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Konstytucja 3 Maja, druga po amerykańskiej 
konstytucja na świecie, została ogłoszona 
w Warszawie w 1791 roku w wyniku obrad 
Sejmu Czteroletniego. W wolnej Polsce od 
1919 roku – z przerwą na lata okupacji nie-
mieckiej i czasy PRL – jest najważniejszym, 
obok Święta Niepodległości 11 listopada, 
świętem narodowym.

2021	rok został ogłoszony rokiem Konsty-
tucji 3 Maja. W tym roku pandemia 

uniemożliwiła organizowanie obchodów bardzo 
wielu rocznic i wszelkich imprez publicznych. 
W ostatnich dniach spadek zachorowań i znaczne 

już poluzowanie obostrzeń sanitarnych pozwoliły 
na nieśmiały powrót do normalnego życia. Urząd 
Dzielnicy Ursus 16 maja w amfiteatrze w par-
ku Czechowickim przygotował bardzo ciekawy 
program historyczno-muzyczny, upamiętniający 
rocznicę uchwalenia Konstytucji. W setną roczni-
cę tego wydarzenia Jan Matejko namalował obraz 
„Konstytucja 3 maja” o wymiarach 247 × 446 cm. 
Na scenie pojawiła się wierna kopia obrazu. Ku-
stosz z Zamku Królewskiego w Warszawie, hi-
storyk Sławomir Szczocki wygłosił interesujący 
wykład o Konstytucji i jej tle historycznym na 
bazie obrazu Matejki. Zebrani dowiedzieli się, jak 
doszło do uchwalenia pierwszej ustawy zasadni-

czej, poznali uwiecznione na obrazie postacie, 
dowiedzieli się, co działo się w Polsce w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym zwołanie Sejmu 
Wielkiego (1788–1791) i jakie były następstwa 
tych wydarzeń. Niewielu słuchaczy wiedziało, 
że malarz zawarł w obrazie przyczyny, przebieg 
i skutek. Obraz jest opowieścią, co charakteryzuje 
też inne historyczne dzieła mistrza. Niektóre oso-
by  sportretowane na obrazie wówczas już nie żyły 
(prezydent Warszawy Jan Dekert zmarł w 1790 r., 
ale walczył o prawa mieszczan, które zostały za-
warte w Konstytucji), inne nie mogły być w tym 
czasie obecne, ale ich wcześniejsza działalność 
była istotna. Tadeusz Kościuszko ma głowę owi-
niętą zakrwawionym bandażem, a ranny został 
3 lata później w bitwie pod Maciejowicami. Obraz 
przedstawia przemarsz z Zamku Królewskiego do 
kościoła św. Jana, ale niektóre sceny w rzeczywi-

stości miały miejsce na zamku. S. Szczocki zauwa-
żył, że: – Konstytucja była aktem niezwykle waż-
nym, ale część historyków twierdzi, że nic nie dała. 
Reforma była słuszna, była dobrze przystosowana 
do małych reform, które miały nastąpić, ale byli-
śmy za słabi wojskowo i po zdławieniu w 1794 r.  
Insurekcji Kościuszkowskiej – Rosja, Austria i Pru-
sy dokonały w 1795 r. trzeciego rozbioru Polski. 
Straciliśmy niepodległość na 123 lata.
Opowieść była przeplatana konkursami dla naj-
młodszej publiczności, recytacją wierszy oraz wy-
stępami chóru męskiego Cantores Minores z Ar-
chikatedry Warszawskiej, który wykonał utwory 
związane z rocznicą: „Hymn do miłości kochanej 
Ojczyzny”, „Polonez Kościuszki – Bartoszu, Bar-
toszu”, „Polonez majowy”, „Witaj majowa jutrzen-
ko”, „Witaj maj”, „Marsz, marsz Polonia”. 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Ursus uczcił 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja
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URSUS

Z głębokim żalem informujemy, że 10 maja 2021 r. w wieku 71 lat
zmarł 

ZDZISŁAW OSKWAREK 
długoletni pracownik „Gazety Mazowieckiej”, 

dobry kolega, przyjaciel.

Żegnamy Cię Zdzisiu z wielkim smutkiem...

Redaktor naczelny i wydawca „Gazety Mazowieckiej” Kazimierz Szeptycki,  
koledzy i współpracownicy

ZDZISŁAW OSKWAREK
1950–2021

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.

WisłaWa szymborska

Zdzisław Oskwarek urodził się 
25 stycznia 1950 roku w Toru-
niu. W mieście wypełnionym 

zabytkami od średniowiecza aż  po 
czasy współczesne, upływało jego 
dzieciństwo i młodość. Wychowany 
był  w szacunku do pracy i szacun-
ku do drugiego człowieka.  Tu ukoń-
czył szkołę podstawową i średnią. Na 
studia wybrał Olsztyn. W tamtejszej 
Akademii Rolniczo-Technicznej zdo-
był tytuł magistra w dziedzinie bio-
logicznej ochrony wód. Jego światem 
stało się rybołówstwo. Zatrudnił się 
w gdyńskim Dalmorze. Od tej pory 
pływał na trawlerach i stał się ryba-
kiem dalekomorskim. Do Torunia 
wracał jednak  najchętniej, najlepiej 
się czuł wśród rodziny i znajomych. 

ZWarszawą związany był ponad 
25 lat. Przyjechał tu w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku, kiedy w Polsce zaczynała się 
wielka przebudowa państwa. Pra-
cował w  agencjach reklamowych, 
gazetach  lokalnych, aby w końcu 
osiąść w dwutygodniku „Gazeta Ma-
zowiecka”. Tu zatrudniony był jako 

specjalista ds. marketingu i reklamy, 
fotoreporter, a w ostatnich latach 
operator DTP (Desk Top Publishing) 
oraz p.o. redaktora naczelnego. Ga-
zeta ponad ćwierć wieku wychodziła 
na obszarze zachodniej części War-
szawy i przyległych powiatów.
W marcu 2020 roku wybuchła pan-
demia COVID i związane z tym ob-
ostrzenia. Przyszły święta Wielkiej 
Nocy, a potem Bożego Narodzenia. 
Czekał z utęsknieniem, kiedy znowu 
wyjdzie z domu, spotka się z ludźmi, 
weźmie aparat do ręki i udokumentu-
je jakieś wydarzenie. Czekał w miesz-
kaniu pełnym pamiątek po zmarłej 
przyjaciółce Janeczce i pełnym por-
tretowych fotografii wnuków. Miał 
nieodpartą potrzebę odwiedzenia ro-
dziny w Toruniu. To pragnienie spot-
kania się z dziećmi i wnukami (miał 
troje dzieci i dziewięcioro wnucząt) 
zrealizował dopiero na Wielkanoc 
2021 roku – niedługo przed śmiercią. 

Miał szczere i bardzo wrażliwe 
usposobienie. Czasem dawał 
upust swoim skargom i ża-

lom, ale zwykła radość nie była Mu 
obca. Opowiadał o swojej pracy, za-
interesowaniach, pomysłach, rodzi-
nie. I nawet wtedy, gdy ze szpitala 
otrzymał wiadomość, że czeka go 

operacja onkologiczna – nie popadł 
w stan bezradności. Snuł plany na 
przyszłość. Wyobrażał sobie waka-
cje u znajomych w Borach Tuchol-
skich, gdzie w ciszy i spokoju będzie 
oddawał się swojej pasji – wędkar-
stwu.

Ostatnie lata życia nie rozpiesz-
czały Zdzisława, ale zawsze był 
przy nim Adam Krawczyk – syn 

Janeczki – zawsze pomocny w trud-
nych życiowych momentach i w co-
dziennej opiece – najpierw po poważ-
nych operacjach ortopedycznych, 
którym Zdzisław musiał się poddać, 
a ostatnio – w czasie jego choroby no-
wotworowej.
Po operacji onkologicznej gasł 
w oczach. Opuszczały go siły. Zmarł 
10 maja w Warszawie w wieku 71 lat. 
„Śmierć przyszła o świcie...”, jak pi-
sał poeta. 

Pogrzeb odbył się w Toruniu 15 maja 2021 roku na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem Najświętszej  
Marii Panny  przy ul. Wybickiego, gdzie trumnę z ciałem złożono do rodzinnego grobowca.  

Tam też rodzina, przyjaciele i znajomi po raz ostatni pożegnali Zdzisława Oskwarka. 

Kazimierz Szeptycki Ryszard Kossak 
redaktor naczelny i wydawca  
dwutygodnika „Gazeta Mazowiecka”

PISANIE TRAKTOWAŁ 
JAK MISJĘ

W wieku 74 lat zmarł redaktor JULIAN BRACHMAŃSKI

ODSZEDŁ 23 MAJA 2015 ROKU, niespodziewanie i cicho.
Ostatnie ćwierć wieku Julian Brachmański pracował w redakcji „Gazety 
Mazowieckiej”. Redakcję traktował jako miejsce na przeżycie szczegól-
nej intelektualnej przygody. Miejsce, w którym wyznawał zasadę, że nie 
urodził się po to aby fakty podawać za zmyślenia - jak pisał w jednym 
ze swoich utworów. Brał udział w wielu kampaniach wyborczych do 
samorządów lokalnych. Ze swadą, barwnie i ze znawstwem pisał o wie-
lu wydarzeniach w regionie. Poznawał motywacje zachowań ludzkich. 
Piętnował to, co było złe w życiu społeczności lokalnych. Przez pewien 
czas współpracował również z telewizją kablową w Ursusie. 

JULIAN BRACHMAŃSKI urodził się 10 listo-
pada 1940 roku na Mazowszu. Lata dzieciń-
stwa i wczesnej młodości spędził na Mazu-
rach. W latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku podjął prace w redakcji „Trybuny Ro-
botniczej w Katowicach. Mieszkał też w Bo-
gatyni, gdzie chłonął klimat humoru i satyry 
na corocznym Festiwalu Małych Form Saty-
rycznych. Później była Łódź. W latach osiem-
dziesiątych przyjechał do Warszawy i zatrudnił 
się w Zakładach „Ursus”. Został zwolniony 
w 1991roku.

PISAŁ CAŁE ŻYCIE. Literacko debiutował w 1961 roku trzema wier-
szami opublikowanymi w miesięczniku „Odra”. W literaturze lubił 
mocne wrażenia. Dlatego zaczytywał się między innymi Hłaską, Rybo-
wiczem, Dołęgą Mostowiczem, Grzesiukiem, Caldwelem, Cliffordem. 
A kiedy sięgał po literaturę Jean Geneta urzekała go atmosfera smut-
ku i przejściowości, jaka towarzyszyła pisarzowi w małych, przydworco-
wych hotelach, które wynajmował.
Takiego klimatu poszukiwał też w swoich utworach. Pozostawił po so-
bie zbiór opowiadań „Rozkosz dana samotnym” i wiele utworów litera-
ckich publikowanych w różnych czasopismach i almanachach. Jednak 
nie zdążył ukończyć powieści „Pomiędzy ciemnością i światłem”.
Ci, co znali Juliana wspominają go jako człowieka życzliwego i starają-
cego się w każdej sytuacji pomóc innym. Miał swoje zdanie i poglądy 
na sprawy polityczne, społeczne i ludzkie. Ale nie narzucał się z nimi. 
Milczenie zdawało się mówić: ja szanuję twoje poglądy, szanuj też 
moje.
Nie był natomiast wylewny w uczuciach. Ostatnie lata życia spędził 
z kobietą, o której kiedyś powiedział: – Jak to dobrze, że ja mam swo-
ją Annę. Anna jest bardzo drobiazgowa, bo dostrzeże każdy pyłek na 
moim ubraniu i brak przecinka w zdaniu, ale jest kobietą bardzo dobrą 
i opiekuńczą.
Julian Brachmański na początku w ogóle nie myślał o pracy redakcyj-
nen i twórczej. Kiedy jednak zadebiutował wierszami, połknął bakcyla 
pisarstwa. Był mistrzem w wymyślaniu tytułów do artykułów prasowych 
i utworów literackich. A kiedy już wiedział, że tytuł spełnia oczekiwania 
mówił zapożyczeniem z Białoszewskiego: – zapisz to Miron.

BYŁ MISTRZEM TYTUŁÓW. Ale tytułu do tych wspomnień już nie wy-
myśli...

RYSZARD KOSSAK

Przypominamy wspomnienie o JULIANIE BRACHMAŃSKIM 
(GAZETA MAZOWIECKA nr 4/5 z 26 czerwca 2015 r.), który 
z gazetą był związany od samego jej powstania i – już na sa-
mym starcie – stał się filarem jej powodzenia i popularności.

Odchodzą redaktorzy „Gazety Mazowieckiej” – jednej z pierwszych  
lokalnych niezależnych gazet Mazowsza, powstałej na początku lat 90. XX wieku 
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REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Pracownicy Urzędu Gminy Michałowice świętowali Dzień Samorządu 
Terytorialnego i Pracownika Samorządu.

C oroczne święto przypada 27 maja, 
my postanowiliśmy celebrować je 
aż przez tydzień – od 20 do 27 maja. 

20 maja pracownicy urzędu otrzymali 
z rąk Pani Wójt plakietki z napisem „Je-
stem pracownikiem samorządu i jestem 
z tego dumny”.
Dzień Samorządu Terytorialnego – po-
tocznie nazywany właśnie Dniem Sa-
morządowca został ustanowiony przez 
Sejm RP w 2000 roku, dla upamiętnie-

nia pierwszych w powojennej Polsce 
wyborów do rad gmin i sejmików wo-
jewódzkich, które odbyły się 27 maja 
1990 roku.

MISTRZOWIE	SAMORZĄDU
Tego dnia urzędy gmin i miast w całej 
Polsce organizują spotkania okolicz-
nościowe z pracownikami, by podzię-
kować im za wspólną troskę na rzecz 
rozwoju samorządności lokalnej oraz 

kształtowania przynależności do na-
szych małych Ojczyzn. 
Także w Regułach, gdzie mieści się 
Urząd Gminy Michałowice, nie zabra-
kło gratulacji dla pracowników od Wójt 
Małgorzaty Pacheckiej: 
– Spotykamy się dziś w nieco ograni-
czonym gronie, ze względu na nasze 
bezpieczeństwo w trakcie pandemii 
koronawirusa. Mimo to bardzo się 
cieszę, że możemy zobaczyć się na-
wzajem z okazji Dnia Pracownika 
Samorządu. Życzę Państwu zadowo-
lenia z tego co robicie i dumy z tego, 
że jesteście pracownikami samorządu, 
a przede wszystkim jak najwięcej mi-
łych mieszkańców, którym codziennie 
pomagacie z dużym zaangażowaniem 
i poświęceniem. Razem z Wami jestem 
pracownikiem samorządu i z doświad-
czenia w pracy z Wami wiem, że je-

steście fajnymi ludźmi. Przez 2,5 roku 
naszej wspólnej pracy zdążyłam się 
dowiedzieć o Waszych inspirujących 
talentach i pasjach, a przede wszystkim 
o tym, że macie duże poczucie humoru. 
Dowodem na to są nasze wewnętrzne 
wybory Mistrzyń i Mistrzów: elegancji, 
konwersacji, uśmiechu, cukiernictwa 
i pomocnej dłoni.
W tych „zawodach” z lekkim przymru-
żeniem oka, wyróżniono: Mistrzów 
Uśmiechu – Anetę Świątko (GOPS) 
i  Grzegorza Jakutę (pierwszy kontakt 
z mieszkańcem na sali obsługi); czte-
rech Mistrzów Elegancji: Elżbietę Ja-
rzębowską, Urszulę Kowalewską, wójt 
Małgorzatę Pachecką, Wojciecha Grze-
niewskiego; Mistrzów Konwersacji: 
Iwonę Radzimirską (GOPS) i Toma-
sza Łozińskiego; Mistrzów „Pomocna 
Dłoń”: Beatę Podbielską, Iwonę Ra-

dzimirską oraz Marka Piątkowskiego 
(GOPS); Mistrzynię Wypieków: Ag-
nieszkę Sokołowską (CUW).

