze 
porażki mogą stać się inspiracją w dro-
dze do sukcesu. Cykl literacki „Sapere 
aude” budzi silne emocje. To książka, 
która żyje nawet wtedy, gdy już odłoży 
się ją na półkę.

SENIORÓW ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEK-
CIE „O FINANSACH W BIBLIOTECE”, przygoto-
wanym przez Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, w ramach 
którego użytkownicy bibliotek z całej 
Polski, którzy ukończyli pięćdziesiąty 
rok życia (wraz z towarzyszącymi im 
osobami w wieku 35+), będą mogli 
skorzystać z kursów z zakresu edu-
kacji ekonomicznej. Podczas spotkań 
dowiemy się jak: racjonalnie gospoda-
rować domowym budżetem, korzystać 
z bankowości internetowej itd. Zapisy: 
/22/722-12-65 lub e-mail biblioteka@
ozarow-mazowiecki.pl.
Wśród nadchodzących jest również 
KONCERT JANKA TRACZYKA oraz o spotkanie 
z piosenkami Kabaretu Starszych Panów 
w wykonaniu Artura Gotza. 
Ponadto 23 kwietnia będzie można nas 
spotkać na ulicach Ożarowa Mazowie-
ckiego podczas OGÓLNOPOLSKIEGO HAPPE-
NINGU „KSIĄŻKA I RÓŻA”. 
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia 
nas na Facebook’u i stronie www.biblio-
teka.ozarow-mazowiecki.pl. 
Do zobaczenia!

Ewa Sobieraj
Biblioteka Publiczna w Ożarowie 

Mazowieckim

Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim rozpoczęła działalność 
w 1948 roku. W ciągu siedemdziesięciu lat swojej historii przechodziła róż-
ne koleje losu. Dzisiaj, jako samodzielna instytucja kultury, realizuje cele 
statutowe poprzez trzy placówki – w siedzibie głównej w Ożarowie Mazo-
wieckim, gdzie prowadzona jest wypożyczalnia dla dorosłych i wyspecjali-
zowany oddział dla dzieci, Filię Nr 1 w Józefowie i Filię Nr 2 w Święcicach. 

P ełnimy rów-
nież funkcję 
powiatowej 

biblioteki pub-
licznej dla powia-
tu warszawskiego 
zachodniego, otaczając 
pomocą i opieką merytoryczną biblioteki 
z terenu. Z roku na rok systematycznie 
rośnie liczba naszych użytkowników, 
rosną i zmieniają się także ich oczekiwa-
nia. Coraz bogatsza oferta wydarzeń kul-
turalnych i literackich, zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz rozrastający 
się księgozbiór sprawiają, iż myślimy o 
nowej przestrzeni i usługach dla miesz-
kańców.
W ROKU 70-LECIA NASZEJ BIBLIOTEKI, OPRÓCZ 
UCZCZENIA JEJ HISTORII, CHCEMY ZAJĄĆ SIĘ 
PRZYSZŁOŚCIĄ NASZEJ INSTYTUCJI. Marzymy 
o nowoczesnej, otwartej dla wszystkich 
placówce i namawiamy Państwa do tego, 
abyście marzyli razem z nami i wymy-
ślili sobie wspaniałą bibliotekę! Co naj-
mniej na kolejne 70 lat! ZAPRASZAMY DO 
OBCHODÓW JUBILEUSZU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM POD HASŁEM „WIZJA 
NA NOWE LATA”. Zapraszamy do snucia ma-
rzeń.
JAK TO ZROBIĆ? Po pierwsze, prosimy 
wiosną wypatrywać w mieście 
wystawy ulicznej pod nazwą 
„Stać nas na to!” z wnętrzami 
bibliotek z podobnych do Oża-
rowa miejscowości. Biblioteki te, 
naszym zdaniem, są wzorem pod 
względem rozwiązań architek-
tonicznych, aran żacji przestrzeni 
i usług. Liczymy, że wystawa 
obudzi Państwa wyobraźnię i za-
prowadzi do naszej strony www.
wizjananowelata.pl – gdzie 
można będzie zamieszczać opi-
sy swoich wymarzonych wnętrz. 
W bibliotekach są kawiarnie, 
miejsca do cichej pracy, sale 
multimedialne i regionalne, 
a nawet fontanny i hamaki. Gdy 
opiszą Państwo takie marzenie 
na stronie, rysownik stworzy na 
jego podstawie szkic architekto-
niczny, który wejdzie do naszego 
zbioru życzeń. 
To propozycja dla młodzieży 
i dorosłych, dzieci natomiast 
zachęcamy od razu do ma-
rzeń rysunkowych. Ogłosili-

śmy właśnie konkurs, w którym 
przedszkolaki i uczniowie 

młodszych klas szkół pod-
stawowych mogą popuścić 
wodze fantazji. SZCZEGÓŁOWY 
REGULAMIN KONKURSU „BIBLIO-

TEKA MOICH MARZEŃ” znajdzie-
cie Państwo na stronie www.biblioteka.
ozarow-mazowiecki.pl. A w skrócie: 
prace wykonane dowolną techniką pla-
styczną, na kartce formatu A3 lub A4, 
składamy w siedzibach ożarowskich bi-
bliotek do dnia 23 kwietnia. Prace muszą 
być podpisane i zaopatrzone w wymagane 
zgody opiekunów prawnych. 
Całość programu zakończy wystawa 
rysunków i szkiców oraz debata, pod-
czas której przemyślimy zgromadzone 
pomysły. Po takiej sesji, będziemy znać 
Państwa oczekiwanie i na ich podstawie 
stworzymy wizję nowoczesnej biblioteki.
ZAPRASZAMY! Do zobaczenia na www.wi-
zjananowelata.pl, przy wystawie „Stać 
nas na to!” i oczywiście w bibliotece. Przy 
okazji – za tegoroczne, okolicznościowe 
i wyjątkowe logo naszej biblioteki dzięku-
jemy panu Marcelemu Szczepkowi.

Elżbieta Paderewska – Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim

WIZJA NA NOWE LATA

Z ŻYCIA OŻAROWSKIEJ BIBLIOTEKI

70 lat Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
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PORADY l PIASTÓW

Artur Borkowski
– prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule e-maila wpisując: PORADA 
PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

DOM l RODZINA l FINANSE

POMOC PRAWNA

... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?

Napisz do nas...* 

 BANK MA PRAWO SPRZEDAĆ DŁUG
Mam dług w banku. Ponieważ mam 
kłopoty z jego spłatą zaczęto mi grozić, 
że dług ten zostanie sprzedany fi rmie 
windykacyjnej. Czy bank może to zro-
bić bez mojej zgody?

Tak! Polskie prawo nie wymaga zgody konsu-
menta na przeniesienie wierzytelności. W przy-
padku przelewu wierzytelności wystarczy tylko 
zawiadomić dłużnika o transakcji polegającej 
np. na sprzedaży długu firmie windykacyjnej. 
Zgoda konsumenta nie jest też potrzebna na 
przekazanie danych osobowych nabywcy wie-
rzytelności (w naszym przypadku będzie nią 
potencjalna firma windykacyjna). Dopuszcza 
się taką sytuację bo bez tego nie da się sku-
tecznie dochodzić roszczenia. Kodeks cywilny 
stanowi, że za niedozwoloną klauzulę umowną 
uznaje się zapis, który pozwala kontrahentowi 
konsumenta na przeniesienie praw i przekaza-
nie obowiązków wynikających z umowy bez 
zgody konsumenta. Jednak zapis ten interpre-
tuje się w ten sposób, że zgody wymaga zmiana 
strony umowy bez zgody konsumenta. W przy-
padku sprzedaży wierzytelności nie mamy 
jednak do czynienia z czymś takim, bo przed-
miotem przelewu jest wymagalne roszczenie. 
Zawsze jednak jeśli ma Pan wątpliwości czy 
bank zachował się w sposób zgodny z prawem 
może Pan skorzystać z pomocy Rzecznika Fi-
nansowego.

JAK SPRAWDZIĆ KONTA ZMARŁEGO?
Zmarła moja mama. Podejrzewam, 
że zostawiła po sobie kilka kont zało-
żonych w różnych bankach. Nie wiem 
jak sprawdzić gdzie one są i czy są na 
nich jakieś oszczędności. Czy jest ja-
kiś urząd, do którego mogą iść z tym 
problemem? Ile będą mnie kosztować 
jego usługi?

