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Durchgangslager 121
w 77 rocznicę 

2 października to Narodowy Dzień Pamięci o Lud-
ności Cywilnej Powstańczej Warszawy. To również 
rocznica podpisania w dworku Reicherów w Ożarowie 
Mazowieckim „Układu o zaprzestaniu działań wojen-
nych w Warszawie” pomiędzy niemieckim dowódcą 
wojsk walczących w Warszawie, generałem SS Eri-
chem von dem Bachem i przedstawicielami Komendy 
Głównej Armii Krajowej – płk Kazimierzem Irankiem-
-Osmeckim ps. „Jarecki” i  ppłk Zygmuntem Dobro-
wolskim ps. „Zyndram”.  
Jak co roku, pod pomnikiem „Tędy przeszła Warsza-
wa” na terenie byłych Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego miały miejsce uroczystości rocznicowe, 
upamiętniające losy byłych więźniów obozu przej-
ściowego Durchgangslager 121 i osób, którzy wy-
kazali się solidarnością z wypędzonymi, pomagając 
w ucieczce z transportów i obozu oraz udzielając im 
wszelkiej pomocy.

(...) Zależało nam na tym, żebyście poczuli, a ci, którzy nie wierzą, żeby doświadczyli, 
że ludzie Kościoła, katolicy, chrześcijanie, nie tylko spotykają się w kościele na mszy świętej, 
na modlitwie, na katechezach czy na lekcji religii, ale jest też miejsce na radość przy muzyce 
chrześcijańskiej, którą dzisiaj zespół „Dla Tego” będzie nam tu grać.(...) – dziekan ursuski, 
ks. prałat Zbigniew Sajnóg

CZYTAJ WIĘCEJ: str. 2

Qulturalne
BIERZMOWANIE
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URSUS

Qulturalne
BIERZMOWANIE w Ursusie
W Ośrodku Kultury „Arsus” 23 września 
2021 roku miało miejsce niezwykłe wyda-
rzenie. Do świątyni kultury przybyło kilkaset, 
w większości młodych, osób, żeby nacieszyć 
się koncertem pop-rokowego zespołu, ale 
też żeby podzielić się swoimi duchowymi do-
świadczeniami i opowiedzieć o miłości...

S potkanie rozpoczął dziekan ursuski, ks. pra-
łat Zbigniew Sajnóg, proboszcz parafii św. 
Józefa w Ursusie.

–  Moi drodzy, to drugie spotkanie w takim celu 
i w takiej formie. Przed pandemią spotkaliśmy 
się po raz pierwszy w podobnym gronie i jeszcze 
z tymi, którzy przybyli, by dać świadectwo. Był 
wtedy Darek Malejonek ze swoją córką, było pięk-
ne spotkanie. Zależało nam na tym, żebyście po-
czuli, a ci, którzy nie wierzą, żeby doświadczyli, że 
ludzie Kościoła, katolicy, chrześcijanie,  nie tylko 
spotykają się w kościele na mszy świętej, na mod-
litwie, na katechezach czy na lekcji religii, ale jest 
też miejsce na radość przy muzyce chrześcijańskiej, 
którą dzisiaj zespół Dla Tego będzie nam tu grać. 
Bardzo dziękuję zespołowi i wszystkim za to, że tu 
przyszliście. Bardzo dziękuję panu Dyrektorowi Bo-
gusławowi Łopuszyńskiemu. Chapeau bas. Nie po 
raz pierwszy doświadczamy życzliwości pana Dy-
rektora, któremu podlegają cztery domy Kultury. 
Dziękuję wszystkim księżom, siostrom zakonnym 
i katechetom, którzy przyszli, księdzu Pawłowi Pa-
lidze, który będzie aranżował świadectwa wspól-
not i wszystkim księżom z każdej parafii dekanatu 
ursuskiego. Qulturalne Bierzmowanie pisane przez 
„Q” jak widzicie, to jest taka propozycja (zespołu 
„Dla Tego” – red.), przedstawiona przeze mnie na 
spotkaniu, które ma miejsce 2, 3 razy w roku – kon-
gregacji księży dziekanów. Pan Emil z zespołem 
występował już w kilku dekanatach. Ta sprawa 
przez ks. kardynała Nycza została pobłogosławio-
na i z radością przyjęta. Życzę wspaniałych przeżyć 
tego wieczoru i pamiętajcie, że chrześcijaństwo to 
jest religia radości. Życie wieczne przed nami – do 
tego zmierzamy. Oczywiście dla młodych to – wy-
daje się – odległa perspektywa, dla starszych – tro-
chę bliższa, ale życzę wszystkim, żebyśmy się tam 
spotkali kiedyś, by nikogo nie zabrakło. Dla Tego, 
czyli dla Jezusa, dla Jego sprawy, dla Ewangelii”.