PRACA	NA	RZECZ	MIESZKAŃCÓW
Pracownikom Samorządu życzymy 
wytrwałości, odpowiedzialności i mą-
drości w realizacji potrzeb społeczności 
lokalnych, których przedstawicielami 
jesteście. Niejednokrotnie Wasze po-
mysły i proponowane rozwiązania mają 
wpływ na podwyższenie jakości życia 
Waszych sąsiadów, rodaków, a także 
wszystkich Polaków, ponieważ rozwią-
zania, których autorami są samorzą-
dowcy, wdrażane są w całym kraju. 
Niech zadowolenie mieszkańców bę-
dzie największą nagrodą za Waszą 
ciężką pracę. Bądźcie z siebie dumni!

UG Michałowice

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 
w Gminie Michałowice

NATYCHMIASTOWA POMOC w czasie pandemii

OSTEOPATIA
Mgr JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły 
bólowe oraz trudne 
przypadki kliniczne 
bezskutecznie leczone 
metodami szpitalnymi, 
sanatoryjnymi 
lub lekami.

Jest wykładowcą 
w jednej z warszawskich 
uczelni na Wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny 
Osteopatycznej.

Uzyskał dyplom osteopaty 
w Anglii.

Zbiegi u mgr Górnickiego w ogrom-
nej liczbie przypadków zapobiegają 
operacjom przepuklin kręgosłupa 
oraz stawów kolan, bioder, ramion, 
barku.

TECHNIKI ZABIEGÓW usprawniają 
połączenia i zależność od kręgosłupa 
układu krwionośnego oraz nerwo-
wego, likwidując różne bóle.

WSKAZANIAMI DO ZABIEGÓW 
u  osteo pa ty są m.in.: zaburzenia 
czucia, dręt wie nie rąk, drętwienie

i bóle nóg, stany pourazowe, na- 
ciągnięcia, „kolano skoczka”, „ło kieć 
tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, 
bóle kręgosłupa w każdym odcinku, 
róż nego rodzaju zwichnięcia oraz 
wiele innych.

OSTEOPATIA to doskonała i uznana 
metoda leczenia w systemie me-
dycznym. Efekty są rewelacyjne.

WAŻNE!
Usuwane są również zaburzenia 
funkcjonalne: układu gastryczne-
go, urologicznego, oddechowego, 
zaburzenia koordynacji i psycho-
motoryki u dzieci, zespoły bólowe 
u kobiet w ciąży – bez leków.

DIAGNOSTYKA I KOREKTA WAD 
PO STA WY u dzieci i młodzieży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną 
konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz ewentualne przeciw-
wskazania.
Należy mieć wyniki: badania RTG 
lub MR (rezonans magnetyczny), 
ew. badań dotyczących innych 
chorób.

Ośrodek Naturmed proponuje do-
godne terminy i godziny zabiegów 
dla pracujących.

Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

U NAS MOŻESZ CZUĆ SIĘ  BEZPIECZNIE!  Każda wizyta w ośrodku NATURMED odbywa się 
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku
od godz. 9.00 do 17.00

    tel.:  22 662 49 07
604 092 007
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URSUS	l  OŻARÓW	MAZOWIECKI

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

KOREK W UCHU CZY NIEDOSŁUCH?

n   Jak dbać o higienę uszu? 
Higiena ucha to przede wszystkim dbałość o czy-
stość małżowiny usznej i drożność przewodu słu-
chowego. Kojarzy się nam po prostu z myciem 
uszu lub usuwaniem woskowiny.  Na nieszczęście 
większość z nas stosuje do tego celu patyczki hi-
gieniczne. 

n   Dlaczego ten sposób czyszczenia jest nieod-
powiedni? 

Patyczki przeznaczone są jedynie do czyszczenia 
małżowiny usznej. Absolutnie nie powinniśmy 
wkładać ich do przewodu słuchowego! Poprzez 
czyszczenie patyczkiem, zalegająca woskowina 
zostaje „ubita” i dopchnięta do błony bębenkowej. 
W ten sposób powstaje korek woskowinowy, 
który pogarsza nasze słyszenie. Poza tym stoso-
wanie patyczków grozi uszkodzeniem lub przebi-
ciem błony bębenkowej. Co za tym idzie, możemy 
trwale uszkodzić narząd słuchu.

n   Zatem jak skutecznie i bezpiecznie czyścić 
uszy? 

Jeśli mamy tendencję do wydzielania się dużej 
ilości woskowiny możemy używać środków prze-
znaczonych do higieny uszu, które rozpuszczą za-
legającą woskowinę. Stosowanie wspomnianych 
preparatów powinno być zgodne z zamieszczoną 
ulotką. Jeśli podane sposoby nie pomagają, nale-
ży udać się do lekarza laryngologa, który oce-
ni stan przewodu słuchowego i w razie potrzeby 
oczyści z zalegającej woskowiny. 

n   Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić? 
Zalegająca woskowina stopniowo wypełnia kanał 
słuchowy doprowadzając często do jego całkowi-
tego zablokowania. W takim wypadku zaczynamy 
odczuwać trudności w słyszeniu. Nie rozumiemy 
słów i często prosimy o powtórzenie, tego co ktoś 
powiedział. Zwiększamy głośność w telewizorze, 
mamy uczucie zablokowanego ucha i słyszenia 
„jak przez watę”. Wysychająca woskowina może 
powodować ból. Może również dojść do infekcji 
ucha. W takim przypadku koniecznie trzeba się 
udać na konsultację do lekarza laryngologa.

n   A co w sytuacji, gdy nawet po usunięciu wo-
skowiny nadal mamy poczucie gorszego sły-
szenia? 

Najlepiej wykonać badanie słuchu. Pozwoli ono 
określić nie tylko, czy mamy niedosłuch, ale 
i stwierdzić, czy nie ma stanu zapalnego i towa-
rzyszącego mu niekiedy wysięku, czyli płynu 
w uchu. Takie badanie jest bezpłatne w wielu 
gabinetach słuchu. Zachęcam do umówienia się 
na bezpłatną konsultację. Oprócz badania słuchu, 
czyli audiometrii tonalnej, warto wykonać bada-
nie tympanometryczne, które pozwoli określić 
czy ucho we właściwy sposób przewodzi dźwię-
ki i czy przypadkiem błona bębenkowa nie jest 
uszkodzona. Jeśli zdecydujemy się najpierw na 
wizytę w gabinecie słuchu, w przypadku stwier-
dzenia niepokojących objawów infekcji, protetyk 
słuchu pokieruje nas do lekarza laryngologa. War-
to skontrolować stan swoich uszu.             n

III FESTIWAL POLSKIEJ MUZYKI DAWNEJ
W dniach 6 – 20 czerwca 2021 na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki odbędzie się III Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej. Wydarzenie jest 
realizowane we współpracy z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego. 

C elem Festiwalu jest prezentowanie 
arcydzieł muzyki dawnej, a przede 
wszystkim – przywracanie do reper-

tuaru wartościowych, a nieodkrytych 
dotąd kompozycji polskich twórców, 
tym samym – uchronienie od zapo-
mnienia utworów oraz kompozytorów 
działających w Rzeczypospolitej w XVI 
– XVIII wieku.
W tym roku zapraszamy na trzy kon-
certy w trzech świątyniach na terenie 
Gminy Ożarów Mazowiecki (kościół 
w Płochocinie, Sanktuarium w Ożaro-
wie i kościół seminaryjny w Ołtarze-
wie).

KONCERT	W	PŁOCHOCINIE
Koncert inauguracyjny III Festiwalu 
Polskiej Muzyki Dawnej odbędzie się 
6 czerwca 2021 r. o godz.19.00 w koś-
ciele św. Wojciecha w Płochocinie. 
Wystąpi zespół muzyki dawnej Kapela 
Polonica ze śpiewaczką Barbarą Rogalą, 
solistką Warszawskiej Opery Kameral-
nej. W wykonaniu artystów usłyszymy 
utwory takich kompozytorów, jak Mi-
kołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach czy 
Georg Philipp Telemann.

KONCERT	W	OŻAROWIE	MAZOWIECKIM
Drugi koncert odbędzie się 13 czerwca 
2021 r. o godz.16.15 w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim. Wystąpi zespół muzyki 
dawnej Musarion pod kierownictwem 
artystycznym skrzypaczki Judyty Tup-
czyńskiej. Zespół Musarion zaprezen-
tuje utwory Adama Jarzębskiego, G. Ph. 
Telemanna i Antonio Bertaliego.

KONCERT	W	OŁTARZEWIE
Na zakończenie festiwalu w kościele 
NMP Królowej Apostołów w Ołta-
rzewie wystąpi zespół muzyki dawnej 
Musarion i Chór Kameralny Ab Imo 
Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka. 
Usłyszymy dwie kompozycje Simona 
Ferdinanda Lechleitnera (XVII/XVIII 
w.) – Exultate Jubilate i Requiem Es-
-dur. 
Będą to dwa prawykonania zapomnia-
nych utworów, które w ostatnim czasie 
zostały odnalezione w bibliotekach pa-
rafialnych. Rękopisy, zachowane często 
w złym stanie, wymagają profesjonal-
nej muzykologicznej rekonstrukcji, aby 
mogły posłużyć jako materiał do wy-

konania dzieła. Rekonstrukcji utworów 
podjął się wieloletni wykładowca Wyż-
szego Seminarium Duchownego Pal-
lotynów w Ołtarzewie – ks. dr Dariusz 
Smolarek SAC. Ks. Smolarek jest rów-
nież adiunktem w Katedrze Polifonii 
Religijnej Instytutu Muzykologii KUL. 
Aby przybliżyć słuchaczom kontekst 
historyczny i muzyczny, w którym po-
wstawały prezentowane dzieła, przed 
koncertem w Ołtarzewie zaplanowano 
15-minutowy mini-wykład ks. dr Da-
riusza Smolarka.

W dotychczasowych edycjach festiwalu 
występowały takie zespoły jak: Chór 
Narodowego Forum Muzyki, zespół 
instrumentów dawnych Ars Nova, Col-
legium Musicum Varsoviensis, kame-
ralny zespół wokalny Favola in Musica 
i zespół instrumentów dawnych Canor 
Anticus.
Mamy nadzieję, że po spowodowa-
nej pandemią przerwie w działalności 
kulturalnej tegoroczna edycja Festiwa-
lu Polskiej Muzyki Dawnej stanie się 
szczególnie interesującym i długo ocze-
kiwanym wydarzeniem. 
Serdecznie zapraszamy na ciekawe 
koncerty w wykonaniu utalentowanych 
artystów. 
 Mariusz Latek
 Dyrektor Artystyczny Festiwalu

n  GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI 
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UROCZYSTE PODPISANIE 
POROZUMIENIA I AKTU 
NOTARIALNEGO
19 maja br. nastąpiło uroczyste podpisanie poro-
zumienia, na mocy którego Powiat Warszawski Za-
chodni przekazał do prowadzenia Gminie Łomianki 
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Ło-
miankach. 

W	imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
porozumienie podpisali Starosta Warszawski Za-
chodni Jan Żychliński i Członek Zarządu Wiesław 

Pszczółkowski, w imieniu Gminy Łomianki  Burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. 
Procedura przekazania szkoły rozpoczęła się od podjęcia 
przez Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwa-
ły w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Za-
chodni Gminie Łomianki zadania publicznego z zakresu 
edukacji – prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Karola Wojtyły w Łomiankach. Rada Gminy Łomianki 
podjęła również stosowną w tym zakresie uchwałę.
Zgodnie z zapisami porozumienia z dniem 1 stycznia 
2022 r. Gmina Łomianki przejmie prawa i obowiązki 
organu prowadzącego wobec Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.
W konsekwencji realizacji postanowień porozumienia, 
Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński i Członek 
Zarządu Wiesław Pszczółkowski w imieniu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, przed notariuszem oświadczy-
li, że stosownie do treści art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami usta-
nawiają nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz Gmi-
ny Łomianki prawo użytkowania nieruchomości opisanej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 224 
obręb Łomianki Dolne z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji infrastrukturalnych związanych z edukacją 
publiczną, a Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak w imieniu Gminy Łomianki oświadczyła, że na 
ustanowienie takiego prawa użytkowania w powołanym 
celu wyraża zgodę.

Ponadto, w dniu 19 maja br. Starosta Warszawski Zachod-
ni Jan Żychliński i Członek Zarządu Wiesław Pszczół-
kowski w imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
w zobowiązującej umowie darowizny, oświadczyli, że 
stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami darują, pod 
mającymi ziścić się łącznie warunkami wynikającymi 
z porozumienia, działkę nr 224 obręb Łomianki Dolne, 
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, 
między innymi w zakresie edukacji publicznej, a Bur-
mistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak w imie-
niu Gminy Łomianki oświadczyła, że darowiznę w powo-
łanym celu i pod wskazanymi warunkami przyjmuje.      n

www.pwz.plPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Kampinos    l    Leszno    l    Izabelin    l    Łomianki    l    Błonie    l    Stare Babice    l    Ożarów Mazowiecki

5 maja na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Lesznie od-
słonięto pomnik patrona ośrodka – płk. 
Jerzego Strzałkowskiego – Komendanta 
Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK 
„Jerzyki”.

U roczystość odbyła się w realiach pandemii, 
dlatego też osobiście uczestniczyli w niej 
jedynie przedstawiciele różnych środowisk 

związanych ze szkolną społecznością. Szersze 
grono mogło brać w niej udział za pomocą trans-
misji internetowej. Splendoru odsłonięcia pomni-
ka dodała asysta wojskowa i poczty sztandarowe, 
posterunek honorowy wystawili żołnierze Pułku 
Reprezentacyjnego z Garnizonu Warszawa.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Hymnu 
Państwowego po czym pokrótce wspomniano po-
stać Patrona SOSW w Lesznie. 
W uroczystości w Lesznie uczestniczyli przedsta-
wiciele władz szkolnych z p.o. dyrektora SOSW 
Krzysztofem Radkowskim i dawnym dyrektorem 
ośrodka Zdzisławem Wachnikiem, przedstawiciel 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty Piotr Pawłowski, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Pamięci POS AK 
„Jerzyki” Wanda Baranowska wraz z rodziną patrona, 
płk. Tomasz Dominikowski – z-ca dowódcy Garnizonu 
Warszawa. Obecni byli także przedstawiciele władz po-
wiatu warszawskiego zachodniego i reprezentanci śro-
dowisk patriotycznych. Poświęcenia pomnika dokonał 
ks. kpt. Mateusz Korpak w asyście ks. Piotra Laskow-
skiego proboszcza lesznowskiej parafii.