Nie musi Pani korzystać z pomocy żadne-
go urzędu. Do tego, żeby dowiedzieć się czy 
i gdzie zmarły miał rachunki bankowe wy-
starczy wizyta w dowolnym banku w Polsce. 
W naszym kraju jest bowiem prowadzona cen-
tralna informacja o rachunkach. Każda osoba, 
która ma tytuł prawny do spadku po posiada-
czu rachunku bankowego może dowiedzieć się 
z niej gdzie zmarły trzymał swoje pieniądze. 
Wniosek złożony w dowolnym banku jest 
kierowany do centralnej informacji o rachun-
kach a ta sprawdza we wszystkich bankach 
i SKOKach gdzie zmarły miał założone konta. 
Informacja o tym wraca do banku, w którym 
złożyło się wniosek o ustalenie stanu posiada-
nia po zmarłym. Tam też wnioskodawca może 
go odebrać. Nie ma oficjalnego cennika usta-
lającego ile kosztuje taka usług. Dlatego każdy 
bank wycenia ją po swojemu. Jednak koszty te 

nie mogą być wygórowane – przepisy nakazu-
ją by odpłatność nie była wyższa niż koszt wy-
generowania takiej informacji. Dane uzyskane 
z centralnej informacji o rachunkach pozwala-
ją ustalić gdzie zmarły miał rachunki bankowe 
(w tym także rachunki wspólne- jednak w in-
formacji nie będzie danych współposiadacza 
konta). Dowiemy się z niej także o wszystkich 
umowach rachunku bankowego rozwiąza-
nych albo wygasłych z niektórych przyczyn. 
Jak więc widać centralna informacja chociaż 
dostarczy spadkobiercom mnóstwa danych to 
jednak nie informuje np. o tym ile pieniędzy 
jest na kontach zmarłego. To już spadkobiercy 
będą musieli ustalić samodzielnie odwiedza-
jąc każdy z banków, w którym nieboszczyk 
trzymał swoje oszczędności. Warto pamiętać, 
że przy składaniu wniosku do centralnej infor-
macji o rachunkach będziemy musieli okazać 
tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachun-
ku. W praktyce mogą to być dwa dokumenty: 
albo prawomocne postanowienie sądu w spra-
wie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym 
posiadaczu rachunków albo też zarejestrowany 
akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony 
przez notariusza. Akt zgonu nie wystarczy! 
Nie wynika z niego bowiem, kto dziedziczy 
po zmarłym. 

SKLEP ZASTĄPI DROGI BANKOMAT
Mój bank wprowadził ostatnio bardzo 
wysokie opłaty dla klientów, którzy tak 
jak ja wypłacają z bankomatów drob-
ne kwoty. Czy można te opłaty jakoś 
zgrabnie ominąć?

Tak! Wystarczy przestać korzystać z kosztow-
nych bankomatów. Zamiast nich radzimy rozej-
rzeć się w okolicy, w której się mieszka czy na 
drzwiach sklepów nie ma nalepek z napisem 
„cash back”. Ma je ogromna liczba punktów 
sprzedaży. Taka nalepka oznacza, że w tym 
punkcie można poprosić sprzedawcę o potrzeb-
ną nam gotówkę. Usługa tego typu ma kilka 
zalet. Po pierwsze dla klientów sporej części 
banków jest darmowa. A nawet jeśli nie jest to 
i tak opłaty za wzięcie gotówki będą mniejsze 
niż te pobierane przez bank. Po drugie w od-
różnieniu od bankomatów możemy w ramach 
cash back podjąć dokładnie tyle pieniędzy ile 
nam potrzeba (np. kilka złotych na gazetę). Po 
trzecie sprzedawca nie „połknie” nam karty co 
się zdarza automatycznym kasjerom. Wypłata 
gotówki jest też bezpieczniejsza, bo odbywa 
się w sklepie a nie osamotnionym i czasami źle 
oświetlonym bankomacie. Oczywiście jest też 
kilka wad cash back. Główna polega na tym, 
że w sklepie należy dokonać  jakiegoś zakupu. 
Może to być drobna transakcja np. tradycyjny 
zakup pudełka zapałek, ale tylko w ten sposób 
sprzedawca  będzie mógł wypłacić pieniądze. 
No i w ramach tej usługi są niewysokie limity 
wypłat (rzędu 300- 500 zł).
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PIASTÓW. Szkoła Podstawowa nr 4 zapoczątkowała działania w ramach Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu 2018 

Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Auty-
zmu. 2 kwietnia wiele obiektów, m.in. Pałac Kultury i Nau-
ki, zaświeciło się na niebiesko, żeby zwrócić uwagę i okazać 
wsparcie osobom ze spektrum autyzmu. W środę, 4 kwietnia, 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Piastowie przy ul. Żbikowskiej 
pięknie włączyła się w tę wielką, ogólnoświatową akcję.

Z badań wynika, że obecnie spek-
trum autyzmu może występować 
nawet u jednej na 100 osób. Te 

statystyki  w zastraszającym tempie 
rosną z roku na rok. Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych oficjalnie uzna-
ła autyzm za jeden z największych 
problemów zdrowotnych świata obok 
raka, cukrzycy i AIDS. W 2011 roku 
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustano-
wiło 2 kwietnia Światowym Dniem 
Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień 
ten rozpoczyna Światowy Miesiąc 
Wiedzy na Temat Autyzmu, który 
ma zwrócić uwagę społeczeństwa na 
problemy i potrzeby osób z autyzmem.

W środę przed południem wszyscy 
uczniowie z nauczycielami i dyrekcją 
wyszli ze szkoły przy ul. Żbikowskiej 
w wielkim, niebieskim marszu solidar-
ności z osobami ze spektrum autyzmu. 
Ubrani na niebiesko, z niebieskimi ba-
lonikami w rękach byli bardzo widoczni 
maszerując po okolicznych osiedlach. 
– Tym przemarszem chcieliśmy zaak-
centować, że nasza szkoła też dołącza 
się do tej, tak ważnej akcji – powiedział 
dyrektor SP nr 4, Stanisław Siekierko. 
Głównym organizatorem przedsięwzię-
cia była szkolna psycholog – Małgorza-
ta Anna Gruszka, pracująca w tej szkole 
od czterech lat. Pani psycholog odbyła 

dwuletni staż w fundacji Synapsis, zaj-
mującej się diagnozowaniem i terapią 
dzieci z autyzmem. Od początku swojej 
pracy stara się poszerzać świadomość 
na temat autyzmu w środowisku szkol-
nym. Po pierwszych zajęciach 4 lata 
temu okazało się, że wiedza na ten temat 
zarówno wśród dzieci jak i kadry peda-
gogicznej była bardzo niewielka.
Zapytałem Panią Gruszkę, jak sytuacja 
wygląda teraz?
– Miło mi jest obserwować, że wiedza 
naszych uczniów z biegiem czasu bar-
dzo się poszerza. W tym roku dni wiedzy 
o autyzmie obchodziliśmy bardzo uro-
czyście, ale pracujemy systematycznie 
już 4 lata. W szkole są uczniowie z au-
tyzmem, z zespołem Aspergera (oczy-
wiście objęci opieką psychologiczną), 
i tym bardziej ważne jest poszerzanie 
świadomości zarówno uczniów jak 
i nauczycieli. Dzisiaj dzieci obejrzały 
w szkole film o dziewczynce z autyzmem 
pt. „Maria i ja”, na podstawie książ-
ki pod tym samym tytułem, napisanej 
przez ojca tej dziewczynki. Po obejrzeniu 

filmu przeprowadziłam dla 
wszystkich dzieci pogadan-
kę. Dzieci miały możliwość 
zabrać głos, powiedzieć, 
co zapamiętały. Zorgani-
zowaliśmy konkurs. Dzieci 
odpowiadały na pytania, 
związane z filmem. Dostały 
też pracę domową – po-
dzielenie się zdobytą dzisiaj 
wiedzą ze swoimi rodzica-
mi. Obecnie nasi uczniowie 
wiedzą, co sprawia trud-
ności osobom z autyzmem, 
jakie mają problemy. Jest to 
niepełnosprawność, z którą 
dzieci i osoby z autyzmem 
muszą żyć przez całe ży-
cie. Im większa jest wiedza 
i świadomość społeczna, 
tym łatwiej będzie osobom 
ze spektrum autyzmu zna-
leźć się w otaczającym ich 
świecie. Człowiek łatwiej 
zapamiętuje obrazy, dlatego 

zabiegałam o to, żebyśmy mogli odbyć 
marsz z balonami, odśpiewać piosenkę 
„Wielka siła” i puścić na zakończenie 
balony w niebo. 500 balonów przekaza-
ła nam nieodpłatnie firma Godman. Ja 
dokupiłam pozostałe.
– Niebieskie ubrania, niebieskie balo-
niki, niebieskie oświetlenie budynków. 
Dlaczego ten jeden kolor?
– Kolor niebieski to od dawna kolor 
solidarności z osobami z autyzmem. 
Okazuje się obecnie, że osoby z auty-
zmem, chociaż zamykają się w swoim 
świecie, również są kolorowe. Nie ma 
dwóch takich samych osób ze spektrum 
autyzmu. Na jednym krańcu autyzmu są 
osoby, które nawet nie potrafią mówić, 
mają problem z komunikacją, natomiast 
na drugim osoby z zespołem Aspergera, 
których poziom inteligencji jest znacznie 
powyżej przeciętnej, ale niezmiennie po-
zostają trudności w relacjach społecz-
nych, w nawiązywaniu kontaktów, w ro-
zumieniu emocji innych osób.
– Jaki przekaz dostają od Pani najmłod-
sze dzieci?
– Że autyzm to nie choroba, że nie moż-
na tego wyleczyć i nie można się za-
razić. Że nie trzeba się śmiać z kogoś, 

kto nie potrafi zawiązać sznurowadeł. 
Problemem osób z autyzmem jest to, 
że nie rozumieją np. metafor, przenoś-
ni. Podam przykład: kiedy mama ży-
czy przed klasówką  połamania pióra 
– dziecko wie, że jest to przenośnia, 
a życzenia są pozytywne, a uczeń z au-
tyzmem będzie się bał, że mu się to pió-
ro naprawdę złamie.