KONCERT ZESPOŁU „Dla Tego”
Koncert zespołu „Dla Tego” przeplatał się z wy-
stąpieniami księży oraz przedstawicieli poszcze-
gólnych wspólnot, co stanowiło spójną całość, 
zgodną z  intencją wszystkich przybyłych. Według 
mojego odbioru i reakcji sali – zarówno w treści 
tekstowej, jak i wokalnej koncert okazał się wspa-
niały. Szczególne wrażenie wywierała wokalistka 
i autorka większości tekstów, Agnieszka Metzgier, 
która robiła słowne nawiązania do piosenek. Zebra-

ni usłyszeli m.in., że: – Pismo Święte jest listem 
skierowanym do człowieka. Tam są wszystkie od-
powiedzi, trzeba tylko dać sobie czas i z tą księgą 
po prostu się zaprzyjaźnić. 

Ksiądz Paweł wita przybyłych
Ksiądz Paweł Paliga – de-
kanalny pasterz młodzieży 
przywitał zebranych, wypeł-
niających wielką salę Arsusa. 
– Cieszę się, że zgromadzili-
ście się tak licznie. Mówią, że 
Boga nie ma, że sakramen-
ty to nie dla mnie. Chcemy 
wam pokazać ludzi, którzy 

żyją inaczej niż większość waszych znajomych, 
przyjaciół, kolegów ze szkoły. Chcemy wam po-
kazać wspólnoty, które działają „w zasięgu ręki” 
w naszym dekanacie ursuskim, wspólnoty ludzi 
młodych, ludzi, którzy są w waszym wieku, którzy 
borykają się z podobnymi jak wy problemami”.

Prezentacja wspólnot,  
funkcjonujących przy ursuskich parafiach
Na scenie pojawiały się kolejne wspólnoty, a ich 
przedstawiciele opowiadali, gdzie się spotykają, co 
robią, proponowali dołączenie do nich.
Pierwszy zabrał głos przedstawiciel organizacji 
harcerskiej Skauci Europy, działającej przy parafii 
św. Józefa: – Zaczęło się od generała Roberta Ba-
den-Powella, który twierdził, że młodzież powinna 
się kształtować jako odkrywcy, jako ci, którzy szu-
kają. My staramy się odkrywać Pana Boga, stara-
my się odkrywać świętość praktycznie we wszyst-
kim. Żyjemy tym, co przyrzekamy, a przyrzekamy 
służyć Panu Bogu całym swoim życiem. Ci, którzy 
są tutaj, przyjechali wam służyć. Staramy się słu-
żyć kościołowi, naszej małej ojczyźnie, tu, w Ursu-
sie i w całej Polsce i na całym świecie, wszędzie, 
gdzie jesteśmy. 
Kolejne (wybrane) wypowiedzi przedstawicieli 
wspólnot:
– Jesteśmy Ruchem Odnowy Kościoła. Naszym 
celem jest odnajdywać Boga codziennie w sobie, 
odnajdywać Boga codziennie w drugim człowieku, 
także w przestrzeni, w której żyjemy. Michał Bajor 

śpiewa o miłości, która jest trochę zła, trochę do-
bra, taka właśnie idealna. Bóg nam daje taką mi-
łość, która jest dobra, ale często daje nam dużo tru-
du, dużo wyzwań, często nas próbuje. Spotykamy 
się w piątek o 19.00 w kościele św. Józefa. Jesteśmy 
ludźmi, którzy śpiewają, tańczą, grają w piłkę. Ta-
kie wspólnoty są w każdej parafii.
– Moje początki były we wspólnocie – Ruch, Świat-
ło, Życie, czyli tzw. Oazie w Kuklówce, niedaleko 
od Warszawy i tam się nauczyłem, jak żyć w zgo-
dzie z dekalogiem. Poznałem wspaniałych księży, 
wspaniałych animatorów, katechetów, którzy po-
kazali mi taki drogowskaz, jak pracować, jak żyć 
w rodzinie, jak żyć z najbliższymi przyjaciółmi. 
Chciałem wam powiedzieć ważną rzecz – mamy 
teraz kryzys rodzin. Może u was w domu też jest 
jakiś problem, być może ktoś z was czy z waszych 
rodziców jest po rozwodzie, może cierpicie z tego 
powodu. Już dzisiaj macie wpływ na to, jak będzie 
wyglądała wasza przyszłość. Już dziś możecie zde-
cydować o tym, żeby wasza przyszłość była łatwiej-
sza, piękniejsza i żebyście uniknęli wielu proble-
mów. Wśród osób, które tworzą związek w zgodzie 
z dekalogiem, jest o pięćdziesiąt procent mniej roz-
wodów. Zachęcam Was, żebyście poszukali takiej 
wspólnoty w Ursusie, a być może spotkacie tu wa-
szą sympatię, która w przyszłości zostanie waszym 
mężem czy żoną. Ja poznałem swoją dziewczynę 
we wspólnocie i jesteśmy rodziną, mamy czterech 
synów i to jest wielkie szczęście. 