Twórcą pomnika jest Paweł Pietrusiński, a dzieło zo-
stało sfinansowane m.in. ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność, w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.
Dziś płk Strzałkowski „obecny jest” wśród szkolnej 
społeczności w Lesznie. Patronuje ośrodkowi od 27 lat, 

a 4 maja minęła 30. rocznica jego śmierci. Spogląda na 
uczniów z muralu autorstwa Lili Fijałkowskiej, który 
powstał w ub. roku na ścianie ośrodka. Swoją duchową 
opiekę roztacza także pomnikowa postać pułkownika, 
który przysiadł na kamieniu nieopodal głównego wej-
ścia do lesznowskiej placówki. Wciąż żyją jego idee: 
umiłowanie Ojczyzny oraz praca dla rozwoju dzieci 
i młodzieży. Cześć Jego Pamięci!          MŁ
Film z uroczystości dostępny jest na stronach internetowych powiatu 

warszawskiego zachodniego i lesznowskiego ośrodka.

DROGI POWIATOWE
RUSZA	MODERNIZACJA	DROGI	
CZARNÓW	–	GAWARTOWA	WOLA!
7 maja Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Ma-
zowieckim zaplanował podpisanie umowy z firmą 
„Benevento” sp. z o.o. z Warszawy – wykonawcą 
rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W położonej  
w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola, 
w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam 
modernizację drogi, wzmocnienie konstrukcji 
jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony au-
tobusowe i przejścia dla pieszych. Koszt tej inwesty-
cji wyniesie ok. 3 mln 620 tys. zł. 
Jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Dróg Powiato-
wych, prace nad przygotowaniem tej inwestycji trwały 
już od kilku lat. Prace projektowe rozpoczęto w 2017 r. 
Z uwagi na konieczność pozyskania gruntów na po-
szerzenie pasa drogowego oraz uzyskanie niezbęd-
nych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, ukończono je 
w 2020 r. uzyskując stosowną decyzję zezwalającą na 
realizację inwestycji w trybie tzw. „specustawy dro-
gowej”. Dokumentacja wykonywana była w sposób 
umożliwiający złożenie poprawnego wniosku o do-
finansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek 
został złożony przez Powiat WZ w ogłoszonym nabo-
rze w sierpniu 2020 r. Dziś już wiadomo, że żmud-
na praca poświęcona precyzyjnemu przygotowaniu 
tej inwestycji nie poszła na marne. 21 kwietnia br. 
zatwierdzona została lista zadań rekomendowanych 
do dofinansowania. Nasza inwestycja otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 60% kosztów, resztę 
wydatków sfinansują solidarnie Powiat Warszawski 
Zachodni i Gmina Leszno. Planowany termin reali-
zacji tej inwestycji to 6 miesięcy od daty podpisania 
umowy.

ROZBUDOWA	UL.	STRAŻACKIEJ
29 kwietnia zawarto umowę z firmą „Planeta” S.A. 
z Warszawy na wykonanie rozbudowy ul. Strażackiej 
w Bieniewicach gm. Błonie wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z ul. Błońską. Również tę inwe-
stycję ZDP planował wykonać przy pomocy środków 
zewnętrznych, jednak znajduje się ona aktualnie na li-
ście rezerwowej. Pomimo złożonego wniosku, Powiat 
obecnie nie otrzymał na to zadanie dofinansowania. 
Koszt inwestycji wyniesie ok. 2mln 713 zł i zostanie 
pokryty ze środków Powiatu i Gminy Błonie.

UL.	NIEPOKALANOWSKA	TAKŻE	Z	RONDEM
Kolejna z planowanych inwestycji dotyczy rozbudo-
wy fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budo-
wą ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkam-
pinosie gm. Kampinos. ZDP złożył już w lutym br. 
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z subwencji 
ogólnej budżetu państwa. W przypadku pozytyw-
nej decyzji możemy liczyć na dofinansowanie 50% 
kosztów wykonania tego zadania. Wartość inwestycji 
oszacowano na 6,4 mln zł. Przetarg wyłaniający wy-
konawcę został już ogłoszony. Otwarcie ofert zapla-
nowano na 12 maja. Obecnie oczekujemy na decyzję 
w sprawie dofinansowania tej inwestycji.

PRACE	NA	UL.	SPACEROWEJ
Po okresie zimowym stopniowo ruszają prace na 
ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym, gm. Stare 
Babice. Przypomnijmy, że prace rozpoczęły się tam 
już w ub. roku. Niestety niesprzyjające warunki po-
godowe uniemożliwiły wykonanie niektórych robót 
w zaplanowanym wcześniej terminie.
W ramach prowadzonej inwestycji zmodernizowany 
zostanie odcinek drogi o dł. ok. 1,1 km. Wykonany bę-
dzie ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy do posesji, perony 
autobusowe, azyle w miejscach przejść dla pieszych 
i odwodnienie. W kilku fragmentach modernizowane-

go odcinka wymieniona zostanie całkowita konstrukcja 
jezdni, a na pozostałych będzie wzmocniona. Inwesty-
cja jest obecnie realizowana, a przewidywany czas jej 
zakończenia określono na koniec czerwca br. Na przed-
miotową inwestycję zaplanowano w budżecie powiatu 
w br. niespełna 3 mln zł. Zadanie to jest finansowane 
wspólnie z Gminą Stare Babice.

BĘDZIE	BEZPIECZNIEJ	
NA	PRZEJŚCIACH	DLA	PIESZYCH?
Powiat złożył w kwietniu br. pakiet wniosków dotyczą-
cych dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 
7 wniosków dotyczy inwestycji w 7 gminach powiatu 
warszawskiego zachodniego. W przypadku uzyskania 
dofinansowania, w każdej z gmin zostaną wykonane in-
westycje na istniejących przejściach, m.in.: doświetlenie 
przejść, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, itp.
          MŁ

PUŁKOWNIK JERZY STRZAŁKOWSKI łączy 
w sobie niezwykłe cechy polskiego patrioty, kawalera Or-
deru Vitruti Militari, który z bronią w ręku walczył o wolność 
Ojczyzny. Był komendantem i organizatorem Powstańczych 
Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” wsławionych szczególnie 
w walkach w Powstaniu Warszawskim na terenie stolicy 
i w  partyzanckiej pięciodniowej bitwie pod Pociechą. Był 
również niezwykle skutecznym wychowawcą młodzieży. 
Swój talent pedagogiczny okazał już w latach przedwojen-
nych organizując ośrodki wychowawcze dla sierot i młodzie-
ży potrzebującej pomocy. Gdy w latach powojennych dzia-
łał na warszawskim Muranowie, prasa określiła go „Ojcem 
tysiąca dzieci”, a osiedle muranowskie, którym zarządzał 
z ramienia administracji domów – „Młodzieżową Republiką 
Muranowską”. Młodzież miała tam swój własny samorząd, 
organizowała kluby, turnieje sportowe, koła zainteresowań, 
a także osiedlowe ogrody, miejsca spotkań i zabaw. Całe 
życie płk. Strzałkowskiego poświęcone było pracy dla dzie-
ci i młodzieży. Działał m.in. w strukturach TPD, a także, 
w późniejszych latach, w środowisku kombatanckim, gdzie 
propagował pamięć o polskich bohaterach, uczestnikach 
walk o wolność Polski. W latach 80-tych przyjeżdżał często 
do lesznowskiego ośrodka – pamiętają go zarówno dawni 
uczniowie, jak i starsi pedagodzy z tej placówki. 

PUŁKOWNIK STRZAŁKOWSKI JUŻ ZAWSZE BĘDZIE Z NAMI!

Prace na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym
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OŻARÓW	MAZOWIECKI

17. NOC MUZEÓW Ożarów Mazowiecki 
Sobota 15 maja była pierwszym dniem, w którym, po dłuższej przerwie, na ulicach można było zobaczyć twarze mi-
janych ludzi. W końcu nie trzeba było zakrywać ich maseczkami. Pozostaje mieć nadzieję, że tak już zostanie… Ale 
nie tylko z tym faktem może ta data się kojarzyć.  W jedną z przypadających w maju sobót, zwykle w środku miesiąca, 
organizowana jest Noc Muzeów. Ubiegłoroczna, z wiadomych powodów, się nie odbyła. Tegoroczna już tak, ale w po-
równaniu z poprzednimi edycjami, na znacznie mniejszą skalę. Ale była – właśnie 15 maja. Na łamach naszej gazety 
zapraszaliśmy na atrakcje przygotowane w dzielnicy Ursus, Piastowie i Pruszkowie (relacje na łamach „Mocnych 
Stron”).  W 17. Nocy Muzeów po raz pierwszy w swojej dwuletniej historii wzięło udział WMOM, czyli Wirtualne Mu-
zeum Ożarów Mazowiecki. Jak sama nazwa wskazuje, muzeum jest wirtualne, więc „Noc z Muzeum” (taką nazwę 
zaproponowali organizatorzy) odbywała się również w przestrzeni wirtualnej.  

NOC	Z	MUZEUM
Jak pisaliśmy w numerze  5/2021 „Mocnych 
Stron” – Wirtualne Muzeum Ożarów Mazo-
wiecki” (WMOM) – to strona internetowa, 
której pomysłodawcami i twórcami są pań-
stwo Grażyna Lipska-Zaremba i Rafał Za-
remba. Wraz ze współpracującym z nimi od 
dłuższego czasu panem Pawłem Zdanowi-
czem stanowią „serce” projektu, ale pozosta-
ją  otwarci na kontakty i zapraszają do współ-
pracy wszystkich, którzy chcieliby podzielić 
się swoimi wspomnieniami związanymi z te-
renami gminy Ożarów Mazowiecki. W Noc 
Muzeów  zaprosili wszystkich chętnych na 
zabawę z nocnymi zdjęciami „naszego mia-
sta” (jak napisali na plakacie). Plakat umiesz-
czony został na stronie www.wmom.pl oraz 
na Facebooku WMOM, na Facebooku forum 
mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, 
a także na portalu i Facebooku „Podwarszaw-
skie Życie Pruszkowa”. 

NOCNE	ZDJĘCIA
W sobotę,  od godziny 18:00, publikowane 
były  nocne zdjęcia różnych miejsc w Oża-
rowie i okolicach. Trzeba było odgadnąć 
co? gdzie i czyje? Pani Grażyna Lipska-Za-
remba: – Pomysł jest mój. Dwa  wieczory  jeź-
dziliśmy z mężem i robiliśmy zdjęcia, pomógł 
nam trochę p. Paweł Zdanowicz. W sobotę, 
od godziny 18:00 do 1.00 w nocy,  siedziałam 
przy komputerze i sukcesywnie publikowałam 
na naszym profilu na facebook.com i na stro-
nie jedną zagadkę, 1–2 zdjęcia. Ludzie otwie-
rali te wpisy…
Jako pierwsze opublikowane zostało jedyne 
historyczne  nocne zdjęcie, przedstawiające 
obchody Dnia Zadusznego  na cmentarzu  
wojennym  w Ołtarzewie w latach okupa-
cji. Obok zdjęcia było pytanie i wskazówka. 
We wskazówkach były linki do wcześniej-
szych wpisów, jeśli istniały, ale było kilka 
sytuacji bez wskazówki. Drugim z kolei było 
współczesne zdjęcie kamienicy Bujalskich, 
gdzie mieściła się pierwsza i jedyna apteka 
w Ożarowie, założona przez Hipolita Bujal-

skiego w roku 1930, która była jednocześnie 
jedyną apteką od Warszawy aż do Błonia. 
Obecnie budynek kojarzony jest z lokalem  
„Ryż&Fish”.

JEDENAŚCIE	KOMPLETÓW
Publikowane było zdjęcie, mijało ok. 45 
minut i wpis na stronie „Noc w Muzeum” 
aktualizowany był  o kolejne. Odpowiedzi 
nie podawano. Organizatorzy przygotowali 
11 kompletów zdjęć (pojedyncze lub w ze-
stawie). I tak, poza wcześniej wymienionymi 
przykładami, uczestnicy rozpoznawali ka-
mienicę na rogu ulic Kolejowej i Majewskie-
go, wybudowaną przez Władysława Bącz-
kowskiego – można rzec: przedwojennego 
ożarowskiego dewelopera (ta z szyldem: 
Bank Millennium), kapliczki (mają swój 
dział w WMOM), m.in. tę z Parku Ołtarzew-
skiego stojącą w miejscu dworu Kierbedzia, 
który spłonął 8 września 1939 r., kamienicę 
Pejkowicza, Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego, fontannę przy Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych, Hotel Mazurkas. Nawet dodane 
na koniec dwa bonusowe zdjęcia, bez wska-
zówek, udało się uczestnikom odgadnąć. 
Wszystkie publikowane zdjęcia były robione 
nocą albo o zmierzchu. 

UDANA	ZABAWA
Na stronie www.wmom.pl, na fb WMOM 
oraz na fb forum mieszkańców gminy Oża-
rów Mazowiecki pozostało mnóstwo komen-
tarzy i wspomnień, polubienie dał burmistrz. 
Pani Grażyna z autorami wpisów korespon-
dowała na bieżąco – To  był nasz pierwszy raz 
i całość przerosła moje oczekiwania. Ludzie 
niesamowicie wciągnęli się w ten pomysł. 
Rozpropagowana została strona – doszły 
polubienia i komentarze, na fb pojawiły się 
zupełnie nowe nazwiska, stare wpisy zostały 
odświeżone i są chętnie czytane. 

TROCHĘ	STATYSTYKI
Przez  sobotę  i niedzielę stronę Muzeum 
odwiedziło ponad tysiąc osób, odnotowa-

no ok. półtora tysiąca odsłon. 
W niedzielę 16 maja padły rekordy 
odwiedzających i stron: 594 odwiedza-
jących i 794 odsłon. Uczestnicy wchodzili 
głównie na wpis: Noc z Muzeum i na wpisy 
będące wskazówkami. Statystyki z Faceboo-
ka pokazują 11 pakietów, czas ich publikacji 
i liczbę aktywności czytelników: Najwięcej 
osób zainteresowało się zdjęciem kamienicy 
z apteką (2000), kamienicy Bączkowskiego 
(1500), Hotelem Mazurkas (1200), Sanktua-
rium (1000) i Parkiem Ołtarzewskim (887). 
Finalny wpis z wydarzenia można znaleźć 
na stronie: https://wmom.pl/noc-w-muze-
um-2021/. 
Poza  wymianą książek, zorganizowaną 
w Ołtarzewie przez ożarowską Bibliotekę 
Publiczną (namiot w parku), najprawdopo-
dobniej było to jedyne tego dnia wydarzenie 
kulturalno-historyczne w gminie Ożarów 
Mazowiecki. 

ZAGADKA	DLA	CZYTELNIKÓW
Pani Grażyna wraz z mężem mają już po-
mysł na przyszłoroczną edycję Nocy Mu-
zeów, a nasza redakcja ma dla Państwa 
zagadkę. 
Pozostajemy nadal na terenie Ożarowa Ma-
zowieckiego i najbliższych okolic. Proszę 
rozpoznać – co przedstawiają zamieszczone 
obok zdjęcia. Wskazówka dotycząca dom-
ku, który znajduje się przy głównej ulicy 
Ożarowa (zdjęcie 1): osoba zamieszkująca 
w nim wykonywała zawód kojarzony z ko-
leją, ale kolei on nie dotyczył;  nazwa tego 
zawodu rozpoczyna się jedną z liter słowa: 
zdjęcie. Żeby odgadnąć dwa pozostałe (zdję-
cie 2 i 3), proponujemy spacer ulicą Parkową 
w Ożarowie w kierunku drogi do Umiasto-
wa. W pewnym charakterystycznym miejscu 
trzeba skręcić na północ. Udanej zabawy!