14 KWIETNIA w piastow-
skim MOK-u odbędzie się 
kolejna akcja „Otwórz się na 
autyzm w Piastowie”, mająca 
na celu propagowanie wiedzy 
o autyzmie. Zaplanowana jest 
gra miejska, projekcja filmu 
pełnometrażowego, warszta-
ty, a na dodatek – fotobudka. 
Oczywiście na wszystkie wyda-
rzenia wstęp wolny. Szczegóły 
na stronie http://www.piastow.
pl/kalendarium/otworz-sie-na-
-autyzm-w-piastowie#cnt

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Niebieski marsz  
solidarności
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URSUS

PROMOCJA WAŻNEJ KSIĄŻKI DLA HISTORII DZIELNICY URSUS

Odkryli dla mieszkańców
Ursusa wielki, mały sport
Niemal 3 lata przygotowań, gro-
madzenia materiałów do spisania 
dziejów sportu w Ursusie. I udało 
się. W sobotnie popołudnie w hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 381 mieszkańcy Ursusa 
mieli szansę spotkać się osobiście 
z twórcami wydanej przez Urząd 
Dzielnicy Ursus nowej monografi i 
„Sportowe dzieje Ursusa”. Każdy 
miał też okazję otrzymać egzem-
plarz książki z autografem, poznać 
sportowców i działaczy związanych 
z Ursusem, obejrzeć sportowe eks-
ponaty i nie tylko!

W ydarzenie poprowadził dzienni-
karz sportowy Jacek Kurowski 
podkreślając na początku: – 

Książka mówi o rzeczach zapomnia-
nych albo dopiero odkrywanych. Pa-
nowie to wszystko dla państwa odkryli, 
we dwóch. To wielka sztuka odkrywać 
mały sport. Goście mieli okazję posłu-
chać wykładu dra Roberta Gawkow-
skiego – współautora „Sportowych 
dziejów Ursusa”, jak również twórcy 
innych książek, np. uhonorowanej na-
grodą Varsaviana „Encyklopedii klu-
bów sportowych Warszawy i okolicy 
w latach 1918–39”. Autor to absolwent 
Wydziału Historycznego UW,  badacz 
historii sportu i turystyki w ujęciu poli-
tyczno-socjologicznym. W przystępny, 
interesujący sposób opowiedział o cie-

kawostkach związanych z historią spor-
tu w dzielnicy, posiłkując się prezen-
tacją multimedialną z historycznymi 
zdjęciami oraz skanami archiwalnych 
map, wycinków prasowych.

Ważni goście
Na promocję prawie 240-stronicowej 
książki nie przybył (ze względów ro-
dzinnych) jeden z dwóch autorów – 
Jacek Wiśniewski, odpowiedzialny za 
spisanie dziejów Klubu Sportowego 
Ursus od połowy 1956 roku do czasów 
współczesnych. Obecni byli m.in.: Ur-
szula Kierzkowska (burmistrz Dzielnicy 
Ursus), radni m.st. Warszawy – Maria 
Łukaszewicz, Aleksandra Sheybal-Ro-
stek, dr hab. Zbigniew Tucholski (prof. 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; 
jeden z recenzentów książki), przedsta-
wiciele klubów sportowych kontynuują-
cych tradycje RKS Ursus (m. in. Paweł 
Wysocki – prezes KS Ursus, Sławomir 
Luliński – dyrektor OSiR Ursus), Irene-
usz Barski (najbardziej znany fotograf 
dziejów Ursusa; wiele zdjęć jego autor-
stwa zostało wykorzystanych w książ-
ce), Jerzy Domżalski (historyk opisują-
cy dzieje Dzielnicy Ursus). Nie zabrakło 
oczywiście byłych i obecnych sportow-
ców związanych ze sportem w Ursusie 
oraz mieszkańców i miłośników sportu.

6 lat „ukradzionej historii”
Historia jednego z najbardziej zasłu-
żonych w stolicy klubów sięga blisko 
90 lat. Co ważne, pierwszy klub RKS 
Ursus powstał w 1929 roku, czyli 
wcześniej o 6 lat, niż uważano. Do tych 

informacji dotarł także hi-
storyk dziejów Ursusa Jerzy 
Domżalski, przytaczając w  
swojej książce wypowiedzi 
jednego ze współzałożycieli 
Klubu – Stanisława Kacala-
ka. Od 1935 roku w podwarszawskich 
wówczas Czechowicach rywalizowały 
ze sobą Klub Sportowy Czechowice 
działający przy Fabryce Samochodów 
Państwowych Zakładów Inżynieryj-
nych oraz RKS Ursus. Piłkarzem tego 
pierwszego z wymienionych był od 17. 
roku życia Kazimierz Jackowski ps. 
„Torpeda”, a prezesem – Alfred Jaro-
szewicz (jak się po wojnie okazało, był 
szpiegiem politycznym). Jeszcze przed 
latami 30. XX wieku klub z Ursusa 
otrzymał na Woli swój pierwszy sta-
dion, a w 1931 następny – na zapleczu 
ówczesnej fabryki w Czechowcach. Sta-
dion w obecnym miejscu wybudowano 
później, w 1965 roku – zwiastunie „lep-
szych czasów” dla klubu. Nazwy, jak się 
okazuje, do dziś nie zmieniono. Brzmi: 
Stadion XX-lecia PRL.

Czechur, Stal Ursus, RKS Ursus...
Od 1938 roku rozpoczęły się działa-
nia mające na celu połączenie dwóch 
działających na obszarze Czechowic 
klubów. Nawet dochodziło do sporów 
co do nazwy klubu. Zastanawiano się 
nad nazwą Czechur. W czasie II wojny 
światowej rozgrywały się mecze kon-
spiracyjne pomiędzy zawodnikami ww. 
klubów pod nazwą Ursus (a przez krótki 
czas Varsovia). Po 1945 r. funkcjonowa-
ła nazwa RKS Ursus, w czasach stalini-

zmu – Stal Ursus, a po odwilży ponow-
nie RKS Ursus. Dr Robert Gawkowski 
opowiedział też o tym, że pierwsze bar-
wy godła klubu – pomarańczowe i czar-
ne – związane są z lewicą Piłsudskiego. 
Wspominał podczas wykładu o pierw-
szych, „egzotycznych” sekcjach klubo-
wych, np. wodnej, wędkarskiej, a nawet 
dramatycznej (członkowie odgrywali 
przedstawienia!). Całość wystąpienia 
dr. Gawkowskiego można obejrzeć na 
serwisie YouTube pod nazwą Promocja 
książki „Sportowe dzieje Ursusa”.

Podziękowania dla darczyńców 
wspomnień i pamiątek
Książka w przeważającej części sku-
pia się na historii klubu i piłce nożnej. 
W mniejszym stopniu na innych dyscy-
plinach – akrobatyce sportowej, badmin-
tonie, boksie, lekkoatletyce, kolarstwie, 
piłce ręcznej, podnoszeniu ciężarów. 
Atutami publikacji są fotografie, boga-
ty materiał źródłowy (oparty na blisko 
20. opracowaniach, 16. czasopismach, 
archiwaliach), jak również aneksy (ze-
stawienie klubów i organizacji zajmu-
jących się sportem w Dzielnicy Ursus 
oraz tabele z meczami ligowymi klubu 
w sezonach 1957–2016/2017). Warto 
podkreślić, że nie byłoby publikacji, 
gdyby nie chęć pomocy zaangażowa-
nych osób, które podzieliły się swoimi 

wspomnieniami oraz materiałami i fo-
tografiami z rodzinnych archiwów.

Ludzie ze zdjęć na scenie
Promocję książki bardzo ożywiły krót-
kie wywiady Jacka Kurowskiego ze 
znanymi sportowcami i działaczami 
Ursusa – rozpoznali siebie podczas 
spotkania na prezentowanych archi-
walnych fotografiach. Na scenę zostali 
w związku z tym zaproszeni: Barbara 
Kacprzak (dziś Sawicka) (złota me-
dalistka na I mistrzostwach Świata 
w Akrobatyce Sportowej w Moskwie 

1974 roku) oraz Zbigniew Hertel i Jerzy 
Nejman (opowiadali o awansie do II ligi 
w 1973 roku i emocjonującym meczu 
ze Spartą Zabrze rozegranym na oczach  
blisko 5 tys. kibiców). Na promocji 
można było spotkać również Krzysztofa 
„Diablo” Włodarczyka, który wcześniej 
poprowadził trening bokserski dla blisko 
30. osób w różnym wieku w hali przy 
ul. Gierdziejewskiego. – Zajęcia bok-
serskie prowadzimy tam od zeszłego 
roku – relacjonuje Maciej Skupiński, 
trener boksu tajskiego z uprawnieniami 
nadanymi przez Polski Związek Muay 
Thai. Trening miał też charakter sym-
bolicznej reaktywacji sekcji bokserskiej, 
która rozwinęła się w latach 30. w KS 
Czechowice.