Świadectwa wiary 
Emilka opowiedziała, czym dla niej jest wspólno-
ta i dlaczego, szukając właściwej dla siebie drogi, 
warto we wspólnocie uczestniczyć. – „Może jesteś 
osobą, która zmaga sie z jakimś nałogiem, może 
to jest pornografia, może uzależnienie od telefonu, 
narkotyków, alkoholu. Chcę takiej osobie, która 

tutaj jest powiedzieć, że nie ma takiej ciemności, 
z której nie da się wyjść. Ten worek, który jest na 
namalowanym przeze mnie obrazku, pomimo 
tego, że jest czarny, to jest nakrapiany złotem. I jest 
to taka obietnica, że wszystko, co jest w Twoim ży-
ciu nie tak, On może zmienić. Niezależnie od tego, 
co teraz o sobie myślisz i co usłyszałaś albo usły-
szałeś na swój temat – ten worek jest obietnicą, że 
On wszystko może przemienić, tak jak przemienił 
w moim życiu. Niezależnie od tego, w czym teraz 
tkwisz, Bóg naprawdę jest Tobą zainteresowany. 
Chce wydobyć z Ciebie talenty, które masz, a może 
nawet o nich nie wiesz. Warto być we wspólnocie. 
Nie tylko ze względu na fajnych facetów”.
Inny poszukujący: – To nie jest łatwe doświadcze-
nie mówić do ludzi. Jest trema, jest taka obawa, 
że zostaniesz wyśmiany, nie wysłuchany. Ja jestem 
rodzicem, mam czworo dzieci, najstarszy syn jest 
w waszym wieku. Chcę się z wami podzielić moimi 
doświadczeniami. Miałem kilkanaście, 20 lat i pa-
miętam ile cierpiałem wewnętrznie, jak moje serce 
pragnęło być kochanym. Miałem normalny dom, 
zapewnione wszystko, co jest potrzebne do funkcjo-
nowania, miałem przyjaciół, znajomych, ale cały 
czas szukałem czegoś (...). I znalazł.

T o było wyjątkowe spotkanie, pokazujące, że 
ludzie o różnych poglądach, z różnych środo-
wisk, podążający odmiennymi drogami, za-

wsze znajdą wspólną przestrzeń, w której mogą 
doskonale współistnieć, przyjaźnić się, żyć, a na-
wet kochać...

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
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Praca sezonowa z EURES

Kampania informacyjna wspierająca 
uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię infor-
macyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampa-
nii informacyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem 
kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy 
i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

K ażdego roku do 850 tys. obywateli UE podejmu-
je pracę sezonową w innym państwie członkow-
skim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za gra-

nicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale 
biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, 
są bardziej narażeni na niepewne warunki życia 
i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła warunki 
pracowników sezonowych i naraziła ich na zwięk-
szone ryzyko dla zdrowia. 
Aby podnieść świadomość pracowników sezono-
wych i zatrudniających ich pracodawców na temat 
istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, 
Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komi-
sją Europejską, państwami członkowskimi, siecia-
mi unijnymi, działającymi w zakresie swobodnego 
przepływu pracowników, oraz partnerami społecz-
nymi, rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy 
sezonowej w UE. 
Polska zaangażowała się w kampanię, ponieważ 
odpowiada ona na oczekiwania wielu polskich pra-
cowników, którzy podejmują pracę sezonową w in-
nych państwach członkowskich UE. 
Polska kampania skierowana jest do pracowni-
ków sezonowych zatrudnionych w UE głównie 
w branży rolno-spożywczej oraz (w miarę moż-
liwości) do innych branż charakteryzujących się se-
zonowością podejmowania pracy za granicą. 
– Pracownicy sezonowi stanowią trzon podsta-
wowych sektorów naszej gospodarki, a my z przy-
jemnością wypełniamy naszą misję, wspierając ich 

– powiedział Cosmin Boiangiu, dyrektor wykonaw-
czy Europejskiego Urzędu ds. Pracy. – Państwa 
członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że 
mogą liczyć na Europejski Urząd ds. Pracy, jeśli 
chodzi o podnoszenie świadomości w zakresie praw 
i obowiązków oraz wspieranie egzekwowania prze-
pisów unijnych i krajowych. Uczciwe zatrudnienie 
nie kończy się po sezonie. 