Wojciech Grzesik
Zdjęcia: Wojciech Grzesik oraz zbiory WMOM

W KOLEJNYM NUMERZE – ROZWIĄZANIE ZAGADKI.
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www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TELEFO-
NICZNIE
LUB BEZ-
POŚREDNIO 
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STRONIE

02-495 WARSZAWA-URSUS, UL. RYNKOWA 5

TEL.: 22 245 31 07 | 604 157 775

GODZINY OTWARCIA:
pon.–pt. 11.00–19.00 sobota 10.00–14.00

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

NA NASZEJ

STRONIE

🗨UWAGA! CHCESZ
ZAMÓWIĆ 
REKLAMĘ?

NAPISZ DO NAS:

reklama@mocnestrony.com.pl

ZADZWOŃ:

509 559 506
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4-ODDZIAŁOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 
W DUCHNICACH PRZY UL. PARKIETOWEJ 
W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. WIZUALIZACJA

OŻARÓW	MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

GRZEGORZ KACZMAREK laureatem 
Olimpiady Matematycznej Juniorów

Niezliczone godziny 
poświęcone poznawaniu 

piękna matematyki, jej 
sekretów i reguł, przyniosły mu 
nie tylko wiedzę i umiejętności, 

ale także zwycięstwo 
w jednym z najbardziej 

prestiżowych konkursów 
matematycznych.

GRZEGORZ KACZMAREK, 
uczeń 8 klasy Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w Ożarowie 

Mazowieckim, uzyskał tytuł 
LAURE ATA PIERWSZEGO 

STOPNIA OLIMPIADY 
MATEMATYCZNEJ JUNIORÓW. 

Znalazł się w gronie 16 uczniów 
z całej Polski (jedyny 

z  powiatu warszawskiego-
zachodniego). Teraz otworem 

stoją przed nim wszystkie licea 
i nie musi się martwić o wynik 

egzaminu z matematyki. 

O prócz pasji i nieprzeciętnych uzdolnień, osiągnięcie tak znaczą-
cych wyników wymagało ciężkiej pracy i cierpliwości ucznia. 
Wiedzę matematyczną buduje się jak dom, cegiełka na cegiełce…, 

a Grzegorz w tej nauce osiągnął poziom „wyczynowy”. Wsparcie ze 
strony szkoły z założenia miało charakter interdyscyplinarny i inno-
wacyjny w kształtowaniu umiejętności ponadprzedmiotowych oraz 
wzmacnianiu kreatywności. Udział w projekcie edukacyjnym „Krea-
tywna Fizyka i Technika” realizowanym w szkole, a także na Wydzia-
le Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 
w Warszawskim Festiwalu Nauki, organizowanym przez Uniwersytet 
Warszawski, czy zajęciach w ramach projektów: „Naukowy zawrotu 
głowy” i „Chętni na eksperymenty”, umożliwiały mu odkrywanie 
świata poprzez doświadczenie, zachęcały do podążania za własną cie-
kawością, były wzmocnieniem procesu kształcenia. 
Także w czasie nauki zdalnej, gdy ograniczone były aktywne formy 
realizowania pasji, uczeń niestrudzenie zdobywał merytoryczną wie-
dzę. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w trudnym roku 
pandemicznym ,,duet” Pani Zakrzewska – Grzegorz ani na chwilę nie 
zwolnił tempa przygotowań do konkursu.
Grzegorz uczył się świadomego, logicznego i planowanego działania 
oraz rozumowania matematycznego i tworzenia strategii myślowych 
pod czujnym, wspierającym okiem nauczycielki matematyki – pani 
Beaty Zakrzewskiej, która od początku towarzyszy mu w tej niezwy-
kłej, pełnej wyzwań podróży. 
Podczas swojej przygody z matematyką Grzegorz sięgnął po laur zwy-
cięzcy, ale wierzę, że to dopiero początek kariery naszego zdolnego ucz-
nia. Bo nauka jest najskuteczniejsza, gdy wynika z ciekawości dziecka 
i gdy czerpie ono radość z odkrywania. A tak jest w tym przypadku.

Niech słowa naszego laureata będą zachętą dla innych, że warto roz-
wijać swoje zdolności: 
– Olimpiada Matematyczna Juniorów sprawia, że matematyka jest 
dużo ciekawsza. W zeszłym roku byłem finalistą OMJ i w nagrodę 
mogłem wziąć udział w obozie naukowym OMJ, gdzie pasjonaci ma-
tematyki przedstawiali tajniki rozwiązywania skomplikowanych zagad-
nień. Olimpiada posiada bardzo interesującą gazetkę, z której można 
przygotowywać się do tego konkursu. Zdobycie umiejętności rozwiązy-
wania nietypowych zadań wymaga wielu miesięcy pracy i dlatego bar-
dzo się cieszę z tego sukcesu – powiedział Grzegorz.

Izabela Milde
Dyrektor szkoły

Budynek modułowy z nowymi oddzia-
łami przy Szkole Podstawowej Nr 1, 
rozbudowa Przedszkola przy ul. Lipo-
wej 11, budowa świetlicy w Macie-
rzyszu, modernizacja dróg gminnych 
– to nasze najbliższe plany inwesty-
cyjne do realizacji.

INWESTYCJE	OŚWIATOWE
W marcu otwarto przetarg dotyczący 
budowy oddziałów Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 
Zakłada on zaprojektowanie i wybudo-
wanie nowego budynku w technologii 
modułowej. Według planu funkcjonal-
no-użytkowego budynek składać ma się 
z 4 sal lekcyjnych, każda dla 24 dzieci, 
pokoju nauczycielskiego, sanitariatów 
dziecięcych damskich i męskich, szat-
ni dla dzieci wyposażonej w szafki dla 
96 uczniów, jadalni, zmywalni naczyń, 
rozdzielni posiłków, sanitariatów dla 
pracowników oraz pomieszczeń: socjal-
nego, porządkowego oraz techniczne-
go dla ochrony i obsługi monitoringu. 
Nowo projektowana szkoła modułowa 
ma powstać w miejscu istniejących 
kortów tenisowych obok budynku 
„Nowej Szkoły” przy ul. Szkolnej 2A. 
Wybrany w postępowaniu przetargo-
wym wykonawca całość robót wycenił 
na 3 335 000,00 zł.

Kontynuując temat inwestycji zwią-
zanych z oświatą – w ostatnim cza-
sie otwarto przetarg na przebudowę 
i rozbudowę przedszkola przy ul. Li-
powej 11. W ramach zadania przewi-
dziana jest wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie elewacji i stro-
pu, wykonanie szybu dla windy wraz 
z jej dostarczeniem i montażem, mo-
dernizacja łazienek, instalacji sanitar-
nych i kanalizacyjnych, modernizacja 
instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
oraz zagospodarowanie terenu wokół 
budynku. 

W postępowaniu przetargowym wzięło 
udział siedmiu wykonawców, natomiast 
w chwili pisania artykułu nie został 
jeszcze wybrany wykonawca, z którym 
zostanie podpisana umowa.

Otwarty został również przetarg na 
budowę świetlicy w Macierzyszu. 
Projekt zakłada wybudowanie budynku 
świetlicy jako wolnostojącego, partero-
wego, niepodpiwniczonego z dachem 
wielospadowym, o powierzchni zabu-
dowy 399,05 m2, znajdującego w pobli-
żu przedszkola w Macierzyszu. Budy-
nek będzie się składał z szatni na odzież 
wierzchnią, sali głównej o powierzchni 
119,64 m2, toalet, kotłowni, magazynu, 
sali wystawowej, rozdzielni posiłków 
oraz pomieszczeń gospodarczych. Wo-
kół budynków wybudowane zostaną 
nowe ciągi pieszo-jezdne, miejsca par-
kingowe oraz powstaną obiekty małej 
architektury. W przetargu wystartowało 
17 firm. Trwa procedura wyłonienia 
Wykonawcy, z którym zostanie podpi-
sana umowa.

DROGI	GMINNE
Po inwestycjach kubaturowych, przyj-
dzie czas na ogłoszenie przetargu 
na modernizację dróg gminnych. 

W ramach przetargu do modernizacji 
wytypowane zostały ulice: 

 n Floriana od ul. Ożarowskiej 
do mostku na kanale Ożarowskim, 

 n Konopnicka, 
 n 3 Maja pomiędzy ul. Spacerową 

a ul. Niską, 
 n Rolna od ul. Zamoyskiego 

do ul. 1 Maja, 
 n Lustrzana w Duchnicach, 
 n Szkolna w Macierzyszu oraz 
 n Cichy Ogród w Szeligach. 

Wszystkie wymienione ulice dostaną 
nowe nawierzchnie asfaltowe. 
Najprawdopodobnie już jesienią ogło-
szone zostaną dodatkowe przetargi na 
nowe nakładki na kolejnych drogach 
gminnych.

Otwarcie wyżej wymienionych przetar-
gów zwiastuje intensywny okres zwią-
zany z gminnymi inwestycjami, które 
przyczynią się do poprawy infrastruk-
tury oświatowej i drogowej na terenie 
Gminy.
  

Piotr Kuśmierczyk 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

DZIEJE SIĘ W GMINNYCH INWESTYCJACH
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PIASTÓW

100 LAT PIASTOWA
NA 80 METRACH
KWADRATOWYCH
W Piastowie w Noc Muzeów swoje podwoje dla 
zwiedzających otworzyło Muzeum Piastowa, 
w którym można zapoznać się z historią mia-
sta we wszystkich jej aspektach; piastowskiego 
przemysłu, życia codziennego, różnego typu or-
ganizacji, szkolnictwa, udziału w walce niepod-
ległościowej od początków XX wieku do czasów 
PRL i „Solidarności”

P iastów jako jedyne miasto w naszym regio-
nie może się poszczycić własnym muzeum. 
W niektórych miejscowościach znajdują się 

co prawda muzea, ale tylko tematyczne. Od-
wiedziłem to miejsce późnym wieczorem 15 
maja. Przy furtce wszystkich odwiedzających 
witały młode harcerki Marlenka i Klara. Jak 
mówił Dyrektor Muzeum Daniel Dalecki: – Na 
przygotowanie całej imprezy mieliśmy 1,5 tygo-
dnia. Odwiedziło nas ok. 150 osób, co nas bardzo 
cieszy. Nie przygotowaliśmy specjalnych atrakcji, 
ale ekspozycja jest uzupełniona o eksponaty, któ-
re przybyły nam w okresie pandemii. Odnowiony 
przedwojenny rower z fabryki Adama Kamińskie-
go, dzięki pomocy naszego wielkiego przyjaciela, 
wolontariusza Mirka Krawczyka uzyskał nowy 

blask. Mirek również własnym sumptem wykonał 
replikę stroju piastowskich cyklistów z lat trzydzie-
stych XX wieku. Sam rower otrzymaliśmy w darze 
od jednej z mieszkanek Piastowa. Mamy też rower 
wojskowy Kamińskiego z karabinem. Dodatkową 
atrakcją naszej Nocy jest obecność rekonstrukto-
ra, Szymona Daleckiego, w mundurze żołnierza 
niemieckiego. Na murze zewnętrznym budynku 
po zapadnięciu zmroku wyświetlane były krótkie 
filmy o Piastowie. 

DYREKTOR	PRZYBLIŻYŁ	TEŻ	HISTORIĘ	POWSTANIA	
PLACÓWKI
– Mam nadzieję, że obecna sytuacja pozwoli nam 
na przyjmowanie w reżimie sanitarnym grup 
z placówek oświatowych oraz aktywne uczestni-

czenie w zajęciach w tych pla-
cówkach. Liczę na to, że ludzie 
głodni historii i kultury będą 
przychodzić. Przeniesienie się 
do aktualnie remontowanej Wil-
li Millera przy ul. Piłsudskiego 
powinno przynieść pozytywną 
reakcję mieszkańców. Burmistrz 
obiecał nam pomieszczenia stry-
chowe o powierzchni ok. 100m2 
na potrzeby wystawiennicze. 
Będziemy mogli korzystać z sali 
konferencyjnej, biblioteki, ogro-
du. Nie powinno być problemu 
z działaniami, organizowanymi 
przez nas w weekendy. Jeżeli 
pozwolą na to warunki finanso-

we, będziemy mogli rozwinąć działalność. Ja mam 
obecnie 1/2 etatu i wykonuję pracę organizacyjną, 
merytoryczną, edukacyjną, administracyjną i pra-
cownika fizycznego. Drugie pół etatu wykorzystu-
je księgowa. Przy takiej obsadzie tego, co jest, nie 
byłbym w stanie stworzyć bez znaczącego udziału 
kolegów, przyjaciół, pasjonatów, pomagających we 
wszystkim na zasadzie wolontariatu z wykorzysta-
niem ich własnych funduszy. W 2015 roku prze-
jęliśmy zbiory Harcerskiego Kręgu Seniorów i tak 
z inicjatywy Burmistrza Szuplewskiego powstało 
Piastowskie Archiwum Miejskie (PAM). Od tego 
czasu zbieraliśmy nowe dokumenty, eksponaty. 
W 2019 r. powstało Muzeum Miasta Piastowa jako 
część PAM.

CO	DALEJ	Z	MUZEUM?	
– Powoli idziemy w dobrym kierunku. Mamy oczy-
wiście zrobioną inwentaryzację eksponatów – jest 
ich ok. 3000. Nie wszystkie jesteśmy w stanie eks-
ponować. Wiele czeka w piwnicach, mieszkaniach. 
W garażu OSP stoi kredens z okresu PRL. Strażacy 
bardzo aktywnie nam pomagają. Wiele akcji, im-
prez organizujemy wspólnie. 20 tys. zł potrzebne 
jest na renowacje. Mam nadzieję, że w ramach da-
rowizn od osób fizycznych i zakładów pracy uda 
się tego dokonać. Jest szereg eksponatów wymaga-
jących renowacji. Posiadamy 2 repliki piastowskich 
pistoletów maszynowych sten. Niektóre elementy 
do nich były wykonywane w Warszawie, w fabryce 
łóżek Januszkiewicza i przerzucane do Piastowa. 
Część z nich trafiło w 1944 r. do Powstania War-
szawskiego, kilka zostało w Piastowie w celu za-

bezpieczenia produkcji i miejscowej komórki Armii 
Krajowej. Jest możliwość zaprezentowania w no-
wym muzeum działającego warsztatu kowalskiego 
z XIX wieku. Piastów, mimo zaledwie stu lat ist-
nienia ma bardzo bogatą historię z racji bliskości 
Warszawy, fabryki Ursus, kolei. Za 2 lata będziemy 
obchodzić stulecie Straży Pożarnej. Mamy całą do-
kumentację straży ochotniczej od lat dwudziestych 
XX wieku oraz straży zakładowej fabryki akumula-
torów Tudor (dzisiaj ZAP). Mamy obecnie w maga-
zynach więcej eksponatów niż jest udostępnionych 
na naszych 80. metrach kwadratowych. Mundury 
otrzymaliśmy w depozyt od piastowskiego rekon-
struktora Rafała Pławiaka.
W trakcie mojej wizyty do muzeum przybyło m.in. 
młode małżeństwo, państwo Iwona i Michał. Oka-
zało się, że przyjechali aż z Piaseczna, ponieważ 
otrzymali od znajomych informację, że jest tu wie-
le ciekawych rzeczy do obejrzenia. Pan Michał 
stwierdził, że jest pod wielkim wrażeniem. 