Nie koniec atrakcji
W tle goście mogli obejrzeć eksponaty 
związane z ursuskim klubem (puchary, 
koszulki, zdjęcia – również w formie 
multimedialnej prezentacji). Obok hali 
można było obejrzeć wystawę plenero-
wą. Atutem wydarzenia była możliwość 
otrzymania „Sportowych dziejów Ursu-
sa” na własność z autografem autora. 
Po spotkaniu odbyło się otwarcie nowej 
trybuny stadionu w Ursusie oraz mecz 
III ligi (patrz: str. 16).

Tekst i zdjęcia Agnieszka Gorzkowska
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Odnowa Willi Millera i targowiska 
Kolejne środki zewnętrzne wpłyną do miejskiej kasy. Kwota jest impo-
nująca – to niemal 5,5 mln zł z UE w ramach RPO WM 2014–2020 oraz 
z budżetu państwa. Dzięki temu piastowska Willa Millera z otaczającym 
ją parkiem oraz targowisko doczekają się modernizacji. Całkowita war-
tość inwestycji to 6,1 mln zł.

 Umowę w tej sprawie podpisa-
li 26 marca, członek zarządu 
województwa mazowieckiego 

Elżbieta Lanc oraz burmistrz Pia-
stowa Grzegorz Szuplewski wraz 
ze skarbnikiem Piastowa Grażyną 
Wójcik. 

Willa Millera przejdzie kapitalny 
remont. Modernizacji zostanie tak-
że poddany otaczający Willę park. 
Budynek, ze względu na zły stan 
techniczny, jest obecnie nieużyt-
kowany. Docelowo stanie się m.in. 
siedzibą filii biblioteki publicznej, 
harcerstwa wraz z „harcówką”, 
domu dziennego pobytu dla senio-
rów oraz ogólnodostępnej świetlicy 
środowiskowej Centrum Dialogu 
„Pokolenia”.
W ramach projektu zmodernizowa-
ny zostanie także teren targowiska 
(w rejonie ul. Lwowskiej i al. Kra-
kowskiej). Prace obejmą remont 
nawierzchni wzdłuż pawilonów, 
placów postojowych, przebudowę 

parkingu, budowę odwodnienia, 
a także zagospodarowanie zieleni.
Piastowski magistrat niezwłocznie 
rusza z projektem na to zadanie. 
Mamy nadzieję, że za kilkanaście 
miesięcy poznamy nowe oblicze Wil-
li i terenu targowiska.

Anna Lorens
Źródło i zdjęcia: www.mazovia.pl

III Bieg historyczny
Już w niedzielę 14 kwietnia 2018 
o godz. 11.00 wystartuje III bieg 
z cyklu Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych 2018, tym 
razem na dystansie 966 m czym, 
jak nietrudno zgadnąć, upamięt-
niony zostanie CHRZEST POLSKI. 

D la przypomnienia – biegi odby-
wają się w miesiącu upamiętnia-
jącym rocznicę, przy czym rok 

historycznego wydarzenia to zara-
zem dystans, jaki mają do pokona-
nia zawodnicy.
Dwa pierwsze w tym roku biegi, 
które odbyły się w marcu poświę-
cone były pamięci Żołnierzy Nie-
złomnych (1963 m) oraz Polskiego 
Państwa Podziemnego (1945 m). 
Oba wygrał ten sam zawodnik – Pa-
weł Krochmal, trener grupy Rozbie-
gany Piastów. Czy jest niepokonany, 
pokażą kolejne biegi. To wyzwanie 
dla kolejnych biegaczy. 
Każdy może spróbować swoich sił, 
nie ma ograniczeń wiekowych. Wy-
starczy wejść na stronę www.mosir.
piastow.pl i wypełnić formularz 
zgłoszeniowy. Tam też znajduje się 
lista startowa uczestników biegu.
W tym roku frekwencja dopisuje. 
Do pierwszego biegu zgłosiło się 
113 zawodników, do drugiego – 127. 
Wszyscy na zakończenie biegu do-
stali pamiątkowe medale, a najlepsi 
w swoich kategoriach – puchary 
i różne nagrody rzeczowe.
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W piątek 13 kwietnia przypada Dzień Pamięci 
Ofi ar Zbrodni Katyńskiej. Święto zostało ustano-
wione przez sejm RP 14 listopada 2007 roku ce-
lem oddania hołdu ofi arom zbrodni popełnionej 
przez sowieckie NKWD na polskich jeńcach wo-
jennych wiosną 1940 roku. Informację o odkry-
ciu masowych grobów polskich ofi cerów w Katy-
niu podało niemieckie radio 75 lat temu. Związek 
Radziecki przyznał się ofi cjalnie do popełnienia 
zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach.

W niedzielę 8 kwietnia o godz. 9.30 
w kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła w Piastowie odprawio-

na została msza św. w intencji ofiar 
zbrodni katyńskiej. Po mszy Burmistrz 
Piastowa Grzegorz Szuplewski, członek 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Zdzi-
sław Brzeziński, radni oraz członkowie 
piastowskiej grupy rekonstrukcyjnej 

złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową 
i urną z ziemią z cmentarzy wojennych 
w Katyniu i Bykowni, a także na skwe-
rze przed budynkiem piastowskiego Ko-
misariatu Policji przy kamieniu i dębie 
pamięci ostatniego przed wojną komen-
danta Policji w Piastowie, aspiranta Jana 
Johne, zamordowanego przez NKWD 
wiosną 1940 roku w Twerze.

KATYŃ – ocalić od zapomnienia...
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KULTURA

W numerze 5(34) „Mocnych Stron”, zamieściliśmy relację ze spotkania podróżniczego, 
które odbyło się w lutym, w Domu Kultury Włochy, w ramach comiesięcznych wydarzeń 
pt. „Slajdowisko: przyjdź – zobacz – zacznij swoją przygodę”, podczas których zaproszeni 
podróżnicy pokazują zdjęcia i opowiadają o swoich wyprawach. Spotkania mają swój temat 
przewodni – w tym sezonie jest to szeroko pojęty „wschód”, i odbywają się w czwartą nie-
dzielę miesiąca, od października 2017 do czerwca 2018 r. 

Slajdy podróżnicze InMundo
Gośćmi lutowego spotkania byli Anna i Mar-
cin Szymczakowie (reprezentowani przez pana 
Marcina) z prelekcją „Tybet – jedwabnym szla-
kiem na dach świata”. Państwo Szymczakowie 
są organizatorami odbywających się od kilku 
lat pokazów slajdów podróżniczych „InMundo” 
w warszawskim kinie Luna. Pokazy są w czwart-
ki, o godz. 19.00. Pasjonaci podróży mają okazję 
obejrzeć fotografie i wysłuchać opowieści z naj-
dalszych zakątków świata. Do grona podróżni-
ków relacjonujących tam swoje eskapady należą 
też Anna i Krzysztof Kobusowie – goście kolej-
nego slajdowiska w DK Włochy.
W niedzielę, 25 marca zgromadzona publiczność 
obejrzała prezentację – „Magiczna Polska wielu 
kultur”. Odkąd łatwiej jest nam podróżować po 
świecie – jeździmy w rejony, o których mogliśmy 
wcześniej pomarzyć. Ale nie trzeba jeździć da-
leko, żeby nacieszyć oczy i zobaczyć interesują-
ce rzeczy. Na takich spotkaniach, jak dzisiejsze, 
możemy znaleźć inspiracje do interesujących 
podróży po Polsce. Nasza ojczyzna jest krajem 
wielokulturowym, bogatym w różne tradycje, 
z wieloma intersującymi miejscami i pięknymi 
krajobrazami. Ta różnorodność jest skarbem, 
o który warto dbać.

Prelegenci
Polska to kraj niezwykły, który poznawać moż-
na bez końca. Anna i Krzysztof Kobusowie 
sami czynili to przez kilka lat, zbierając mate-
riał fotograficzny do albumu „Polska wielu kul-
tur”, wydanego w 2008 r. przez Świat Książki. 
Wędrowali z aparatami dokumentując zacho-
wane zwyczaje i obrzędy, spotykając ludzi róż-
nych wyznań i narodowości, zaprzyjaźniając 
się z nimi i poznając ich świat. Są też autorami 
zdjęć do siedmiu albumów – „Piękna Polska”, 
autorami książek „ Polska pełna przygód. Ro-
dzinny przewodnik po niezwykłych miejscach”, 
„Podróżuj z dzieckiem. Poradnik praktyczny” 
i cyklu „Podróżownik”. Prowadzą serwis in-
ternetowy www.malypodroznik.pl poświęcony 
podróżowaniu z dziećmi oraz stronę www.tra-
velphoto. Mają dwójkę dzieci. Odkąd się poja-
wiły – podróżują razem z nimi. – Życie warto 
przeżywać razem, dzieciństwo naszych pociech 
nigdy się nie powtórzy. 
Pani Anna i pan Krzysztof zabrali nas w ponad 
godzinną podróż po naszym kraju, podczas któ-

rej mogliśmy „uczestniczyć” w różnych obrzę-
dach i świętach, takich, które znaliśmy, i takich, 
o których usłyszeliśmy, być może, po raz pierw-
szy. Prezentacja „Magiczna Polska wielu kultur” 
jest pokazywana od lat, autorzy na bieżąco ją 
modyfikują. My obejrzeliśmy najnowszą wersję, 
z roku 2018. 

Święta Wielkanocne – tradycje i zwyczaje
Polska jest krajem różnorodnym. Każdy region 
może pochwalić się własną tradycją, zwyczaja-
mi, charakterystycznymi strojami. Za nami Świę-
ta Wielkanocne. Jakie zwyczaje związane z ich 
obchodami, i jakie miejsca, warto zobaczyć?
Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. 
Najwyższe palmy możemy zobaczyć w Lipni-
cy Murowanej. Żeby wziąć udział w konkursie 
na najwyższą – trzeba donieść palmę na rynek 
i postawić tak, żeby się nie złamała. Rekordzistka 
miała 36,5 m. Nam bliżej na Kurpie, a tam pal-
my są najładniejsze. Kwiaty do ich dekorowania 
gospodynie przygotowują przez długie zimowe 
miesiące.
W Niedzielę Palmową, w okolicach Krakowa, 
możemy spotkać Pucheroki. To młodzi, barwnie 
ubrani chłopcy, o ubrudzonych sadzą twarzach, 
w wysokich czapach pełnych bibułek i wstążek, 
którzy chodzą po domach, w niedużych grupach, 

i recytują zabawne wierszyki, za co otrzymują 
podarki – najczęściej jajka. Tradycja Pucheroków 
kultywowana jest dzięki Gminnym Ośrodkom 
Kultury.
Kalwaria Zebrzydowska – rozsiane na wzgó-
rzach wokół sanktuarium oo. Bernardynów stacje 
Męki Pańskiej zostały, jako jedyna kalwaria na 
świecie, wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. W uroczystościach Wielkiego Tygo-
dnia, co roku, bierze udział ok. 100 tys. pielgrzy-
mów, wydarzenia odbywają się w czasie rzeczy-
wistym.
W Górce Klasztornej (Wielkopolska) – od roku 
1984 odgrywane jest, w plenerze, Misterium Męki 
Pańskiej. Jego inicjator – miejscowy proboszcz – 
x. Jan Czekała, wielokrotnie wcielał się w role Je-
zusa, pozostałe role odgrywa miejscowa ludność, 
co bardzo ją zintegrowało. Z czasem role zrosły 
się z osobami je odtwarzającymi.
Niedaleko Sandomierza, nad Sanem, leży Ra-
domyśl – tam odbywa się jedno z najbardziej 
niepowtarzalnych świąt ludowych w Polsce – 
Wielkanocne Turki. Co ciekawe – jest to także 
najbardziej rdzenne polskie święto tego okresu, 
które nie ma swojego odpowiednika na całym 
świecie. Jego tradycja sięga roku 1863 i wy-
prawy króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń. 
Radomyscy żołnierze walczyli u jego boku. Po 
zwycięskiej bitwie pod Wiedniem dotarli do do-
mów w Wielki Piątek i od razu zaciągnęli wartę 
przy Grobie Pańskim w podzięce za szczęśliwy 
powrót do domu. Ubrani byli w stroje zdobyczne 
– tureckie. 
W Sobotę Wielkanocną, po wieczornej liturgii, 
odbywa się uroczysty przemarsz Turków, przy 
dźwiękach orkiestry, z kościoła na Mały Rynek. 
W czasie Wielkanocy chodzą oni po domach z ży-
czeniami. Zwyczaj Turków istnieje w niezmienio-
nej formie od wielu lat, jest przekazywany z po-
kolenia na pokolenie i z roku na rok nieustannie 
przyciąga rzesze gości.
Poniedziałek Wielkanocny w Pietrowicach 
Wielkich to dzień, w którym odbywa się wio-
senny objazd pól. Procesja konna rozpoczyna 
się przed tutejszym kościołem parafialnym, skąd 
uczestnicy (tylko konno lub w bryczkach oraz 
orkiestra na wozie) jadą 3 km do drewnianego 
kościoła pątniczego, uczestniczą w nabożeństwie 
o urodzaje (tutaj proboszcz musi jeździć kon-
no), po czym objeżdżają okoliczne pola. Kiedyś 
w procesji mogli brać udział tylko mężczyźni, 

i konie z Pietrowic Wielkich – to się zmieniło. 
Oczywiście miejsca i zwyczaje związane ze 
Świętami Wielkanocnymi stanowiły tylko część 
niedzielnego slajdowiska. 

Różnorodność i wielokulturowość
Boże Ciało – to Spycimierz k. Uniejowa i pro-
cesja eucharystyczna idąca po kwiatowych dy-
wanach układanych przez mieszkańców tutejszej 
parafii. A także barwna procesja w strojach lu-
dowych w Łowiczu. Kaszubska pielgrzymka na 
kutrach z nabożeństwem na wodach Zatoki Pu-
ckiej (reaktywowana przed 30 laty). Potomkowie 
Tatarów (meczety w Bohonikach i Kruszynia-
nach), Żydzi – ich zwyczaje oraz zabytki, reakty-
wowany Tabor Romski, Puńsk i Litwini. Polska 
jest krajem różnorodnym, wielokulturowym, i to 
jest nasze bogactwo, które warto pielęgnować.

Warto jeździć i odkrywać Polskę
Pokaz zakończył utwór zespołu DePress, łączą-
cego punk-rock z tradycyjną muzyką góralską. 
„Przed laty, będąc na Festiwalu Kultury Celty-
ckiej i Bretońskiej zobaczyliśmy młodych i star-
szych ludzi tańczących przy dźwiękach muzyki 
ludowej. U nas wtedy muzyka folkowa była syno-
nimem obciachu. To się zmieniło – teraz czerpie 
się z tradycji. Zachęcamy – warto jeździć i odkry-
wać Polskę, wszystko jest na wyciągnięcie ręki”.

Kolejne „Slajdowisko” odbędzie się 22 kwiet-
nia: Iran – w poszukiwaniu skarbów orientu. 
Organizatorzy zapraszają.

Tekst i zdjęcia Wojciech Grzesik

n WŁOCHY. Kolejne „Slajdowisko” w Domu Kultury Włochy

Magiczna Polska wielu kultur
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n  Sprawdzamy, jak poprawił się 
komfort podróżnych od stycznia br.

Lepszy rydz niż nic, 
czyli... 
cieszmy się jedynym, 
nowym biletomatem!
Po moim tekście pt. „Białe plamy z biletomata-
mi. Przynajmniej kilka lat na poprawę” w stycz-
niowym numerze „Mocnych Stron” postanowi-
łam wrócić do tematu zbyt małej ilości tych 
urządzeń w naszym regionie i sprawdzić, czy 
coś się zmieniło. Na razie nowy automat z bile-
tami służy od kilku dni mieszkańcom Piastowa.

W stępnie planowa-
no lokalizację przy 
ul. Warszawskiej 

w Piastowie. Zapytali-
śmy o szczegóły.
– 4 kwietnia zainstalowa-
ny został biletomat w Pia-
stowie przy ul. Dworco-
wej obok postoju Taxi. 
Na początku planowania 
lokalizacji dla biletomatu 
w Piastowie rzeczywiście 
brany był pod uwagę te-
ren przy ul. Warszawskiej 
43, ale ze względu na 
analizę potoków podróż-
nych, operator urządzeń 
wybrał inną lokalizację 
– tłumaczy nam Donata 
Nowakowska, rzecznik 
prasowy Kolei Mazowie-
ckich. 
W styczniowym tekście  
zwróciłam również uwagę  
na brak automatu z bile-
tami w miejscu zlikwido-
wanego na czas remontu 
przy stacji PKP Warsza-
wa Ursus. Urządzenie by-
łoby udogodnieniem dla 
podróżnych chcących 
zaopatrzyć się w bilet 
na autobusy ZG, czyli 
zastępczą komunikację. 
Obecnie w Ursusie takiej 
możliwości wciąż nie ma. 
Pytaliśmy także o możli-
wość dostawienia bileto-
matów na stacjach PKP 
Warszawa Gołąbki oraz PKP Warszawa Ursus Pół-
nocny, ze względu na coraz większą ilość nowych 
mieszkańców niedawno powstałych i wciąż budo-
wanych osiedli w Dzielnicach Ursus i Włochy. 
Co do biletomatu przy stacji PKP Warszawa Ursus 
już w styczniu Koleje Mazowieckie odpowiedzia-
ły, że ma stanąć przy skrzyżowaniu ulic Wojcie-
chowskiego/Jagiełły. Trwają ustalenia dotyczące 
wa runków i możliwości za instalowania urządzenia. 
A jak sytuacja wygląda obecnie? – W kwestii mon-
tażu biletomatu w Ursusie, nadal trwają ustalenia 
pomiędzy operatorem biletomatów Spółką ASEC 
S.A. a zarządcą terenu – mówi Donata Nowakow-
ska. – Operator nie planuje instalować urządzeń 
w okolicy stacji Warszawa Ursus Płn. oraz War-
szawa Gołąbki – dodaje na koniec.

Tekst i zdjęcia  
Agnieszka Gorzkowska

W tym roku obchodzimy doniosłą 
rocznicę – stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z tej 
okazji odbywa się w Warszawie i w 
całym kraju mnóstwo różnych wy-
darzeń kulturalnych (których kul-
minacja przypadnie na listopad). 
Jednym z nich jest wystawa prac 
Piotra Rafałki pt. 100 polskich 
legionistów – portrety (wcześniej 
zaprezentowana w Muzeum X Pa-
wilonu Cytadeli Warszawskiej), 
którą rozpoczął 7 kwietnia 2018 r. 
wernisaż w Ursusie w Galerii Ad-
-Hoc Ośrodka Kultury Arsus.