P o tym co zobaczyłem w muzeum, a obserwu-
ję od początku proces powstawania placówki, 
mogę powiedzieć, że Dyrektor Dalecki jest 

mężem opatrznościowym tego miejsca. Dzięki 
niemu, jego pasji i poświęceniu się idei upamięt-
nienia historii Piastowa, teraz jego mieszkańcy 
mogą naprawdę poznać historię minionych po-
koleń piastowian. Oczywiście nie byłoby tego, 
gdyby nie przychylność miejscowych władz, a w 
innych miejscowościach bywa z tym różnie.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Kolejny samochód bojowy 
dla piastowskiej OSP
Służący od dwudziestu lat w powiatowej jednost-
ce Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie 
specjalistyczny samochód z drabiną zostanie 
uroczyście przekazany piastowskiej OSP podczas 
obchodów Dnia Strażaka 28 maja w Pruszkowie. 

Z akup pojazdu dwie dekady temu został zrealizo-
wany ze znacznym udziałem finansowym gmin 
powiatu pruszkowskiego, w tym, jednym z większych 

z budżetu Miasta Piastowa. Dzięki staraniom wielu zaan-
gażowanych w sprawę osób zapadła decyzja Komendanta 
Wojewódzkiego PSP o pozostaniu samochodu w służbie 
ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkow-
skiego. Jednostką, która go otrzyma jest OSP w Piastowie. 
Podczas tej samej uroczystości PSP w Pruszkowie otrzyma 
nowy samochód z 30-metrową drabiną.              UM PIASTÓW

Jak czytamy na portalu www.gov.pl (Komenda Woje-
wódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie > 
Aktualności > Nowy sprzęt dla mazowieckich straża-
ków): „W ramach programu Zwiększenie skuteczności 
prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych zo-
stały zakupione dwa samochody specjalne z drabiną 
mechaniczną SD30 na podwoziu MAN TGM 15.290.
Postępowanie przetargowe było prowadzone przez 
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Toruniu. Sprzęt został dostarczony przez firmę Ro-
senbauer Polska Sp. z o.o. Wartość jednego pojazdu 
wynosi 2 398 500 zł.
Użytkownikami pojazdów będzie Komenda Powiato-
wa PSP w Piasecznie oraz Komenda Powiatowa PSP 
w Pruszkowie. Nowe samochody specjalne zastąpią 
eksploatowane blisko 20 lat drabiny mechaniczne.
W skład wyposażenia pojazdu wchodzi nowoczesny 
sprzęt, który ułatwi prowadzenie działań ratowniczo-
-gaśniczych na wysokościach. Rozwiązania tech-
niczne m.in. umożliwiają prowadzenie prac na wielu 
płaszczyznach. Maksymalny wysięg drabiny mecha-
nicznej wynosi 30 metrów.” 

Zdjęcia: KP PSP Piaseczno oraz KP PSP Pruszków

Znowu razem!
WIOSENNY PIKNIK REKREACYJNY W PIASTOWIE
Urząd Miejski w Piastowie wraz z  Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz 
partnerami z organizacji i stowarzyszeń działających 
na terenie Piastowa zapraszają mieszkańców do udzia-
łu w pikniku rekreacyjnym. 
To pierwsze od kilkunastu miesięcy otwarte spotkanie 
w przestrzeni publicznej odbędzie się 
w niedzielę 30 maja w godz. 15.00–20.00 
na stadionie miejskim (MOSiR) i parkingu przy UM. 

W PROGRAMIE M.IN: 
 n gry i zabawy dla najmłodszych z okazji DNIA 

DZIECKA, 
 n prezentacja oferty organizacji i stowarzyszeń miej-

skich, 
 n promocja zdrowia i aktywności fi zycznej, 
 n prezentacja miejskiego programu „Lepszy klimat dla 

Piastowa” – kompleksowej strategii walki o czyste 
powietrze i poprawę klimatu oraz 

 n dużo atrakcji.
ZAPRASZAMY!

MOK i Kino Baśń wznowiły działalność
21 maja Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie i Kino Baśń wznowiły swo-
ją działalność. Zachęcamy do korzystania z oferty przygotowanej przez 
nasze kulturalne placówki. 

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
UWAGA!	
Szczegółowy	harmonogram	odbioru	odpadów	komunalnych	
DLA	ZABUDOWY	JEDNORODZINNEJ	w	okresie	MAJ–GRUDZIEŃ	2021	
dostępny	na	stronie	www.piastow.pl

Dodatkowe	informacje	mogą	Państwo	uzyskać	w	Zespole	ds.	gospodarki	odpadami	
Wydziału	Utrzymania	Miasta	Urzędu	Miejskiego	w	Piastowie	pod	numerami	telefonów:

22	770	52	43	•	22	770	52	45
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PORADY	PRAWNE	l  URSUS

W	Warszawie w Nocy Muzeów 2021 
wzięło udział 180 placówek, w po-
przedniej Nocy (w 2019 r.) – 260 mu-

zeów, domów kultury, instytucji. A po-
czątki były skromne – w 1. Nocy Muzeów 
(w 2004 r.) uczestniczyło ich tylko 11. Tej 
szczególnej nocy wstęp do placówek kul-
turalnych zawsze jest bezpłatny.
W tym roku, ponieważ jeszcze obowiązuje 
część obostrzeń sanitarnych, scenariusze 
wydarzeń w poszczególnych miejscach 
musiały być do tych rygorów dostosowa-
ne, ale dzięki inwencji gospodarzy okaza-
ło się, że „inaczej” wcale nie znaczy mniej 
ciekawie. 

NIEZWYKŁA	NOC	W	„PORTIERNI”
DK „Portiernia” także przygotowała wiele 
atrakcji – warsztaty plastyczne dla dzieci, 
wystawę prac cyjanotypii Ewy Milun-
-Walczak „Wielki Błękit”, która jedynie 
w tę wyjątkową Noc nabrała nowych 
barw! W całkowicie zaciemnionym hallu 
podświetlona została bezpiecznym i efek-
townym światłem UV. 
Agnieszka Gorzkowska, prowadząca 
„Izbę Tożsamości Ursusa” poprowadziła 
spacer śladem murali Ursusa.
Zapytałem kierowniczkę DK „Portiernia” 
Bożenę Kuśmierek, czy tegoroczną Noc 
zalicza do udanych:
– „Dzisiejsza Noc Muzeów była bardzo 
udana. Baliśmy się, czy deszcz nie zakłóci 
naszych planów, ale pogoda dopisała nad-
zwyczajnie. Pierwszym elementem był 
spacer z Agnieszką Gorzkowską śladami 
murali ursusowskich. Frekwencja była 
bardzo dobra – ok. 50 osób. Wielu uczest-
ników przyjechało do nas specjalnie z in-
nych warszawskich dzielnic i po raz pierw-
szy mieli okazję poznać historię street artu 
Ursusa. Ścieżka wiodła od najstarszego 
muralu reklamowego na ścianie przedwo-
jennej kamienicy przy ul. Cierlickiej aż po 
najnowsze realizacje na jednym z nowych 

osiedli. Obok opowieści o autorze, idei po-
wstania pracy, na każdym przystanku wy-
cieczki padały też pytania konkursowe na 
temat street artu i historii Ursusa, za które 
zwycięzcy otrzymali nagrody. Bardzo 
nas cieszy, że w spacerze wzięły udział 
całe rodziny. Część dzieci później wró-
ciła do Portierni. Tutaj przygotowaliśmy 
dla dzieci młodszych i starszych zajęcia 
plastyczne, artystyczne.  Dzieci malowa-
ły farbami fluorescencyjnymi przepiękne 
mandale, traktorki jako symbole zakładów 
Ursus. Później mogły podziwiać swoje 
prace w świetle ultrafioletowym. Efekty 
były zaskakujące i niezwykłe. Gościli-
śmy panią Ewę Milun-Walczak – autorkę 
prac, wykonanych w technice cyjanotypii. 
Po podświetleniu światłem UV jej prace 
zyskują zupełnie inny wymiar artystycz-
ny niż w świetle dziennym. Jej wystawa 
„Wielki błękit”, którą można u nas oglą-
dać, zachwyciła zwiedzających. Autorka 
również była bardzo zadowolona.
– Odwiedziło nas wielu młodych ludzi 
i dzieci. Liczę na to, że ludzie mieszkający 
w nowych blokach na terenie ZM Ursus, 
którzy wogóle nie znają historii tej miej-
scowości, zostaną stałymi bywalcami Por-
tierni i Arsusa. Na koniec czerwca zaplano-
waliśmy otwarcie Izby Tożsamości Ursusa 
unowocześnionej i zmodernizowanej.”

NADZIEJE	I	MARZENIA
Wszyscy jesteśmy przekonani, że za rok 
do pomieszczeń nie będziemy musieli 
wchodzić w maseczkach i mierzyć odle-
głości między nami. Wielu z nas wierzy, 
że kiedyś w czasie Nocy Muzeów miesz-
kańcy dzielnicy, Warszawy i całej Polski 
będą mogli zwiedzić wspaniałe MUZE-
UM URSUSA. O potrzebie powstania 
takiego obiektu mówi się od wielu lat, 
następujący po sobie burmistrzowie wy-
znaczają kolejne, potencjalne miejsca jego 
lokalizacji. Od wielu lat walczą o muze-
um organizacje, Komitet Społeczny, byli 
pracownicy ZM Ursus i ich rodziny oraz 
wszyscy, dla których ważna jest historia 
Polski. Dzieje Ursusa i jego mieszkańców 
są ważnym elementem tej historii. Dołącz 
i ty do zachowania tożsamości Ursusa! Tę 
inicjatywę od początku istnienia wspiera 
i pilotuje dwutygodnik „Mocne Strony”.

Jacek Sulewski

Fot. Aleksander Brych

W następnym wydaniu Mocnych Stron, 
10 czerwca, przedstawimy obszerną relację 
ze spaceru śladem murali Ursusa i wiele 
ciekawych informacji o ich historii i autorach.

DOM KULTURY „PORTIERNIA” W URSUSIE ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE PLACÓWEK, 
KTÓRE PO PRZERWIE, SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ UCZESTNICZYŁY W 17. NOCY MUZEÓW.
DOM KULTURY „PORTIERNIA” W URSUSIE ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE PLACÓWEK, DOM KULTURY „PORTIERNIA” W URSUSIE ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE PLACÓWEK, 

Spacer, świat w świetle UV, mandale i traktorki

*  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!

FINANSE

NA
... POMOŻEMY

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

DZIEŃ	WOLNY	NA	SZCZEPIENIE
Mam wyznaczony termin na szczepienie 
przeciwko CIVID-19. Czy mój szef musi 
mi dać dzień wolny, żebym mogła iść na 
zastrzyk. Czy zapłaci mi dniówkę?
To, czy pracodawca da Pani dzień wol-
ny na udział w szczepieniu i czy potrak-
tuje go jako płatną usprawiedliwioną 
nieobecność w pracy, zależy niestety 
tylko od jego dobrej woli. Co do zasa-
dy udział w szczepieniu uznaje się za 
jedną z okoliczności, które uprawnia-
ją pracownika do zwolnienia z pracy. 
Takie obowiązkowe wolne może być 
jednak stosowane tylko i wyłącznie 
w przypadku obowiązkowych szcze-
pień ochronnych. Ich wykaz znajduje 
się w rozporządzeniu Ministra zdrowia 
w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych. Niestety, na liście szcze-
pień w tym akcie prawnym nie ma 
szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. 
W efekcie zastrzyki chroniące przed tą 
chorobą nie mogą być uznane za obo-
wiązkowe. W praktyce oznacza to, że 
pracodawca nie ma obowiązku udzielić 
wolnego pracownikowi, który chce się 
poddać takiemu zabiegowi. Co nie wy-
klucza udzielenia takiego wolnego. 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy poja-
wiły się interpretacje uznające, że pod-
danie się takiemu szczepieniu  uznać 
można za realizację przez pracodawcę 
zawartego w kodeksie pracy wymogu 
zapewnienia pracownikom bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy. 
Przyjmuje się, że efektem szczepienia 
przeciwko SARS-CoV-2 jest stwo-
rzenie środowiska pracy, w którym 
ryzyko zakażenia tym wirusem przez 
osoby przeciwko niemu zaszczepio-
ne jest dużo mniejsze i w ten sposób 
chroni się pracowników przed chorobą 
zagrażającą ich życiu i zdrowiu. Na tej 
podstawie pracodawca może podjąć 
decyzję o udzieleniu zwolnienia tym 
zatrudnionym, którzy szczepiąc się 
chronią nie tylko siebie, ale także swo-
ich kolegów z pracy. Warto to zrobić 
w jakimś wewnętrznie obowiązującym 
u pracodawcy dokumencie. Będzie on 
potrzebny chociażby po to, żeby ustalić 
czy wolne udzielone pracownikowi na 
udział w szczepieniu jest odpłatne czy 
nie. Pracodawcy, którzy nie chcą uznać 
dnia wolnego na szczepienie za dzień, 
w którym pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia, często w zamian 
pozwalają takie wolne odpracować. 
Uznaje się wtedy, że udział w szczepie-
niu to nic innego jak zwolnienie w celu 
załatwienia spraw prywatnych. W ta-
kim dokumencie warto też określić jak 
pracownik potwierdza fakt, że z tego 
przywileju skorzystał. W zasadzie wy-
starczy, że pracownik ustnie (np. przez 
telefon) albo np. mailowo powiadomi 

pracodawcę, że określonego dnia bierze 
wolne na szczepienie. Nie ma jednak 
przeszkód, aby pracodawca wprowadził 
wymóg okazania przez pracownika np. 
maila albo SMS-a z systemu o terminie 
udziału w szczepieniu. 

GOTÓWKA	NA	CZAS	PROCESU
Złożyłam pozew o alimenty przeciwko 
mojemu byłemu partnerowi – ojcu na-
szego wspólnego dziecka. Ze względu na 
epidemię sprawa w sądzie będzie długo 
trwała. Czy jest jakiś sposób w jaki mogę 
wcześniej dostać pieniądze?
Tak! W czasie trwania sprawy sądowej 
może Pani wnieść o zabezpieczenie po-
wództwa. Ten środek daje Pani prawo 
domagania się by osoba potencjalnie 
zobowiązania do łożenia alimentów na 
dziecko już w trakcie procesu została 
przez sąd zobowiązana do zapłacenia 
jednorazowo albo okresowo określonej 
sumy pieniężnej. W praktyce oznaczać 
to będzie, że jeśli sąd przychyli się do 
złożonego przez Panią wniosku już 
w trakcie procesu będzie Pani dostawała 
świadczenie, które może być nawet zbli-
żone wysokością do alimentów, których 
Pani w imieniu swojego małoletniego 
dziecka dochodzi. Do uznania wniosku 
konieczne jest spełnienie dwóch prze-
słanek: po pierwsze – należy uprawdo-
podobnić, że roszczenie istnieje (a więc 
mamy do czynienia z ojcem dziecka, 
który nie chce na nie łożyć choć ma do 
tego możliwości), a po drugie – trzeba 
przekonać sąd, że istnieją  okoliczności, 
które wymagają zastosowania takiego 
zabezpieczenia (dziecko ma potrzeby, 
których matka samodzielnie nie jest 
w stanie zabezpieczyć). Taki wniosek 
może Pani złożyć już po złożeniu po-
zwu o alimenty. Sąd powinien je rozpa-
trzyć bezzwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu tygodnia.

UCHYLENIE	MANDATU
Moim zdaniem straż miejska wymierzyła 
mi niesłusznie mandat. Uważam, że do-
stałam go za czyn, który w ogóle nie jest 
wykroczeniem. Jak mam to zaskarżyć?
Sądząc z opisu mamy do czynienia 
z bardzo rzadko spotykaną sytuacją, 
w której obywatel został ukarany man-
datem za czyn, który być może wcale 
nie jest wykroczeniem. W tej sytuacji 
można wnosić o uchylenie mandatu.
Jeśli sąd uzna, że popełniony przez Pa-
nią czyn nie jest wykroczeniem, nakaże 
uchylenie mandatu. W ten sposób uzna 
się go za nigdy nie wymierzony.

Artur Borkowski
prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje 

prawne problemy związane z domem, 
rodziną i fi nansami
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Parkuj przy WKD Otrębusy
Bezpiecznie i bezpłatnie – w taki sposób kierowcy mogą 
korzystać z parkingu „Parkuj i Jedź” w centrum Otrębus.

P arking znajduje się w rejonie przystanku WKD i przystanków 
brwinowskiej komunikacji miejskiej, dzięki czemu jest dogod-
nym punktem przesiadkowym. Można tam zostawić pojazd, 

a następnie skorzystać z transportu zbiorowego. Takie rozwiąza-
nie zapewnia wygodny dojazd do szkoły lub pracy. Wybór różnych 
sposobów przemieszczania się ma również pozytywny wpływ na 
środowisko.

DLA	KIEROWCÓW	I	ROWERZYSTÓW
Bezpłatny parking jest dostępny dla kierowców i rowerzystów. 
Auto można zaparkować na jednym z 69 dostępnych miejsc 
postojowych, w tym dwóch dla osób z niepełnosprawnościami.  
Dwie zadaszone wiaty i stojaki na 22 rowery służą miłośnikom 
dwóch kółek. Parking jest połączony zjazdem z ul. Natalińską oraz 
ciągiem pieszo-rowerowym. Aby ułatwić poruszanie się na terenie 
parkingu, kierowcy mogą korzystać z drogi manewrowej zakończo-
nej okrągłym placem manewrowym. W rejonie parkingu na wyso-
kości drogi wojewódzkiej znajduje się przejście dla pieszych wraz 
z przejazdem dla rowerów. Parking jest czynny całą dobę, a jego 
teren w całości objęty jest monitoringiem wizyjnym, co zapewnia 
bezpieczeństwo jego użytkownikom.

BEZPŁATNIE	PRZEZ	24	GODZINY
Korzystanie z parkingu jest bardzo łatwe. Przy wjeździe na par-
king pobiera się bilet, który należy zachować i wykorzystać 
przy opuszczaniu parkingu. Szlaban przy wyjeździe otworzy 
się po zeskanowaniu biletu. Parking nie jest przeznaczony do par-
kowania przez długi okres – bezpłatny czas postoju wynosi 24 
godziny. 

Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu 723 120,98 zł 
unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 
WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 4.3 „Reduk-

cja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Kwota dofinansowania sta-
nowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Całkowita kwota 
projektu to 1 197 856,16 zł.

UG Brwinów

n  BRWINÓW

Galeria Sztuki 
Współczesnej Ad-hoc
zaprasza na wystawę rysunków 
satyrycznych i karykatur

pt. „ NA SMUTKI I TROSKI
PIOTR SZAŁKOWSKI”

WIĘCEJ
➧ str. 16
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URSUS

STAŁE ZAJĘCIA SPORTOWE W PARKU CZECHOWICKIM
OD MAJA DO KOŃCA WAKACJI

PONIEDZIAŁKI

19:00–20:00 
Fit to nie mit  
– zajęcia TBC 

18:30–20:00
Treningi biegowe 

WTORKI

17:00–18:00
Nordic  
Walking 

17:00–18:00
Joga

ŚRODY

19:00–20:00 
Fit to nie mit – zajęcia 
Zdrowy kręgosłup

18:30–20:00 
Treningi biegowe

CZWARTKI

17:00–18:00 
Nordic  
Walking

17:00–18:00 
Joga

PIĄTKI

19:00–20:00 
Fit to nie mit – zajęcia 
brazylijskie pośladki

NA WSZYSTKIE 
WYDARZENIA WSTĘP 
WOLNY.  ZAPRASZAMY!

SPORTOWY URSUS 
W MAJU

Okres wiosenny i słoneczne dni motywują do spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu. Z myślą o miesz-
kańcach, którzy lubią wspólne ćwiczenia w plene-
rze   przygotowaliśmy propozycje, które zachęcą do 
wysiłku fizycznego, a przede wszystkim zapewnią 
dobrą zabawę dla każdego uczestnika.  

– W ślad za poluzowaniem obostrzeń pandemicznych za-
chęcamy mieszkańców do bezpiecznego sportu w prze-
strzeni publicznej. W tym roku wiosną uruchomiliśmy 
nowy obiekt sportowy – kompleks boisk wybudowany w ra-
mach Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” czynny 7 dni 
w tygodniu z darmową wypożyczalnią sprzętu sportowego. 
W dzielnicowym parku regularnie odbywają się zajęcia fit-
ness, biegi czy zajęcia z Nordic Walking. Zwłaszcza maj 
obfituje w weekendowe propozycje dla aktywnych, zarów-
no całych rodzin jak i indywidualnych uczestników – mówi 
Bogdan Olesiński, burmistrz dzielnicy.    

MARATON FITNESS
W niedzielę, 30 maja od godz. 10:00 w Parku Czecho-
wickim odbędzie się 3-godzinny maraton z instruktorka-
mi zajęć „Fit to nie mit”, które zaprasza-
ją na:
n 10:00–10:30 – Zumba 
n 10:30–11:00 – Interwał 
n 11:00–11:30 – Trening funkcjonalny 
n 11:30–12:00 – Trening obwodowy
n 12:00–12:45 – Zajęcia niespodzianka
n 12:45–13:00 – Stretching

TEST COOPERA
Dla wszystkich chętnych biegaczy 
30 maja przygotowaliśmy test Coope-
ra. Tego dnia od godz. 9:00 na obiek-
tach OSiR-u przy ul. Sosnkowskiego 
3 odbędą się maratony na 12 minut. 
Każdy chętny może sprawdzić, jaki dy-
stans udało mu się pokonać w tym cza-
sie i porównać go z wynikami innych 
w tej samej kategorii wiekowej. Wszy-
scy uczestnicy otrzymają numer starto-
wy i certyfikat uczestnictwa. Dla placówki edukacyjnej, 
która będzie miała największą liczbę reprezentantów pod-
czas Testu, Veolia Energia Warszawa S.A. przekaże bon 
o wartości 2 500 zł. 

WIĘCEJ NA: WWW.TESTCOOPERA.PL

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY.  

ZAPRASZAMY!
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Mamy je wszyscy, nie lubimy ich i najczęściej po-
strzegamy je jako słabość, mniej lub bardziej się 
ich wstydząc. Tak w skrócie można opisać wady 
i powszechnie panującą, niepochlebną opinię na 
ich temat. Tymczasem wady mogą okazać się 

bardzo korzystne. Mogą zjednać nam sympatię ludzi, podnieść wia-
rygodność, a nawet unieszkodliwić naszego przeciwnika. Jakie są 
najważniejsze zalety wad?  

VOLKSWAGEN	GARBUS
Przenieśmy się na koniec lat 50-tych 
XX wieku do Stanów Zjednoczonych. 
Wielki samochód i dom z ogrodem to 
dla Amerykanów synonim sukcesu. Im 
większe, tym lepiej. Nagle na rynek 
wkracza Volkswagen Garbus – minia-
turowy, brzydki, pokraczny i śmieszny. 
W dodatku pochodzi z Niemiec, a po-
wstaje w fabryce wybudowanej przez 
Nazistów. Nikt nie przypuszcza, że 
niewielkich rozmiarów pojazd, tak od-
mienny od swoich amerykańskich kon-
kurentów, otworzy nową kartę w histo-
rii motoryzacji. 
Mistrzowskim posunięciem agen-
cji promującej Garbusa okazuje 
się odwrócenie karty i wyko-
rzystanie oczywistych słabości, 
przekształcając je na korzyści. 
Zamiast brnąć w marne próby 
przekonania Amerykanów, że sa-
mochód Garbus może równać się 
z ogromnymi Cadillakami i Chev-
roletami, podkreśla się wyróż-
niające cechy auta, ukazując ich 
drugą stronę. Tym samym Volks-
wagen Garbus okazuje się łatwym 
w naprawie, ekonomicznym i po-
ręcznym samochodem dla całej 
rodziny, zachwycającym ciekawą styli-
styką. Nie jest szybki, ale staje się mą-
drym wyborem dla odpowiedzialnej, 
oszczędnej osoby, która myśli strate-
gicznie. Z tym stwierdzeniem z kolei 
może się utożsamić każdy przeciętny 
Amerykanin, a co za tym idzie – może 
też zapragnąć właśnie tego małego, 
brzydkiego VW Garbusa. Potencjalne 
wady zamienia się w zalety. 

ZWIĄZEK	Z	ZALETĄ
Opisana kampania reklamowa Garbusa 
opierała się na słynnych słowach, jakie 
napisał książę Francois de La aRo-
chefoucauld, francuski pisarz w XVII 
wieku: „Przyznajemy się do małych 
wad, by przekonać ludzi, że nie mamy 
dużych”. Zręcznie wykorzystanie wad 
produktu może spowodować sukces 
znacznie większy niż strategia bazująca 
wyłącznie na wypunktowywaniu zalet. 
Badania pokazują, że najskuteczniejsze 
są te komunikaty, w których istnieje 
wyraźny związek między negatywną 
a pozytywną cechą. W jednym ekspery-
mencie socjolog Gerb Bohner stworzył 
trzy różne wersje reklamy restauracji. 
Pierwszy komunikat zawierał jedynie 
informację o zaletach lokalu, takich jak 
przytulna atmosfera. Drugi informował 
o tych samych cechach, ale przy oka-
zji wspomniano w nim o pewnych wa-
dach, niepowiązanych w żaden sposób 
z wymienionymi zaletami. Na przykład 
oprócz informacji o przytulnej atmosfe-

rze była w nim wzmianka o braku osob-
nego parkingu dla gości. Trzeci komu-
nikat opisywał pewne cechy negatywne 
wraz z powiązanymi z nimi zaletami. 
Wspomniano w nim na przykład, że 
restauracja jest bardzo mała, ale jedno-
cześnie informowano o panującej w niej 
przytulnej atmosferze. 
Badani, którzy mieli do czynienia 
z trzecim komunikatem byli w stanie 
powiązać wady restauracji z jej zaletami 
(„Wprawdzie jest w niej mało miejsca, 
ale dzięki temu jest przytulnie”). Krótko 
mówiąc, choć oba rodzaje komunika-

tów powodowały wzrost wiarygodności 
restauratora w oczach badanych, ocena 
restauracji była najwyższa po prze-
czytaniu komunikatu informującego 
o powiązanych ze sobą cechach pozy-
tywnych i negatywnych. Innymi słowy, 
należy pamiętać o tym, by informacji 
o wadzie towarzyszyła informacja o za-
lecie związanej z tą wadą i rekompensu-
jącej jej istnienie. 

WIEK	REAGANA
Strategię odwracania wad na swoją ko-
rzyść można odnaleźć także w świecie 
polityki. Niezwykle zgrabnie wykorzy-
stał ją amerykański prezydent Ronald 
Reagan, gdy w 1984 roku ubiegał się 
o reelekcję. Wielu wyborców obawiało 
się, że 73-letni wówczas polityk może 
być zbyt stary, żeby sprawować kolejną 
kadencję. Podczas debaty z udziałem 
kontrkandydata Waltera Mondale’a Re-
agan przyznał, że jest bardzo stary, ale 
jednocześnie stwierdził: „Chciałbym, 
żebyście wiedzieli, że nie mam zamiaru 
czynić z wieku przedmiotu tej kampa-
nii. Nie zamierzam wykorzystywać do 
celów politycznych faktu, że mój prze-
ciwnik jest młody i niedoświadczony.” 
Reakcja była natychmiastowa. Sala 
wybuchnęła śmiechem – w tym sam 
Mondale. Prezydent odzyskał energię 
i znów był „starym sobą”. Media chęt-
nie cytowały ten dowcip przez kolejne 
tygodnie, a temat wieku został odsunię-
ty na bok. Reagan w listopadowych wy-

borach zdeklasował rywala, pokonując 
go wynikiem 525 do 13 w głosowaniu 
elektorskim. Ostatecznie Reagan wy-
grał w 49 stanach.

UNIESZKODLIWIENIE	WROGA
Słynna riposta Reagana dobrze obrazu-
je także, że mając świadomość swoich 
wad można wytrącić przeciwnikowi 
nóż z ręki. Dla miłośników kinemato-
grafii mamy doskonale wykorzystujący 
ten mechanizm przykład filmowy. Rab-
bit, grany przez Eminema w „Ósmej 
mili” zwycięża bitwę z Papa Dociem 
w finałowej scenie właśnie poprzez 
wypunktowanie wszystkich swoich po-
tencjalnych słabości. Przyznaje m.in, 
że jest biały (co w świecie raperskim 
zdominowanym przez czarnoskórą 
społeczność jest czynnikiem budzą-
cym wrogość), mieszka w przyczepie 
z mamą, jego przyjaciel sam się po-
strzelił własną „spluwą”, a także, że 
był czas, że wszyscy się z niego śmiali 
i przekreślili go. Porywa tym samym 

publiczność i całkowicie obez-
władnia swojego przeciwnika, 
któremu nie pozostaje nic innego 
niż zejść ze spuszczoną głową 
ze sceny. Otwarte wylistowanie 
własnych wad sprawia, że druga 
osoba ich już przeciwko nam 
nie wykorzysta. A przynajmniej 
stracą one swoją pierwotną, po-
tencjalną moc. Zamiast więc usil-
nie tuszować swoje wady, lepiej 
wykorzystać je na naszą korzyść. 
A już idealną strategią jest wy-
robić sobie wobec nich dystans 
i potrafić się z nich śmiać. 

CZY	TO	NA	PEWNO	WADY?
Na koniec jeszcze jedna istotna kwe-
stia. Najczęściej dana cecha wydaje 
się wadą nie dlatego, że obiektywnie 
tak jest, ale dlatego, że sami ją tak po-
strzegamy. Przykładowo mówiąc ko-
muś prawdę prosto w twarz mogę być 
uznana za szczerą albo za bezczelną. 
Bez problemu dostosowując się do no-
wej sytuacji mogę być elastyczna lub 
uległa. Mówiąc bardzo dużo mogę być 
gadatliwa albo komunikatywna. Mając 
własną, ugruntowaną opinię na jakiś 
temat mogę być postrzegana jako zde-
cydowana albo uparta. Znając swoją 
wartość mogę być pewna siebie albo się 
wywyższać. Wypowiadając sarkastycz-
ne, ironiczne uwagi mogę być uznana za 
błyskotliwą lub za złośliwą. A posiada-
nie dodatkowych kilogramów może być 
oceniane jako nadwagę lub atrakcyjne, 
kobiece kształty. To, co dla jednych bę-
dzie wadą, dla innych będzie nie tylko 
zaletą, ale wręcz źródłem własnej siły 
i wyjątkowości. Zdaniem niektórych 
to właśnie nasze wady czynią nas nie-
powtarzalnymi, odróżniającymi nas od 
innych, wartymi zapamiętania. Innymi 
słowy, to od nas zależy jak będziemy 
postrzegać nasze cechy i jaki będzie ich 
wpływ. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
•	 TAK! 50 sekretów nauki perswazji, Noah J. Gold-

stein, Steve J. Martin, Robert B. Cialdini, War-
szawa 2007. 
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Jak dobrze wykorzystać nasze wady?

„KWIAT WIŚNI I CZERWONA FASOLA” 
DURIAN SUKEGAWA
Mądra w swej prostocie historia o przyjaźni dwojga ludzi na przekór prze-
ciwnościom losu i społecznym uprzedzeniom. Sentaro, chłopak z krymi-
nalną przeszłością zatrudnia w sklepiku z dorayaki starszą kobietę, która 
robi wspaniały farsz z fasoli. Dzięki talentowi nowo zatrudnionej Tokue 
dorayaki sprzedają się znakomicie, jednak właścicielka sklepu wymusza 
na Sentaro zwolnienie staruszki. Coraz bardziej przywiązany do swojej 
współpracowniczki bohater przekłada ten trudny moment z dnia na dzień. 
Pojawiają się liczne kłopoty, z którymi muszą zmierzyć się bohaterowie.
Pod wpływem Tokue, Sentaro przechodzi wewnętrzną przemianę, a ich 
wzajemna przyjaźń okazuje się być najwyższą wartością, jakiej przyszło im 
doświadczyć w tym trudnym dla nich obojga momencie życia.
„Kwiat wiśni i czerwona fasola” to książka z serii Z Żurawiem Wydawni-
ctwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na jej podstawie powstał film o tym 
samym tytule w reżyserii Naomi Kawase.

❀ ❀ ❀

„NIELUDZKO PIĘKNA JESIEŃ” 
JACEK MELCHIOR
Najnowsza książka polskiego autora odsłania przed nami kulisy życia 
sześciorga bohaterów, przedstawionych przez pryzmat swojej seksualno-
ści. Pochodzą z różnych klas społecznych i z różnych środowisk, jednak 
w pewnym momencie swojego życia decydują się na tatuaż. Ten trwały 
ślad na ciele dla każdego symbolizuje coś innego. Dla jednych jest to 
niezależność, dla innych wymazanie śladu po obozie koncentracyjnym, dla 
pozostałych podniesienie prestiżu czy wreszcie  – dowód dozgonnej miło-
ści.  W każdym przypadku tatuaż oznacza jakąś przemianę.
Powieść mogłaby stanowić zbiór zupełnie odrębnych opowiadań, ponie-
waż występujących w niej bohaterów tak naprawdę niewiele łączy, poza 
studiem tatuażu oraz przyjmowaniem narzuconych przez społeczeństwo 
życiowych ról. Narracja jest trochę szarpana, nierówna, tak jakby całość 
była posklejana z odmiennych kawałków.
Powieść ukazała się nakładem Wydawnictwa Sequoja w 2019 roku.

❀ ❀ ❀

„PSIA SKRĘTKA, CZYLI PRZEWODNIK 
PO DZIECIĘCYCH PRZEKLEŃSTWACH” 
MICHAŁ RUSINEK
Wesoła rymowanka autorstwa byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej 
to pomysłowy sposób, żeby oduczyć dzieci przekleństw, koncentrując ich 
uwagę na słowotwórczych zamiennikach wulgaryzmów. By uniknąć uży-
wania niepożądanych wyrazów i jednocześnie dać upust nerwom autor 
proponuje ciekawe i podobnie brzmiące słowa do najbardziej popular-
nych przekleństw np. „A niech to fąfną gżdryce!”, „Belwebra!”, „Niech to 
synekdocha”, czy „Dziamdzia glań!”. Całość tekstu układa się w rymowa-
ne historyjki opowiadające o różnych wyprowadzających z równowagi sy-
tuacjach, ilustrowanych przez Joannę Rusinek.
Rodzinna publikacja państwa Rusinków to wychowawcza książeczka, za-
lecana szczególnie niesfornym dzieciom o słabych nerwach, które wraz 
z rodzicami w przyjemny i kreatywny sposób mogą ćwiczyć powściągli-
wość.

Poleca  
Lucyna Dąbrowska

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖
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URSUS
OŚRODEK 
KULTURY 

„ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówie-
nia indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac 
Czerwca 1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus                      

www.arsus.pl
Wszystkie wydarzenia odbywają się 

w obowiązującym reżimie sanitarnym.

01.06, godz. 17.00 (sala kameralna)
8. Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny. Finał 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.

06.06, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci pt. „Bukiet talentów” w wykona-
niu aktorów Teatru „Kultureska” (3-8 lat) w ramach 
cyklu „Niedzielne Spotkania z Teatrem”. 

CENA BILETU 10 ZŁ

„Bukiet	 Talentów”	 to	 wspaniały	 rozśpiewany	 interak-
tywny	spektakl	dla	dzieci,	pełen	pięknej	muzyki,	 ruchu	
i	animacji.	To	60	minut	dobrej	zabawy	z	pełnymi	energii	
bohaterami	 spektaklu	 –	 Stokrotką,	 Różą	 i	 Kaktusem.	
Spektakl	porusza	ekologiczne	tematy,	takie	jak:	recykling,	
segregacja	odpadów	i	prawidłowe	nawyki	ekologiczne.	
Dzieci	w	śpiewający	sposób	powtórzą	zasady	segregacji	
i	nauczą	się,	jakie	surowce	możemy	ponownie	przetwa-
rzać.	Kwiaty	pokażą	najmłodszym,	jak	żyć	ekologicznie	
i	jak	dobrze	się	bawić!	Przedstawienie	przygotowane	jest	
w	konwencji	 show,	pełnego	muzyki,	 zabaw	 i	 interakcji	
z	dziećmi.	W	spektaklu	wykorzystywane	są	tylko	autor-
skie	utwory	muzyczne	Teatru	Kultureska.
07.06, godz. 16.00 (sala kameralna)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim „Meta-
fora”. Prowadzi Anna Rykowska.   WSTĘP WOLNY

09.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
„Marco Polo – cudowna podróż”. Musical w wy-
konaniu Studia Musicalowego Brodway. Reżyseria 
Agnieszka Grzesik.         WSTĘP WOLNY

11.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Premiera spektaklu „JA EWA” w wykonaniu Tea-
tru „Scena Przyfarbryczna”. Reżyseria Joanna God-
lewska. WSTĘP WOLNY

12.06, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
14. Biennale Sztuki Ursusa, Warszawy i Re-
gionu Mazowieckiego pt. „FUTURE”. Wernisaż 
prac plastycznych zgłoszonych artystów. Komisarz 
wystawy Grażyna Kostawska. WSTĘP WOLNY

15.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Występ kabaretu „Pół serio” w programie „To 
wiosna, kochanie”. Reżyseria Wanda „Dusia” 
Stańczak. WSTĘP WOLNY

16.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert musicalowy w wykonaniu Młodzieżowej 
Grupy Musicalowej „Crescendo” z Ośrodka Kultury 
„Arsus”. Reżyseria Anna Kałużna. WSTĘP WOLNY

17.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert pt. „BARD WARSZAWSKI”– warszaw-
skie piosenki lat 20. i 30. oraz 50. i 60. w wyko-
naniu Adama Anusiewicza (muzyka, śpiew, gitara). 
W repertuarze uwtory S.Wielanka, J.Stępowskiego, 
E.Bodo, H.Ordonówny, M.Foga i J.Połomskiego.

WSTĘP WOLNY

18.06, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Program rozrywkowy pt. „BABSKI PRZEKRĘT” 
w reż. Dariusza Taraszkiewicza. Występują: Olga 
Borys, Joanna Chułek, Matylda Damięcka, Ewa Ku-
klińska, Alicja Kwiatkowska, Małgorzata Lewińska, 
Agata Załęcka, Laura Sarnojłowicz. Produkcja Leszek 
Kwiatkowski. BILETY 65 zł i 70 zł.

24.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
„RYTMY ŚWIATA” – wieczór piosenek włoskich 
(przebojów) pt. „Ciao Ciao Bambina” w autorskiej 
interpretacji Nicoli Palladiniego musicalowego aktora 
z Rzymu z towarzyszeniem zespołu muzycznego. Go-
spodyni Alina Małachowska. WSTĘP WOLNY

29.06, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Spektakl pt. „Scenariusz nie istniejący” w wy-
konaniu Grupy Teatralnej „MIR” w reż. Grażyny Ko-
peć. Pokaz rocznej pracy i dokonań młodzieży – pa-
sjonatów teatru. WSTĘP WOLNY

DOM	KULTURY 
„KOLOROWA’’                                                                                                                              

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

www.kolorowa.arsus.pl

12.06 (sobota) godz. 17:00
„Piękno jest w nas”! – Wernisaż wystawy fotogra-
fi i Moniki Gierszyn i Doroty Dabińskiej-Frydrych

13.06 (niedziela) godz. 12:30
„Bardzo wykwintne czasy” – Poranek muzyczny 
dla dzieci w wykonaniu Wachnik Ensemble

WSTĘP WOLNY

18.06 (piątek)  godz. 17:00
„Czas” – Premiera spektaklu grupy teatralnej „Kur-
tynka” z Domu Kultury „Kolorowa” w reżyserii Bar-
tosza Pietrzyka WSTĘP WOLNY

23.06 (środa)  godz. 18:00
„Czarujące motywy muzyki światowej”
Koncert w wykonaniu zespołu operetkowego Belcan-
to. Kierownictwo artystyczne i akompaniament - Olga 
Romaszko-Niewiadomska WSTĘP WOLNY

21 i 23.06 (poniedziałek, środa), 
godz. 18:00
SHOW TANECZNE zespołu Stop&Go - zakończe-
nie sezonu; SALA WIDOWISKOWA OK ARSUS

WSTĘP WOLNY

22.06 (wtorek) godz. 19.00
KONCERT uczniów klasy gitary Domu Kultury 
„Kolorowa” WSTĘP WOLNY

24.06 (czwartek)  godz. 18:15
Występ szkółki baletowej z Domu Kultury „Ko-
lorowa” pod kierownictwem artystycznym Izabeli 
Zabłockiej WSTĘP WOLNY

DOM	KULTURY	
„PORTIERNIA”	

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

www.portiernia.arsus.pl

01.06.2021 godz. 18:00
Finisaż wystawy cyjanotypii Ewy Miluny-Wal-
czak „Wielki błękit” WSTĘP WOLNY

01.06.2021 godz. 15:00-18:00
CYRKOWY DZIEŃ DZIECKA na skwerze przy DK 
Portiernia WSTĘP WOLNY

07.06.2021–30.06.2021
Wystawa makramy Beaty Ptaszyńskiej-Nowickiej

WSTĘP WOLNY

 10.06.2021, godz. 18:00
„Kolory miłości” spektakl słowno-muzyczny 
z akompaniamentem na żywo w wykonaniu Zuzanny 
Lipiec i Macieja Gąsiorka (liczba miejsc ograniczo-
na; obowiązują wejściówki do odbioru w placówce 
DK Portiernia od 02.06.2021) WSTĘP WOLNY

16.06.2021 godz. 18:00
Wielokulturowość w Ursusie. „Grecja – kraina 
wysp i szczęścia”. Prelekcję wygłosi Pan Łukasz 
Warych, przeboje Eleni zaśpiewa Pani Barbara Droź-
dzińska (ilość miejsc ograniczona. Obowiązują 
wejściówki do odbioru w placówce DK Portiernia 
od 07.06.2021) WSTĘP WOLNY

17.06.2021, godz. 13:00
„Ursus - moja ojcowizna” – spotkanie kombatan-
tów z Ursusa; liczba miejsc ograniczona

WSTĘP WOLNY

20.06.2021, godz. 12:30
Teatrzyk dla dzieci: Teatr Wariacja „Skarb pira-
tów”, ograniczona liczba miejsc, przedsprzedaż: bi-
letyna.pl lub bezpośrednio w placówce DK Portiernia 
w dniu wydarzenia CENA BILETU 10 ZŁ

20.06.2021, od godz. 14:00
PIKNIK PLENEROWY dla mieszkańców dzielni-
cy Ursus w Parku Czechowickim „Czerwiec’76” 
upamiętniający 45. rocznicę strajków robotników 
w ZM „Ursus”; stanowisko plenerowe DK Por-
tiernia i Izby Tożsamości Ursusa

23.06.2021, godz. 18:00
Finisaż wystawy makramy Beaty Ptaszyńskiej-
-Nowickiej WSTĘP WOLNY

24.06.2021, godz. 18:00
KONCERT na koniec sezonu artystycznego 
w wykonaniu uczniów zajęć muzycznych DK Portier-
nia (ograniczona liczba miejsc) WSTĘP WOLNY

25.06.2021, godz. 19:00
„LOVE SONGS. Najpiękniejsze piosenki o mi-
łości” w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych 
w DK Portiernia pod kierownictwem Magdaleny 
Dydo; ograniczona ilość miejsc. Wejściówki do od-
bioru w placówce DK Portiernia od 11.06)

WSTĘP WOLNY

26–27.06.2021, godz. 12:00–18:00
OTWARCIE zmodernizowanej  Izby Tożsamości 
Ursusa, zwiedzanie wystawy stałej 

WSTĘP WOLNY

WYDARZENIE MAL: 
17.06.2021, godz. 17:00
WARSZTATY RĘKODZIEŁA. Dekoracja w stylu 
marine-drewniane domki (warsztat dla doro-
słych); liczba miejsc ograniczona, konieczne zapi-
sy od 07.06  na e-mail: dk.portiernia@arsus.pl*

WSTĘP WOLNY

*	UWAGA!	 Ze	 względu	 na	 obostrzenia	 wynikające	
z	 epidemii	 COVID-19,	 wydarzenia	 zaplanowa-
ne	 z	 udziałem	 publiczności	 odbywać	 się	 będą	
w	 rygorze	 sanitarnym	 z	 uwzględnieniem	 wszel-
kich	 wytycznych.	 Organizator	 zastrzega	 sobie	
prawo	 do	 odwołania	 zaplanowanych	 wydarzeń,	
zmiany	ich	terminu	lub	przeniesienia	ich	w	prze-
strzeń	wirtualną.	

DOM	KULTURY	
„MIŚ”							

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

www.mis.arsus.pl

W związku z obostrzeniami dotyczącyMI 
Covid-19 niektóre imprezy zostaną udostępnione 

w trybie online na kanale YouTube oraz 
Facebooku DK „Miś”

01–31.06.21
Wystawa ZAMEK ORAWSKI, Orawska Kolejka 
Leśna – SKARBY SŁOWACJI w ramach współpra-
cy z Instytutem Słowackim pod kierunkiem Adriána 
Kromki – Dyrektora Instytutu Słowackiego w Warsza-
wie i Kataríny Paliderová; 

01.06.21, godz. 18.00
Koncert połączony z programem edukacyjnym 
z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu  zespołu 
BROTHERS`BAND. Sztuczki	 i	 zabawy	 muzyczne	
czyli	jak	powstają	ulubione	utwory	dzieci.	Przy	pomo-
cy	popularnych	utworów	z	bajek	oraz	muzyki	znanej	
z	Internetu	i	telewizji	dzieci	poznają	kulisy	powstawa-
nia	utworów	muzycznych.	Będą	miały	okazję	poznać	
niespotykane	instrumenty,	a	wiedza	przekazywana	na	
koncercie	 jest	 pełna	humoru	 i	 ciekawostek.	Czynny	
udział	 dzieci	 w	 procesie	 tworzenia	muzyki	 sprawia,	
że	 przekazane	 informacje	 pozostają	 w	 ich	 pamięci	
na	długi	czas.	
Liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebra-
nia w DK „Miś” do 25 maja br. pon.-pt. w godz. 
8.00-18.00 WSTĘP WOLNY

07–11.06.2021
TYDZIEŃ KULTURY SŁOWACKIEJ
Większość Polaków niewiele może powiedzieć na 
temat naszego południowego sąsiada, z którym łą-
czy nas pasmo wspaniałych Tatr. Narty i baseny ter-
malne to nie jedyne rzeczy, które oferuje Słowacja. 

Dlatego pragniemy poznać ten kraj bliżej. Słowacja 
to przede wszystkim bogata historia w skomplikowa-
nym narodowościowo i politycznie regionie. Historia 
zostawiła swoje ślady na obecnym terytorium kraju. 
Na Słowacji każdy może znaleźć coś dla siebie. Każ-
dy moment jest dobry by rozpocząć przygodę życia, 
a co za tym idzie, poznać swojego sąsiada. Tydzień 
kultury słowackiej ma w tym pomóc.
Wejściówki na Tydzień Kultury Słowackiej do ode-
brania w DK „Miś” od 17 maja br. pon.-pt. godz. 
8.00-18.00

07.06. godz. 17.00
Wernisaż wystawy ZAMEK ORAWSKI, Orawska 
Kolejka Leśna – SKARBY SŁOWACJI, 
(Adrián Kromka – Dyrektor Instytutu Słowackiego 
w Warszawie, Katarína Paliderová - asystent Dyrek-
tora);
08.06. godz. 17.00
Projekcja fi lmu „Zbuduj dom, zasadź drzewo” 
(Postav dom, zasaď strom) reż. Juraj Jakubisko 
(1979) z polskimi napisami.
Film	przedstawia	życie	„przedsiębiorczego”	człowie-
ka,	który	przyjeżdża	do	wioski,	gdzieś	we	wschodniej	
Słowacji,	 aby	 tam	 osiąść	 i	 założyć	 rodzinę.	 Swoje-
mu	celowi	 jest	w	stanie	podporządkować	wszystko.	
Kłamie,	oszukuje,	kradnie,	zdradza	swoich	przyjaciół.	
Jest	 tylko	 kwestią	 czasu,	 kiedy	 los	mu	 się	 odpłaci,	
(Michał	Rozenberg	–	Instytut	Słowacki);

09.06.21, godz. 17.00
Słowacja „mały wielki” kraj – wykład przybliża-
jący  historię, współczesność, język, (Michał Rozen-
berg – Instytut Słowacki);
10.06.21, godz. 17.00
Prezentacja tajemnic kuchni słowackiej – war-
sztaty kulinarne - šúľance z makiem, czyli kopytka 
na słodko, (Ľudmila Miller – Instytut Słowacki);
 11.06. godz. 17.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci inspirowane 
twórczością artysty pochodzenia słowackiego - Andy 
Warhol; (Martin Imrich, Ľudmila Miller);
13.06.21, godz. 12.30 
Niedzielne spotkanie z teatrem- bajka dla dzieci  
„W krainie grzeczności” – w wyk. Aktorów Teatru 
Dur-Moll. Niegrzeczna Zuzia zostaje przeniesiona do 
Krainy Grzeczności, gdzie dobra wróżka uczy ją uży-
wania magicznych słów: proszę, dziękuję, przepra-
szam. Liczba miejsc ograniczona. WSTĘP 10 ZŁ

15.06.21, godz. 18.00
„Moje Pasje” – autorski wieczór poetycki Roma-
na Krauze – wydarzenie z ograniczeniem miejsc 
w reżimie sanitarnym. WYDARZENIE ONLI-NE

23.06.21, godz. 18.00
Cykl spotkań „Współczesna sztuka użytkowa” - 
spotkanie z artystką handmade-u Moniką Jodko; od 
artystki: Zajmuję się hobbystycznie decoupage oraz 
domową produkcją   cajonów. Cajon to instrument 
perkusyjny, z hiszpańskim rodowodem. Po hiszpań-
sku to po prostu skrzynia. Skrzynia na której się siada 
i gra. Może  z powodzeniem zastąpić perkusję. Tworzę 
głownie cajony dla dzieci o mniej ważnych wymia-
rach, wszystkie ręcznie robione, malowane, ozdabia-
ne. Moim celem jest uwrażliwienie dzieci na muzykę 
i rytm, pomoc w umuzykalnianiu. Chodzi też o poka-
zywanie dziecku od początku profesjonalnego sprzętu, 
dobrej jakości dźwięku, co w czasach wszędobylskich 
plastikowych zabawek udających instrumenty nie jest 
takie oczywiste. WYDARZENIE ONLINE

25.06.21, godz. 18.00
KONCERT wieńczący rok edukacyjno-kultu-
ralny zespołów działających w Domu Kultury 
„Miś”. W programie wystąpią: zespół wokalny 
„Wesołe nutki”, „Swing”, zespół taneczny „Prymka” 
a także uczestnicy zajęć nauki gry na pianinie, gitarze 
oraz studia wokalnego.

WYDARZENIE ONLINE
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KINO URSUS

29 MAJA – 27 CZERWCA 2021

DATA GODZ. TYTUŁ FILMU

29.05
17.00

MINARI
USA l l.15 l dramat

SEANSE PRZEDPREMIEROWE!30.05

5.06 16.00 
18.15

JESZCZE JEST 
CZAS

Kanada l l.15 l dramat6.06

12.06 15.00 
17.00

CO W DUSZY GRA
USA l b/o l animacja l 
komedia/przygodowy13.06

19.06 16.00 
18.00

NOCNY KONWÓJ
Francja l l.15 l  kryminał20.06

19.06 16.00 
18.15

MINARI
USA l l.15 l dramat20.06

www.arsus.pl    facebook.com/kinoursus

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 12 zł i 15 zł. 

Bilety można kupić również przez internet 
na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 

oraz na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 
PARKING dla zmotoryzowanych widzów.

URSUS

 KINO BAŚŃ
28 MAJA – 20 CZERWCA 2021

DATA GODZ. TYTUŁ FILMU

28-30.05
17.00

CO W DUSZY GRA
USA l b/o l animacja l dubbing 

l 106 min.1.06

28-30.05 19.00
OBRAZ 

POŻĄDANIA
USA l l.15+ l 99 min.

4-6.06 19.00 DRUGA POŁOWA
PL  l l.15+ l 95 min.

11-13.06 19.00 NA RAUSZU
DK l l.15+ l 115 min.

18-20.06 19.00 MINARI
USA l l.15+ l dramat l 115 min.

www.mokpiastow.pl
facebook.com/kinobasnpiastow

Pamiętajmy o reżimie sanitarnym:
• 50% dostępnych miejsc nasali
• obowiązek noszenia maseczek również w trakcie seansu
• zakaz spożywania posiłków na terenie kina i w trakcie seansu

Kasa kina czynna godzinę przed pierwszym seansem. 
Bilety w cenie 14 zł i 18 zł. 

Zachęcamy do płatności bezgotówkowej
Sprzedaż biletów w kasie lub online www.mokpiastow.pl

Rezerwacja biletów tylko w kasie kina.

Zastrzegamy możliwość zmian w repertuarze.

 BAŚŃ

W Nocy Muzeów 15 maja 2021 roku uczestniczyła grupa instruk-
torów z Harcerskiego Kręgu Seniorów. Organizatorem była fi lia 
Muzeum Harcerstwa Ursus-Włochy z siedzibą w DK „Kolorowa” 
przy ul. Sosnkowskiego 16 w Ursusie.

W	nocy muzeów Filia brała udział 
po raz szósty. Tym razem 
z powodu ograniczeń epide-

micznych i lokalowych wydarzenie 
miało nietypowy charakter (trwało 
od godz. 12.00 do 20.00) i organi-
zatorzy nazwali je „Noc Muzeów 
w dzień”. A było bardzo atrakcyj-
nie. W Parku Czechowickim rozbi-
to typowy obóz harcerski, w formie 
nie zmienianej od lat powojennych. 
Stanęły dwa namioty wyposażone 
w prycze, półki i inne charaktery-
styczne elementy. 
Jak opowiadała hm. Hanna Muraw-
ska, cała „pionierka”, a więc prycze, 
półki, stoliki, plecione hamaki, na-
pychany siennik, latryna, kuchnia, 
maszt, zostały wykonane własno-
ręcznie przez zespół Filii Muze-
um, w skład ktorego wchodzą: hm. 
Hanna Murawska – kierownik, phm. 

Andrzej Pokrzywa, hm. Zdzisław 
Izydorczak, phm. Krzysztof Gedy-
min Fietkiewicz, phm. Wojciech  
Świerczewski i samarytanka Maria 
Paprocka. W pracach brali udział 
również hm. Kazimierz Sudzicki 
i phm. Krzysztof Lupa. Drewno 
z własnej działki pod Kozienicami 
przywiózł Krzysztof Fietkiewicz. 
Atrakcyjną ciekawostką były nawet 
pięćdziesięcioletnie, wykonane sa-
modzielnie totemy zastępów, które 
ustawiane były przed ich namiotami.
Można było obejrzeć wystawę ok. 
300 zdjęć obozowych z lat 1946–
-1949 i 1956–1979, a także wystawę 
z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki” i poety Ka-
mila Baczyńskiego. W gablotach 
znajdowały się pamiątkowe plakiet-

ki, dokumenty pisane w obozach, 
rozkazy. Dla wielu odwiedzają-
cych była to też niezwykła okazja 
do rozmowy z druhami, znającymi 
z autopsji harcerstwo od ponad pół 
wieku. 
Obóz odwiedziło ponad 350 osób, 
wiele z nich wpisało się do księgi 
pamiątkowej, a niektórzy robili so-
bie zdjęcia z gospodarzami. Obóz 
zwiedziła też piećdziesięciooso-
bowa grupa wędrująca po dziel-
nicy trasą murali w ramach Nocy 
Muzeów, organizowanej przez DK 
„Portiernia” pod kierunkiem Ag-
nieszki Gorzkowskiej. W otwarciu 
ekspozycji uczestniczył Wiesław 
Krzemień, zastępca burmistrza 
dzielnicy Ursus, któremu przypadł 
zaszczyt wciągnięcia flagi na maszt 
jako symbolu gotowości obozu do 
działania.
Harcmistrz Murawska mówiła mi 
o nowej sytuacji i o oczekiwaniach 
na przyszłość: - „Kiedy nasza ko-
lekcja przeistoczyła się w Muze-
um, trzeba było wszystko przenieść 
w system muzealny. Stworzyć reje-
stry o nowym charakterze, według 
muzealnych wymogów. Stare doku-
menty są przekładane w bezkwaso-
we papiery, każdy ma swój numer 
ewidencyjny. Już mamy zdigitali-

zowanych 4,5 tys. zdjęć z opisem, 
drugie tyle czeka w kolejce. Jeżeli 
powstanie tak potrzebna placówka 
jak Muzeum Ursusa, o którym od 
dawna się mówi, to mam nadzieję, 
że i dla nas znajdzie się tam miejsce. 
Dopóki mamy ten jeden pokój o po-
wierzchni 20m2 i o każdy moment 
wystawienniczy musimy prosić, to 
niestety trudno się nam pokazać 
szerszej rzeszy mieszkańców, a ma-
teriałów i eksponatów mamy bardzo 
dużo. Propozycje na miejsce dla 
Muzeum przecież były. Miało być 
w miejscu stołówki przy Urzędzie 
Dzielnicy. Po stołówce nie ma śladu, 
jest trawnik. Były też inne obietni-
ce i nic. Nam poprzednia burmistrz 
obiecywała drugi pokój obok nasze-
go. Minęło parę lat. Pokój jest zajęty 
na inne cele. Park, w którym obec-
nie jesteśmy, w 1971 roku został 
przekazany pod opiekę harcerzom. 
Mam potwierdzenie przekazania. 
Myślę, że to oznacza, że nie powin-
niśmy mieć problemu, np. z rozsta-
wieniem namiotu, tylko powinni-
śmy przyjść jak do siebie, a jednak 
napotykamy na trudności...”

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

Więcej zdjęć na: 
HTTPS://WWW.MOCNESTRONY.COM.PL

KOLEKCJA PAMIĄTEK HARCERSKICH powstała w roku 2003 z inicjatywy in-
struktorów Harcerskiego Kręgu Seniorów afiliowanym przy Hufcu ZHP Ursus-
-Włochy. Inicjatywa zyskała wsparcie ówczesnego Dyrektora Muzeum Har-
cerstwa, a dzięki zgodzie Burmistrza Ursusa Krąg i Kolekcja otrzymały dla 
swoich potrzeb niewielki lokal w siedzibie Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. 
K. Sosnkowskiego w Ursusie. Z biegiem lat zbiory się powiększały i w efekcie 
starań instruktorów - seniorów powstała specjalna umowa, zawarta w 2017 
roku pomiędzy Dyrektorem Muzeum Harcerstwa i Komendantem Hufca ZHP 
Ursus-Włochy. Umowa ta nadała Kolekcji status Filii Muzeum Harcerstwa, 
której kierownikiem jest od początku hm. Hanna Murawska. Niestety, do dzi-
siaj Muzeum gnieździ się w małym pokoju na I piętrze domu kultury.
Jednymi z najcenniejszych eksponatów w zbiorach są dokumenty z roku 1926 
i lat późniejszych dotyczące bohatera Hufca, Mieczysława Bema. Kolekcja 
zdjęć liczy kilka tysięcy fotografii. Najstarsze z nich pochodzą z roku 1914. 
Najstarszy krzyż harcerski będący w zbiorach Filii jest datowany na rok 1935.

Obóz harcerski w Parku Czechowickim
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Galeria Sztuki Współczesnej 
Ad-hoc

zaprasza na wystawę 
rysunków satyrycznych i karykatur

pt. „NA SMUTKI I TROSKI 
PIOTR SZAŁKOWSKI”

wystawa czynna

od 29 maja do 9 czerwca 2021 r.
PIOTR SZAŁKOWSKI 

urodzony w Warszawie w 1965 roku. Malarz, grafik, projektant. 

Karykatury i rysunki satyryczne jego autorstwa publikowane są na łamach polskich czasopism 
od 1985 roku. Artysta jest również twórcą i od 1996 r. kierownikiem Galerii „Ad-hoc”. 

Piotr Szałkowski jest inicjatorem odbywającego się w Galerii „Ad-hoc” od 1998 r. przeglądu 
rysunku satyrycznego pod hasłem „Maj – miesiąc satyry”.

OD AUTORA

Przygotowując wystawę przerzucałem sterty rysunków zgro-
madzonych przez lata i wielokrotnie stawałem przed wielkim 
problemem wyboru tych, które by nadal śmieszyły. Okazu-
je się, że większa ilość rysunków dotyczy bieżących sytua-
cji – najczęściej gospodarczo-politycznych. Jak wiemy, w tej 
dziedzinie wiele się zmienia. Dowcipy przestają być aktualne 

i zrozumiałe dla kolejnego pokolenia. Stąd tak niewielką ilość 
rysunków mogłem pokazać na wystawie. Mam świadomość, że 
niektóre z nich również określają tylko daną chwilę i przemi-
ną wraz z nią. Jednak dla mnie i mojego pokolenia na pew-
no będą stale aktualne bo oddają ducha naszych czasów.  
Każdy satyryk podejmując temat, choćby ten sam, na pewno w 

inny sposób go postrzega – poprzez pryzmat własnej osobowo-
ści i doświadczeń. Jest to proces bardzo osobistego patrzenia na 
to, co nas otacza. Relacje międzyludzkie są świetnym polem do 
obserwacji. Język gestów oraz sprzeczności między formą wypo-
wiedzi a treścią, są pożywką dla moich pomysłów. Inspiracji nie 
szukam – to raczej one mnie znajdują.