T o wyjątkowe wydarzenie dla 
dzielnicy Ursus trafnie określił 
Dyrektor Ośrodka Kultury Arsus, 

Bogusław Łopuszyński: – Można 
śmiało powiedzieć, że ta wystawa 
to dla naszej dzielnicy inauguracja 
obchodów stulecia odzyskania nie-
podległości, ponieważ wydarzenia 
tego typu nie było, takiej wystawy 
nie będzie. Dyrektor, jako wicepre-
zes Koła Światowego Związku AK 
w Ursusie, podziękował Piotrowi 
Rafałce i uhonorował go pamiątko-
wym dyplomem, natomiast kurator 
wystawy, Grażyna Kostawska, wrę-
czyła artyście kwiaty. W ciekawym 
wystąpieniu kierownik Galerii Ad-
-Hoc, Piotr Szałkowski, omówił zaś 
twórczość artysty.  
Zebrani widzowie mogli również 
posłuchać wspaniałego wystąpienia 
artysty, który powiedział do zebra-
nej publiki: – Z zawodu jestem śpie-
wakiem, od wielu lat współpracuję 
z Reprezentacyjnym Zespołem Arty-
stycznym Wojska Polskiego i stąd to 
zamiłowanie przede wszystkim do 
pieśni patriotycznych, ale też stąd rok 
temu wpadłem na taki pomysł, żeby 
namalować sto portretów na stulecie 
odzyskania niepodległości. Taki szalo-
ny trochę pomysł.

W ystawa udowadnia, że Piotr Ra-
fałko to wszechstronnie uzdol-
niony artysta. Jest on przede 

wszystkim znanym tenorem, absol-
wentem Wydziału Wokalnego Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie, który występował 
na wielu prestiżowych festiwalach 

muzycznych i koncertach w Polsce 
i za granicą. Można powiedzieć, że 
poprzez wystawę w Arsusie dał się 
z kolei poznać również jako utalento-
wany artysta plastyk. 

P ortrety legionistów wykonane 
zostały techniką olejną z dużym 
kunsztem malarskim i dbałością 

o detale. Każdy portret jest bardzo 
starannie wykonany i jest wiernym 
odwzorowaniem zachowanych fo-
tografii portretowych legionistów 
z lat 1914–1918, co wiąże się z be-
nedyktyńską wręcz pracą, jaką mu-
siał wykonać artysta. Warto dodać, 
że Rafałko musiał uzyskać pozwo-
lenie z różnych instytucji i archi-
wów (m.in. z Centralnej Biblioteki 
Wojskowej, Wojskowego Biura Hi-
storycznego czy z Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku) na wy-
korzystanie często unikalnych, nie-
publikowanych szerzej zdjęć, które 
wymagały też wstępnej obróbki 
cyfrowej, zanim mogły posłużyć 
jako wzór do wykonania prezento-
wanych portretów. 
Ten wyjątkowy realizm ukazanych 
portretów sprawia, że ów poczet skła-
dający się z ponad stu żołnierzy Le-
gionów Polskich ma ogromną wartość 
edukacyjną, co podkreślił w swoim 
przemówieniu Piotr Szałkowski. 
Wśród sportretowanych żołnierzy 
przykuwa uwagę umiejscowiony na 
wprost wejścia do galerii znakomity 
portret marszałka Józefa Piłsudskie-
go, na innych widnieją najsłynniejsi 
dowódcy Legionów Polskich, tacy 
jak: Leon Berbecki, Zbigniew Du-

nin-Wąsowicz, Karol Durski-Trza-
ska, Tadeusz „Wyrwa” Furgalski, 
Józef Haller, Tadeusz Kasprzycki, 
Mieczysław Norwid-Neugebauer, 
Kazimierz „Herwin” Piątek, Edward 
Rydz-Śmigły, Kazimierz Sosnkow-
ski, Stanisław Szeptycki czy Zyg-
munt Zieliński. Nie zabrakło też por-
tretów słynnej „Siódemki Beliny”, 
czyli uczestników pierwszego, sied-
mioosobowego patrolu zwiadowcze-
go oddziału kawaleryjskiego strzel-
ców pod dowództwem Władysława 
„Beliny” Prażmowskiego. 
W niektórych przypadkach artysta 
tworzył portret konkretnej postaci 
na podstawie grupowego zdjęcia, 
uwzględniał wtedy wszystkie szcze-
góły, które były widoczne na foto-
grafii. W ten sposób powstał m.in. 
portret Bolesława Wieniawy-Długo-
szowskiego. Malarzowi tak bardzo 
spodobała się widoczna w postawie 
i w spojrzeniu owego legionisty non-
szalancja, że wyłuskał tę postać spo-
śród innych i stworzył osobny portret. 

A rtysta starał się dotrzeć do moż-
liwie jak największej liczby za-
chowanych źródeł opisujących 

losy portretowanych żołnierzy i fak-
tografii historycznej. Chciał nie tylko 
wiernie przedstawić podobiznę dane-
go żołnierza, lecz także odzwiercied-
lić jego psychikę i charakter. Ten in-
dywidualny charakter widoczny jest 
w spojrzeniu legionistów. Bardzo do-
brze widać to na wielu obrazach, ale 
chociażby portret późniejszego gen. 
Mariusza Zaruskiego jest tu dobrym 
przykładem. 

Takie postaci powinny służyć za wzór 
młodym pokoleniom. To ludzie, któ-
rych artysta dzięki swojej pasji wskrze-
sił na nowo. Ożywają na tych płótnach, 
a ich biografie i postawy życiowe są po 
prostu imponujące. Obecna na werni-
sażu radna Irena Jarzębak zwróciła 
uwagę na dużą korzyść, jaką odnio-
słaby młodzież szkolna, przychodząc 
na tę wystawę. Portrety mogłyby za-
inspirować uczniów do zapoznania się 
z późniejszymi życiorysami poszcze-
gólnych legionistów. Prezentowani na 
wystawie bohaterowie mają jeszcze 
skromne odznaczenia, gdyż według 
samego artysty: – Z reguły przedsta-
wiają żołnierzy z okresu sprzed odzy-
skania niepodległości. Wielu z ofice-
rów Legionów Polskich, doczekało się 
w II Rzeczpospolitej generalskich szli-
fów i orderów. Jednak tu pojawiają się 
w szarych mundurach, maciejówkach 
albo ułańskich czako na głowie, zaś 
ich pierś zdobią przeważnie tylko od-
znaki pamiątkowe „Ukończenia Szko-
ły Oficerskiej Związku Walki Czynnej” 
oraz „Za wierną służbę”.

M iłą i podniosłą atmosferę wernisa-
żu artysta urozmaicił także włas-
nym wykonaniem dwóch pieśni 

patriotycznych przy akompaniamencie 
pianistki: Dziś do ciebie przyjść nie 
mogę i Raduje się serce. 
Warto też nadmienić, że zaprezento-
wane portrety ozdobią też album pt. 
100 polskich legionistów, który ma być 
opublikowany przez Wydawnictwo 
Świętego Filipa Apostoła.

tekst i zdjęcia Anna Zgutka

n  URSUS. Wystawa prac Piotra Rafałki w Galerii Ad-Hoc w Arsusie

Poczet odrodzonych legionistów
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n  Wyniki 11. edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Makabryła 2017”

Budynek Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Pruszkowie  
jednym z najbrzydszych w Polsce
1388 głosów internautów wystarczyło, by budynek zajął szóstą pozycję 
w dziesiątce najbardziej nieudanych architektonicznie obiektów powsta-
łych w Polsce w 2017 roku. Dlaczego tak długo wyczekiwany obiekt zna-
lazł się w zestawieniu serwisu Bryła?

P lebiscyt od 11. lat obnaża grze-
chy polskiej architektury. Zwraca 
uwagę na nieudolne przebudowy 

zabytków, ignorowanie kontekstu, 
gigantomanię, wykorzystywanie sła-
bej jakości materiałów, samowolki 
budowlane czy przedstawianie wizu-
alizacji, nie mających nic wspólnego 
z rzeczywistością. W tym roku in-
ternauci do północy 25 marca oddali 
prawie 25 tysięcy głosów na budyn-
ki i inwestycje, które sami zgłaszali 
przesyłając wcześniej zdjęcia swoich 
„kandydatów” wraz z lokalizacją. Do 
fotografii można było również dołą-
czać komentarz, dlaczego wskazany 
obiekt zasługuje na tytuł, będący po-
wodem do wstydu.

Trumna, krematorium, czarny moloch
Pierwsze prace przy budowie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Pruszko-
wie rozpoczęły się w 2015 r., a wy-
kończeniowe w 2017. Obecnie budy-
nek CDK wchodzi w skład kompleksu 
zarządzanego przez Spółkę Centrum 
Kultury i Sportu. Obiekt (kubatura 
całkowita 80 087,9 m3; powierzchnia 
całkowita 17 118,29 m2; powierzch-
nia użytkowa budynku 13 040,67 m2) 
nie spodobał się wielu mieszkań-
com i gościom, mijającym widoczny 
z okien samochodu budynek zlokali-
zowany obok ruchliwego skrzyżowa-
nia Al. Jerozolimskich i ul. Bohaterów 
Warszawy. Jak czytamy w wynikach, 
zaprojektowana bryła jest ciężka i to-

porna, niedopasowana do otoczenia. 
Czarna, monolityczna konstrukcja 
„rozpanoszyła się”. Pojawiają się rów-
nież inne określenia mieszkańców: 
trumna, krematorium, łódź podwodna, 
Titanic, kloc lub czarny moloch.

Czy jest ta „bardziej korzystna strona”?
Organizatorzy plebiscytu otrzymali 
uwagi, że nie zaprezentowali całego 
obiektu, tylko elewację frontowo-
-boczną i boczną od al. Jerozolim-
skich.  – Owszem, jest jeszcze druga 
boczna szklana elewacja (niewidocz-

na od strony skrzyżowania), ale na-
wet ona nie ratuje obiektu. Zobaczcie 
i oceńcie sami – tłumaczą organiza-
torzy. Niewidoczną elewację nieco 
ożywiają kolorowe ramy okalające 
szklane elementy. Według naszej oce-
ny, również nie zmienia to na korzyść 
odbioru całego projektu. Ponadto, na 
oficjalnej stronie miasta Pruszkowa 
nie zamieszczono żadnego zdjęcia 
ukazującego obiekt z innej, niż z tej 
„bardziej korzystnej strony” od boiska. 
Na fanpage Centrum podobnie: także 
obejrzymy zdjęcie od strony boiska 

oraz wizualizację, która 
przekłamuje kolorystykę 
Centrum ukazując ją jako 
beżową, choć jest czar-
na. Wiadomo, chodzi 
o dobrą promocję. Jed-
nak, czyżby kolorystyka 
nie spełniała jednak do 
końca oczekiwań nawet 
samych włodarzy miasta 
oraz pracowników Cen-
trum?

„Budynek ma charakter 
industrialny”
Wiceprezydent Pruszko-
wa – Michał Landowski – 
jeszcze na etapie trwania 
konkursu tłumaczył, że 
budynek ma charakter in-
dustrialny. Nawiązuje do 
historii miasta związanej 
z metalurgią. Porównuje 
go z takimi obiektami, 
jak Gdański Teatr Szeks-
pirowski czy Międzyna-
rodowe Centrum Kon-
gresowe w Katowicach. 
Według wiceprezydenta, 
plebiscyt nie do końca 
jest miarodajny, ponieważ 
w poprzednich edycjach 
nominację otrzymał m.in. 
gmach Telewizji Polskiej 
w Warszawie.

Czy budynek spełni swoje funkcje?
Choć oceniono już wygląd zewnętrz-
ny obiektu, na oceny funkcjonalności 
(czy spełni oczekiwania ponad 60. 
tys. mieszkańców Pruszkowa w zakre-
sie realizacji potrzeb na polu kultury, 
sportu i przedsiębiorczości) musimy 
poczekać. Nie było bowiem jeszcze 
nawet oficjalnego otwarcia Centrum. 
Budynek mieści siedzibę Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Kamyk”, Zespołu 
Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, 
sale (audytoryjną dla 210 osób i wido-
wiskową dla 392 osób), sale: rytmiki, 
baletu, muzyki, malarstwa i rzeźby, 
sale konferencyjne, powierzchnie biu-
rowe, studio nagrań, siłownię i fitness 
z kompleksem saun i boiskiem do ri-
cocheta, gabinety rehabilitacyjne i od-
nowy biologicznej, patio ze ścianką 
wspinaczkową, powierzchnie gastro-
nomiczne, parking podziemny dla 181 
samochodów, parking naziemny dla 
138 samochodów. Wokół budynku 
znajdują się natomiast: teren do nordic 
walking, ścieżka zdrowia, outdoor fit-
ness, plac rekreacji oraz strumyk.

Agnieszka Gorzkowska

l  I miejsce w opisywanym plebis-
cycie otrzymała przebudowa willi 
Monte w Zakopanem. O wszystkich 
finalistach, którzy otrzymają wkrótce 
architektoniczne antynagrody, można 
przeczytać w serwisie Bryla.pl i pona-
pawać się wizerunkami nieudanych re-
alizacji na zamieszczonych zdjęciach.

l  17 maja 2018 roku w godz. 17:30 
– 23:00, w  Sali konferencyjnej przy 
ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie od-
będzie się spotkanie projektantów 
i architektów oraz uroczysta gala po-
łączona z bankietem. Tego wieczoru 
przedstawieni zostaną zwycięzcy XI 
edycji konkursu Bryła Roku, a auto-
rom najbrzydszych budynków zrea-
lizowanych w 2017 roku wręczone 
zostaną statuetki.

Na co dzień przechodnie i przejeżdżający skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich i ul. Bohaterów Warszawy mają wątpliwą przyjemność mijania tego czar-
nego monolitu. I właśnie z takiej perspektywy oceniono wygląd budynku, który swą kolorystyką tak bardzo odbiega od prezentowanego na wizualizacji, 
że wzbudził rozczarowanie i mocno krytyczne opinie głosujących. Mało kto może obejrzeć go z lotu ptaka. Jest szansa, że o niechlubnej nagrodzie 
zapomnimy, bo budynek obroni się funkcjonalnością. Z niecierpliwością czekamy na oficjalne otwarcie! Fot. Jacek Sulewski
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OTWARTE MISTRZOSTWA URSUSA W SZACHACH 
DZIECI do lat 9, 8, 7 i młodszych

W sobotę, 24 marca, Szkoła Podstawowa Nr 14 gościła uczestników Ot-
wartych Mistrzostw Ursusa Dzieci do lat 9,8,7 i młodszych w szachach. 
W turnieju wzięło udział 100 zawodników, podzielonych na grupy według 
wieku i płci, przybyłych z terenu Mazowsza i innych regionów Polski. 

TURNIEJ
Zawody odbyły się dzięki bardzo duże-
mu wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursus, 
Fundacji Wspierania Szachów w Ursu-
sie, Szkoły Podstawowej Nr 14 i UKS 
Czternastka. Goszczący na imprezie 
z-ca burmistrza naszej dzielnicy – Kazi-
mierz Sternik (powitany brawami) – był 
pod wrażeniem ilości młodych szachi-
stów biorących udział w turnieju. Dzie-
ciom życzył wspaniałych zwycięstw, 
a rodzicom satysfakcji. 

Po rozegraniu 6 rund każde dziecko 
otrzymało dyplom i nagrodę, a trzech 
pierwszych zawodników w każdej gru-
pie – puchary.

ZMIANA NAZWY
Impreza wcześniej odbywała się pod 
nazwą: Mistrzostwa Ursusa Przedszko-
laków w szachach. Teraz górna granica 
wieku została podwyższona, aby dać 
szansę 9-latkom, którzy przeszli do 
grupy, w której muszą grać z dorosły-
mi. Andrzej Kądziołka – trener UKS 

Czternastka: Ten turniej jest dla nich 
taką rekompensatą. Tutaj mogą 

grać z młodszymi. Także tutaj 
wszyscy uczestnicy otrzymują 

nagrody –żeby dzieci zachę-
cić do gry. Jest to dla nich 
ważne – sami mogą sobie 
wybrać nagrodę, nawet 
taką, której rodzic by im 
nie kupił.

SILNE EMOCJE
Taki turniej jest stresu-
jący dla dziecka, może 
ono w tym wieku jeszcze 
nie radzić sobie z emo-
cjami – stąd nagrody dla 
wszystkich uczestników. 
Podczas trwania rund 
na sali znajdowali się 
jedynie zawodnicy, sę-
dzia – Andrzej Żochow-
ski i trener – Andrzej 
Kądziołka. Rodzice, po 
wprowadzeniu dzieci 
na salę i zajęciu przez 
nie miejsc, proszeni byli 
o wyjście na zewnątrz. 
Szachistom potrzebny 
jest spokój. – Zdarza 
się, że rodzic krzyczy na 
dziecko – zapraszamy 
wtedy takiego rodzica 
na turniej dla dorosłych, 

żeby zobaczył, jak to wygląda z punk-
tu emocji. Generalnie trzeba jednak 
tych rodziców podziwiać, że potrafią 
poświęcić nawet i cały dzień, żeby być 
z dzieckiem na turnieju i mu kibicować. 
To wspaniali rodzice, tylko zapraco-
wani. Kiedyś pracowało się do 15–16, 
teraz ludzie wracają zmęczeni o 19-tej.  

SZACHY A ROZWÓJ DZIECKA
Liczba uczestników Otwartych Mi-
strzostw Ursusa Dzieci w szachach po-
kazuje, że zajęcia prowadzone w przed-
szkolach, domach kultury, bibliotekach 
(tak jak w Ursusie) mają sens. Dzieci 
chcą grać, uczą się przy tym dyscypli-
ny, ćwiczą pamięć i koncentrację uwa-
gi. Szachy mają wejść do programu na-
uczania szkoły podstawowej w kl. 1–3. 
W Grecji, Hiszpanii, dawnych republi-
kach rosyjskich – są w szkołach przed-
miotem obowiązkowym. Żeby osiąg-
nąć sukces w szachach trzeba grać, 
konfrontować się i uczyć od lepszych. 
Andrzej Kądziołka radzi, żeby przynaj-
mniej raz w miesiącu dziecko zagrało 
w jakimś turnieju. Bemowo, Chylice, 
Piaseczno, Zielonka, Wołomin – nie 
trzeba daleko jeździć. Ale w tygodniu 
też warto wygospodarować co najmniej 
15 minut na szachy. Dobrze, jeśli wśród 
domowników ktoś interesuje się i umie 
grać. 
– Dzieci też próbują rodziców zaintere-
sować – to taka integracja, zacieśnia się 
więź rodzica z dzieckiem. 
Szachy nie są sportem elitarnym, każdy 
ma jednakowe szanse. Ważna jest chęć 
i poświęcony czas.

WAŻNE WSPARCIE
Trener Andrzej Kądziołka obserwuje 
bardzo duże zainteresowanie szachami 
szczególnie wśród młodych zawodni-
ków. UKS Czternastka uczestniczył 
w ubiegłorocznych zawodach I ligi 
szachowej, które odbyły się w lipcu, 
w Szczyrku i zajął IV miejsce. Wśród 
starszych jest już inaczej. Czołowi pol-
scy zawodnicy, którzy mieszkają na 
Mazowszu, reprezentują kluby śląskie, 
dolnośląskie, małopolskie, lubuskie. 
Kluby mazowieckie nie mają środków 

finansowych, aby zatrzymać najlep-
szych szachistów. 
– Jest to przykra, i zarazem dziwna 
sytuacja – większość firm mogących 
sponsorować kluby mieści się na Ma-
zowszu. 
Urzędy miast wspierają dzieci (naj-
młodszych), natomiast starsi zawodnicy 
(w tym młodzież) nie mają możliwości 
konfrontacji z lepszymi zawodnika-
mi. Wyjątek potwierdzający regułę to 
Turniej im. M. Najdorfa organizowany 

przez Polonię Warszawa. Dlatego każ-
de wsparcie UKS Czternastka, poprzez 
przekazanie 1% podatku na Fundację 
Wspierania Szachów w Ursusie (KRS 
0000 319982), będzie bardzo pomocne. 

W CZERWCU w DK „KOLOROWA”  
– kolejny turniej FIDEowski  

dla zawodników z rankingiem ELO. 

Tekst i zdjęcia  
Wojciech Grzesik

WYNIKI

Dziewczynki do lat 7:
1.  Jastrzębska Lena – MZSzach
2.  Ksionek Joanna – UKS 14 Warszawa
3.  Kudaj Klara – Ursus
Dziewczynki do lat 8:
1.  Nurkiewicz Anna – UKS Łady Raszyn
2.  Maciejczuk Zuzanna – Stoczek 45 Białystok
3.   Gałajda Karolina – UKS Szachowa Dwójka  

Grodzisk Mazowiecki
Dziewczynki do lat 9:
1.  Dzierzgowska Jagoda – KSz Polonia Warszawa
2.   Kicińska Anna – UKS Szachowa Dwójka  

Grodzisk Mazowiecki
3.  Czarkowska Dalia – UKS 14 Warszawa
Chłopcy do lat 7:
1.  Mielcuch Karol – MZSzach
2.   Kuczewski Mateusz – UKS 321 Warszawa Bemowo
3.  Kosiński Marcin – UKS 14 Warszawa
Chłopcy do lat 8:
1.  Klask Franek – UKS 14 Warszawa
2.   Krogulski Max – UKS 14 Warszawa
3.   Lisowski Feliks – UKS Szachowa Dwójka Grodzisk 

Mazowiecki
Chłopcy do lat 9:
1.  Nocek Dominik – KSz Polonia Warszawa
2.  Śmietanko Mateusz – UKS 14 Warszawa
3.  Książek Mateusz – MZSzach
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Nabór do Rady Seniorów
Dzielnicy Ursus

Termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów 
Dzielnicy Ursus został wydłużony. 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ 
DO 20 KWIETNIA 2018 ROKU (piątek).

T rwa nabór do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. W skład Rady wej-
dzie nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców 
Dzielnicy, wybranych na okres 3-letniej kadencji. 

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ur-
sus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowi-
ska osób starszych. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez 
Zarząd Dzielnicy. Praca w Radzie ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 20 kwietnia 
2018 roku (piątek) w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach 
pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1. 
Szczegóły oraz przykładowy formularz zgłoszeniowy do pobrania na 
stronie internetowej urzędu: 

http://www.ursus.warszawa.pl/informator.php?dzial=senioralna

 

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!

W sobotę, 7 kwietnia 2018 r. na stadionie KS Ursus bezpośrednio przed 
meczem ligowym z Sokołem Ostróda odbyło się uroczyste przyjęcie no-
wego zadaszenia nad trybunami.

Z adaszenie powstało w wyniku gło-
sowania mieszkańców na projekt 
„Wybudowanie zadaszenia trybuny 

stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkow-
skiego 3” w III edycji budżetu partycy-
pacyjnego. Na ten projekt zagłosowało 
470 mieszkańców. Koszt wybudowania 
zadaszenia to 367 000 zł. Na trybunie 
głównego boiska około 400 miejsc jest 
obecnie pod dachem. Cała trybuna jest 
w niebiesko-pomarańczowych barwach 
KS Ursus.
Specjalnym bonusem dla kibiców było 
tego dnia bezpłatne wejście na stadion. 
Być może było to jedną z przyczyn 
zapełnienia w dużej części miejsc sie-
dzących. Przybyli m.in. Burmistrz 
Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, 
Zastępca Burmistrza Wiesław Krze-
mień, dyrektor OSiR Ursus Sławomir 
Luliński, Prezes Klubu KS Ursus Pa-
weł Wysocki, kierownik zespołu Spor-
tu i Rekreacji Dzielnicy Ursus Norbert 
Pyza, przewodniczący klubu radnych 
PO Dariusz Pastor, radna Jolanta Dą-
bek. Było też wielu członków KS Ur-
sus z czasów, kiedy był jeszcze RKS-
em i wiernych kibiców, pamiętających 
tamte czasy. Był też najważniejszy 
gość – autor projektu zadaszenia try-
buny – Jarosław Łowicki. Ten rodowity 
ursusiak od siódmego roku życia treno-
wał w RKS Ursus. Zawsze był związa-
ny ze środowiskiem zawodników i ki-
biców. Projekt konsultował z prezesem 

Wysockim i zarzadem klubu. Całym 
sercem zaangażował się w rozpropago-
wanie projektu i, jak powiedział, jest to 
zasługa ludzi, którzy zagłosowali, a on 
jest szczęśliwy że się udało. Zapytałem 
Pana Jarosława, czemu według niego 
na mecze „Traktorków” przychodzi 
często zaledwie kilkadziesiąt, czasem 
kilkaset osób. 
– Uważam, że zbyt mało obecnych ur-
susian identyfikuje się ze swoją miej-
scowością i drużyną. W Warszawie są 
2 kluby (Legia i Polonia) na najwyż-
szym poziomie krajowym. Z nimi nie 
możemy się równać. Mam nadzieję, 
że wrócą jeszcze czasy „Traktorków”, 

grających w II lidze, chociaż wymaga 
to m.in. dużych nakładów finanso-
wych. Ogromne nadzieje pokładam 
w młodzieży i jej szkoleniu. Nasza 
Akademia piłkarska skupia ok. 600 
dzieci i młodzieży. A finansowo może 
pomogą władze i, mam nadzieję, spon-
sorzy.
Burmistrz Kierzkowska, zabierając 
głos, wyraziła m.in. nadzieję, że teraz 
wszystkie mecze będą się odbywały 
przy znacznie liczniejszej publiczności, 
ponieważ nawet przy opadach nie bę-
dzie ryzyka zmoknięcia, natomiast wi-
ceburmistrz Krzemień zaznaczył rolę 
dyrektora Lulińskiego, który w ostat-
nich latach  stale poprawia wizerunek 
ursuskiego stadionu.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Kryta trybuna na stadionie KS Ursus

KS Ursus vs Sokół Ostróda bez bramek
W SOBOTĘ, 7 KWIETNIA w Ursusie 
odbyło się rewanżowe spotkanie 
zespołów KS Ursus i SOKÓŁ Ostróda. 

Rundę jesienną „Traktorki” zakoń-
czyły na piątej pozycji. W pierwszym 
meczu z Sokołem, rozgrywanym 
w Ostródzie, wynik brzmiał 0 : 0. 
Zarówno zawodnicy jak i bardzo 
licznie przybyła publiczność oczeki-
wali na efektowny rewanż, ale mimo 
widocznej przewagi na boisku akcje 
piłkarzy Ursusa nie kończyły się 
strzałami w światło bramki. Po 92 
minutach gry bezbramkowy wynik na 
tablicy nie uległ zmianie. 
Wśród 18. zespołów grupy I w III li-
dze – KS Ursus zajmuje obecnie 7. 
pozycję, tracąc 1 punkt do Legii II 
Warszawa. 
Liczymy na skuteczny marsz do 
czoła tabeli, w której na pierwszym 
miejscu znajduje się Widzew Łódź. 

NAJBLIŻSZY MECZ URSUS ROZEGRA 
14 KWIETNIA 
Z VICTORIĄ SULEJÓWEK.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski