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomi-
ła od 19 lipca 2021 r. działania skierowane do osób 
zainteresowanych pracą sezonową, jak np.: spotka-
nia informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria, 
publikacje na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych. Działania te będą polegały na 
przekazywaniu przydatnych informacji na temat 
warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz 
promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania 
bezpiecznej pracy za granicą w państwach człon-
kowskich UE – praktyczne informacje skierowane 
do pracowników sezonowych oraz aktualne infor-
macje na temat wydarzeń, które odbywać się będą 
w ramach kampanii w Polsce. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 
https://eures.praca.gov.pl, gdzie będą publikowa-
ne różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, 
w tym informacje o wydarzeniach realizowanych 
przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na 
terenie kraju. 

■

„Od kiedy pamiętam, zawsze odczuwałem wewnętrzną potrzebę 
pomagania drugiemu człowiekowi” – mówi pan Krzysztof Świecak. 
Wiedza, pasja, zdobyte umiejętności i miłość do ludzi przynoszą wy-
mierne efekty. O ogromnej sile bioenergoterapii – starej, naturalnej 
metody uzdrawiania – pan Krzysztof przekonał się pomagając m.in. 
ludziom będącym w głębokim kryzysie emocjonalnym, którzy nie do-
strzegali już szansy na poprawę losu.
„Cały czas pogłębiam zdobytą wiedzę na temat naturalnych metod 
leczenia” – informuje bio energoterapeuta. 
Wieloletnia praktyka utwierdziła go w głębokim przekonaniu o skutecz-
ności jego terapii. 
„Stosowana przeze mnie metoda terapii działa wspomagająco na 
organizm człowieka, pomaga w różnych chorobach i dolegliwoś-
ciach, takich jak m.in.:

KRZYSZTOF ŚWIECAK
jest dyplomowanym 
bioenergoterapeutą 
oraz członkiem Polskiego 
Towarzystwa Bioenergoterapeutów 
i Naturopatów. 

KONTAKT TEL.: 885 670 067

Wykonuję również konchowanie i świecowanie* uszu.”.

*  Podczas zabiegu konchowania lub świecowania uszu bezpiecznie usuwane są 
zanieczyszczenia, woskowina i bakterie. Zabieg przynosi również inne pozytywne 
rezultaty, m.in.: korzystnie oddziałuje na samopoczucie, a także wzmacnia ogólną 
odporność organizmu.

– STARA SZTUKA UZDRAWIANIA
Rzetelna, fachowa i kompleksowa terapia Naturalna metoda wzmacniająca
wspomagająca medycynę konwencjonalną. osłabiony energetycznie organizm.

BIOENERGOTERAPIA

l depresja, napady lęku, 
nerwica

l bezsenność
l bóle stawów, kręgosłupa
l choroby przewodu 

pokarmowego

l kamica nerkowa, żółciowa
l infekcje wirusowe
l cukrzyca
l choroby onkologiczne
l reumatyzm
l choroby wzroku, słuchu
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D la majsterkowiczów i hobby-
stów, zapalonych ogrodników 
i profesjonalnych ekip budow-

lanych – każdy z nich w Patio znaj-
dzie coś dla siebie. Szeroki asorty-
ment  obejmuje artykuły budowlane, 
wykończeniowe, dekoracyjne i ogro-
dowe w wysokiej jakości i atrakcyj-
nych cenach.

– Wiemy, jak wymagającym przedsię-
wzięciem może być budowa lub remont 
domu. Patio to miejsce, gdzie nasi 
Klienci mogą znaleźć niemal wszyst-
kie potrzebne narzędzia i akcesoria 
do budowy, remontu oraz dekoracji 
domu i ogrodu – od gwoździ, przez za-
prawy murarskie aż po profesjonalne 
elektronarzędzia. Chcemy być blisko 

naszych Klientów, by nawet w drodze 
po codzienne zakupy mogli wpaść do 
naszego marketu po niezbędne akceso-
ria – mówi Mariusz Barszcz – Członek 
Zarządu Patio.

Dobre planowanie to klucz do sukcesu 
budowy czy remontu. Zawsze jednak 
zdarzy się o czymś zapomnieć lub źle 

oszacować ilość potrzebnych mate-
riałów. Nie musisz jednak jechać na 
drugi koniec miasta, by zaopatrzyć się 
we wszystko, czego potrzebujesz. Patio 
jest blisko. Planowanie ułatwi Ci też 
aplikacja Patio, w której znajdziesz 
aktualną ofertę, atrakcyjne promocje, 
jako pierwszy będziesz mieć dostęp do 
najnowszych produktów w korzystnych 

cenach i sprawdzisz dostępność pro-
duktów. Zaoszczędź czas i pieniądze 
i ciesz się komfortem i wygodą w swo-
im domu. 

Nowy sklep Patio znajduje się  
przy ul. Warszawskiej 3a 
w Piastowie (Przy Kauflandzie).

W drodze 
na zakupy 
wstąp do PATIO!
Piękny, bezpieczny i funkcjonalny – taki powi-
nien być idealny dom i ogród. Planujesz budo-
wę, szykujesz się do remontu, a może po prostu 
masz ochotę na nową aranżację swojego wnę-
trza? W markecie budowlano-dekoracyjnym 
Patio znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz 
dla domu i ogrodu. Na wyciągnięcie ręki. Patio 
nieustannie rozwija swoją sieć, aby być jeszcze 
bliżej Ciebie. Teraz możesz wpaść po sąsiedzku 
i skorzystać z najkorzystniejszych ofert.
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URSUS

Jeśli Japonia, to od razu na myśl przychodzi nam sushi, mnogość ryb, poszanowanie do tra-
dycji i kultury oraz, oczywiście, piękny, rozkwitający kwiat wiśni. Jeszcze więcej ciekawostek 
o tym kraju mieli okazję odkryć uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu „Wielokulturowość 
w Ursusie” w Domu Kultury „Portiernia”. Program „Opowiemy Ci o Japonii” dzięki dwójce 
artystów oraz prelegentowi podróżnikowi, pozwolił naprawdę poczuć Kraj Kwitnącej Wiśni. 

J eszcze tylko krótka zapowiedź Kierownik DK 
„Portiernia” Bożeny Kuśmierek oraz instruktor 
Ireny Jarzębak dzieliła uczestników środowego 

Klubu Podróżnika od znalezienia się w Japonii. 
Gdy tylko mikrofon przejął pianista Pedro Pedri-
to, w sali widowiskowej rozpoczął się magiczny, 
japoński wieczór. Pedro (pseud.) jest Polakiem za-
fascynowanym Krajem Kwitnącej Wiśni. Od kilku 
lat regularnie tam jeździ i współpracuje z tokijską 
bohemą artystyczną. Prowadzi nawet bloga o Japo-
nii. Wraz ze swoim współpracownikiem Japończy-
kiem Masato Yokoe od kilku lat, podczas spotkań, 
zarażają publiczność pasją do Japonii. Zawitali 
również w „Portierni”, gdzie na początku przed-
stawili publiczności kilka własnych kompozycji 
przesiąkniętych różnymi stylami muzycznymi. 
Dominowała, oczywiście, melodyka i rytm muzyki 
japońskiej, a to głównie dzięki dźwiękom shamin-
zenu – japońskiej trzystrunowej gitary, na której za-
grał Masato, mistrz i nauczyciel tego instrumentu. 

Shamisenista i jego instrument
W przerwach między utworami Masato przybliżył 
tajniki gry na swoim bezprogowym shaminzenie, 
trudnym do opanowania. Wymaga również czę-
stego strojenia. Już sama gra jest widowiskowa, 
gdyż dźwięk wydobywa się za pomocą drewniane-
go plektronu (dawniej używano w tym celu kości 
słoniowej lub skorupy żółwia). Występ urozmaicał 
też Pedro opowiadając o Japończykach, słynących 
z hojności wobec gości. – Przebywając w Japonii 
ma się ogromne poczucie bezpieczeństwa. Nikt ni-
kogo nie okrada. Panuje pełna tolerancja do np. 
ludzi o specyficznym wyglądzie – opowiadał Pedro. 
Japończycy są również bardzo przesądni, do tego 
stopnia, że np. szpitale nie zagospodarowują dla 
pacjentów czwartego piętra – cyfra cztery ozna-
cza śmierć. Potrafią naprawdę zaskoczyć wiedzą 
o Polsce nawet nas samych, zwłaszcza jeśli chodzi 
o postać Fryderyka Chopina.

Klimat Japonii ukryty w scenografii
Aby w pełni zapewnić japoński klimat wydarze-
nia, Renata Przybysz – Instruktor plastyk „Por-

tierni” – zaprojektowała i wykonała precyzyjnie 
scenografię. Sami występujący byli pod ogrom-
nym wrażeniem ręcznie zrobionych symboli 
Japonii ozdabiających scenę. 2 białe parawany 
z wizerunkiem drzewa wiśniowego przypomi-
nały o tym ważnym elemencie życia Japończy-
ków – parawany najpierw zdobiły dwory cesarzy, 
świątynie buddyjskie, a następnie domy miesz-
czan. Traktowane są także dziś jak dzieła sztuki. 
W większości wytwarzane są z papieru, jak i bo-
gatych, nawet złoconych tkanin. Podwieszona pod 
sufitem papierowa kula-żyrandol (tzw. Księżyc 
w pełni) to wspomnienie projektanta Isamu No-
guchi (1904–1988). W ciągu 30 lat zaprojektował 
ponad 100 modeli papierowych lamp – kinkietów, 
żyrandoli, lamp stołowych i podłogowych, które 
są w ciągłej produkcji! Na scenie, zza sztucznych 
kwitnących drzew wiśni wyłaniały się pionowe 
pasy z wyrazami napisanymi w systemie znaków 

kanji. – Do czytania gazety trzeba poznać ponad 
2000 takich symboli – tłumaczył Masato. 

Zielona herbata z rąk samego Ambasadora
Masato Yokoe, urodzony w zagłębiu najlepszych 
upraw zielonej herbaty na świecie, od dziecka 
fascynował się tym napojem. Po wieloletnich 
przygotowaniach zdał pomyślnie egzamin i tym 
samym uzyskał w 2019 roku tytuł Ambasadora 
Japońskiej Zielonej Herbaty na Świecie. Dlatego 
też podczas spotkania nie mogło zabraknąć rytu-
ału parzenia zielonej herbaty w jego wykonaniu. 
Trójka wolontariuszy nie nadążała z roznosze-
niem kubeczków dla publiczności, która była 
zachwycona prawdziwym, zielonym, klarownym 
kolorem senchy (nikt chyba nie uzyskał takiej ko-
lorystyki herbacianego naparu w domu) oraz jej 
wyjątkowym smakiem. Dzięki Ambasadzie Ja-
ponii goście otrzymali również broszury o Kraju 
Wschodzącego Słońca. 

Podróż według Sławomira Kosyla
W trzeciej części spotkania wystąpił pedagog tea-
tru Sławomir Kosyl, pasjonat – od najmłodszych 
lat podróżujący po świecie. Nie pierwszy raz od-

wiedzał Ursus prezentując swoje sztuki teatralne. 
Tym razem zabrał publiczność w podróż, zaczy-
nając od stolicy Japonii – Tokio. Widownia po-
dziwiała zdjęcia z Nikko, świętej góry Fuji, Kioto, 
Hiroszimy oraz Osaki. Prelekcja była okazją do 
poznania zabytków japońskich wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO oraz poznania 
kultury, zwyczajów kulinarnych, czy sekretów 
gejszy. Nie brakowało ciekawostek technologicz-
nych i transportowych, np. o podróży pociągiem 
Alfa-X, który może rozwinąć zawrotną prędkość 
400 km/h. 
W chwilę refleksji wprowadziły fotografie z Hiro-
szimy przywołując pamięć o tragedii z 6 sierpnia 
1945 roku, kiedy to Amerykanie zrzucili tam po 
raz pierwszy na świecie bombę atomową. Dziś 
w miejscu uderzenia działa nowoczesne muzeum. 
Joanna Bator w taki sposób napisała o Japończy-
kach w jednej ze swoich książek: „Japończycy ani 
nie wpadają w histerię, ani nie psychologizują. 
W wypadku katastrofy ta niebywale silna kultura 
nastawiona jest na sprzątanie zgliszczy, a nie ich 
rozgrzebywanie.”.

Agnieszka Gorzkowska
Zdjęcia: Aleksander Brych

Z POLSKI DO JAPONII. Ponad 8500 kilometrów w jeden wieczór
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

Są różne nurty kształcenia, w tym dwa, które przeważają: nastawienie 
na wiedzę i nastawienie na rozwój człowieka. Który z nich jest nam bliż-
szy, bardziej potrzebny?

I nwestycja w dzieci to najlepsza inwe-
stycja – i ja podzielam tę opinię. Środki 
przeznaczane przez gminę na oświatę 

są naprawdę bardzo duże. 52 mln zło-
tych to 1/4 rocznego budżetu gminy. Dla 
porównania za taką kwotę można wybu-
dować: 3 baseny, 17 świetlic wiejskich, 
nowoczesną szkołę czy 2 przedszkola. 
Z tych 52 mln ponad połowa, to środki 
własne Gminy Michałowice.  
We wrześniu zorganizowaliśmy DEBA-
TĘ O EDUKACJI. To było jedno z naj-
ciekawszych i naprawdę istotnych wyda-
rzeń tego miesiąca. Współorganizatorem 
debaty była Młodzieżowa Rada Gminy 
oraz ekspertka i lider innowacji w eduka-
cji i przestrzeni sprzyjającej nauce – Ewa 
Radanowicz.

W debacie wzięło udział ponad 60 osób 
– nauczyciele i dyrektorzy, rodzice i ucz-
niowie. Byli także przedstawiciele aktyw-
nych stowarzyszeń, radni i pracownicy 
urzędu. W czasie panelu eksperckiego, 
uczestniczący w spotkaniu eksperci, po-
dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą 
i doświadczeniem. 
W drugiej części spotkania odbyły się 
warsztaty, w czasie których uczestnicy 
pracowali nad zagadnieniami wybranymi 
z wcześniej zgłoszonych przez mieszkań-
ców tematów. Pojawiło się kilka praktycz-
nych rozwiązań, które można wprowadzić 
w naszych szkołach – niektóre z nich 
w krótkim czasie, inne niestety w dalszej 
perspektywie, bo wymagają zbudowania 
bardziej wymagających programów.

Warto podkreślić, że rodzice i uczniowie są 
gotowi na zmiany w edukacji i ich ocze-
kują. Zmiany w szkole wymagają jednak 
chętnych do ich wprowadzenia nauczycieli 
i dyrektorów, ponieważ  bez nich, żadna 
zmiana w szkole nie zajdzie. 

Jaka powinna być współczesna szkoła 
– wnioski z debaty:
1.  Szkoła powinna być oparta na działaniu, 

uczestniczeniu i partycypacji.
2.  Uczniowie: dzieci i młodzież wraz z ro-

dzicami mogą mieć wpływ na tworzenie 
modelu edukacyjnego oraz decydować 
o tym, jaki system oceniania pomaga 
im najlepiej się rozwijać. To ważne, 
aby współczesny model edukacyjny 
uwzględniał perspektywę wartości mło-
dych ludzi.

3.  W nowoczesnej szkole uczniowie po-
winni uczyć się samodzielnego, kry-
tycznego myślenia. Umiejętność ta jest 
przydatna szczególnie w epoce tzw. fake 
newsów.

4.  Radosne nauczanie i uczenie się. W pla-
cówkach dydaktycznych warto tworzyć 
nauczycielom możliwość pracy z pasją. 
W pracy nauczyciela pomaga umiejęt-
ność uśmiechania się do uczniów i „za-
rażania” ich pozytywnym nastawieniem 
do życia.

5.  Obecni na debacie rodzice wskaza-
li, że model edukacyjny musi ulec 
uwspółcześnieniu, bo jest przestarzały. 
Eksperci potwierdzili, że środowisko 
pedagogiczne, w tym nauczyciele i dy-
rektorzy szkół, powinni być otwarci na 
zmiany, jakie przynosi im współczesny 
świat. Mile widziana jest współpraca 
z uczniami i ich opiekunami prawnymi.  
Osiągnięcie kompromisu doprowadzi 
do modelu edukacji, który nie tylko 
poprawi jakość kształcenia lecz także 
spowoduje, że nauka będzie atrakcyjna 
dla uczniów.

6.  Krytyka współczesnego modelu edu-
kacji może przyczynić się do zmian. 
Rozwój szkolnictwa jest konieczny. 

Niezwykle atrakcyjna wydaje się wizja 
rewolucji edukacyjnej. Jednak proces 
modernizacji edukacji powinien opierać 
się na ewolucji. 

Pierwsze jaskółki zmian w naszych 
gminnych szkołach już widać – w jednej 
z nich od tego roku szkolnego nie uży-
wa się dzwonków… okazało się, że nie 
są potrzebne. Nieobecność świdrującego 
w uszach dźwięku daje bardzo wiele – na-
uczycielowi i dzieciom lepszy rytm pracy 
na lekcji, mniej stresu, agresji i niepokoju 
w czasie przerwy.  

Szkoły gminne w różnym zakresie podję-
ły swoją ścieżkę zmiany. Dynamika tych 
zmian oraz ich efekt będzie uzależniony 
od tego, w jakim stopniu wesprzemy te 
inicjatywy i czy wsparcie eksperckie bę-
dzie dobrze wykorzystane.

  Małgorzata Pachecka
Wójt gminy Michałowice

TEZY PRZYŚWIECAJĄCE DYSKUSJI:

1.  Edukacja potrzebuje spokoju. Brak otwartej dyskusji spowalnia jej 
rozwój, a nawet ją uwstecznia. 

2.  Szkoła jest miejscem zrównoważonego rozwoju, zatem powinna sta-
wiać na kształtowanie postaw i kompetencji. 

3.  Sam wynik testów zewnętrznych nie opisuje tego, jaka jest szkoła i or-
ganizowany w niej proces edukacyjny. 

4.  Zarządzanie szkołą jest sztuką, która może prowadzić do jej rozkwitu 
lub dezorganizacji. 

5.  Edukacja powinna być „fajna” w swej codzienności, a nie po lekcjach. 
6.  To nie szkoła decyduje jakimi jesteśmy ludźmi. 
7.   Za swoją edukację odpowiadamy sami. Uczymy się w wielu różnych 

miejscach i możemy brać sprawy w swoje ręce. 

DEBATA O EDUKACJI

www.ursusweterynarz.pl

NA WIZYTĘ 
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ
TELEFO-
NICZNIE
LUB BEZ POŚREDNIO 
NA NASZEJ

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 🗨UWAGA! 

CHCESZ ZAMÓWIĆ REKLAMĘ?
NAPISZ: reklama@mocnestrony.com.pl

ZADZWOŃ: 509 559 506  |  602 666 134

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice  Panel ekspercki i debatę prowadziła Ewa Radanowicz (z lewej)
i Mateusz Pietrzak, przewodniczący MRG 
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PRUSZKÓW

U roczystości zorganizowało Muzeum Dulag 121 
z pomocą Powiatu Pruszkowskiego, Miasta 
Pruszków, Instytutu Pamięci Narodowej oraz 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Obchody objął Patronatem Narodowym 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości – Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
W latach przed pandemią obchody bywały orga-
nizowane z dużym rozmachem. Np. w 2017 roku 
towarzyszyła im wielka inscenizacja. Rozpoczęła 
się w Warszawie przy Placu Krasińskich, skąd na-
stąpił przemarsz rekonstruktorów do budynku „Pa-
sty” przy ul. Zielnej z odegraniem sceny złożenia 
broni, potem „Marsz Niepokonanych” przemieścił 
się kolejką WKD do Pruszkowa gdzie połączył się 
z pruszkowskim „Marszem Pamięci”. Po przekro-
czeniu obozowej bramy wielka grupa udała się pod 
halę numer 5, przy pomniku „Tędy przeszła War-
szawa”, w miejsce, gdzie przed 73 laty przeprowa-
dzana była segregacja. I właśnie tam odegrano ją 
przerażająco realistycznie. W marszach i scenach 
segregacji wzięło udział kilkaset, ucharakteryzo-
wanych z najdrobniejszymi detalami, osób – re-
konstruktorów z całej Polski i wielu mieszkańców 
Pruszkowa. Odgrywali oni role m.in. niemieckich 
żołnierzy oraz wypędzaną, wielopokoleniową lud-
ność cywilną Warszawy. Wśród obserwatorów były 
osoby pamiętające to z autopsji – ówcześni więźnio-
wie obozu Durchgangslager 121. 
W roku 2020 COVID-19 ograniczył organizację 
obchodów, z kolei w bieżącym roku, w 77 roczni-
cę – uroczystości rozłożono na dwa dni. Cześć po-
mordowanym i katowanym oddawano w czterech 
miejscach.
Pierwsze kwiaty – w sobotę 2 października – zło-
żono już o godz. 12.00 na Cmentarzu Szpitalnym 
w Tworkach, pod tablicą upamiętniającą więźniów 
obozu przejściowego Dulag 121, Powstańców War-
szawskich i ofiary cywilne. Poseł na Sejm, były sta-
rosta pruszkowski i Wojewoda Mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera złożył wiązankę w imieniu Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Kwia-
ty złożyli również: dyrektor Muzeum Dulag 121 
Małgorzata Bojanowska, Prezes Zarządu Koła Nr 
6 ŚZŻAK w Pruszkowie Barbara Ratyńska, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego Rafał 
Sieradzki, Wiceprezydenci Miasta Pruszkowa: Be-
ata Czyżewska i Konrad Sipiera, Przedstawicielka 
Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdro-
wia im. prof. Jana Mazurkiewicza Danuta Smak 
oraz harcerze z 42 PDH NS „Skalny Sokół”. 

Druga część uroczystości odbyła się przy głównej 
bramie Cmentarza Żbikowskiego, gdzie w ubie-
głym roku została umieszczona tablica upamięt-
niająca zmarłych i zamordowanych w obozie od 
7 sierpnia 1944 r. do 16 stycznia 1945 r., pocho-
wanych w zbiorowych i bezimiennych mogiłach 
na cmentarzu żbikowskim. Tutaj przedstawiciele 
władz państwowych, samorządowych i środowisk 

kombatanckich w asyście żołnierzy z pułku repre-
zentacyjnego WP złożyli kwiaty. Jak powiedziała 
Małgorzata Bojanowska, Dyrektor Muzeum Dulag 
121: – Do dnia dzisiejszego nie znamy liczby ludzi, 
którzy zmarli w obozie bądź zostali zamordowani. 
Nie jest znana również liczba zmarłych podczas 
transportów do obozów koncentracyjnych i do pracy 
przymusowej na terenie III Rzeszy”.

Uroczystości przed pomnikiem
Główne uroczystości upamiętniające Powstań-
ców Warszawskich i Ludność Cywilną wypędzo-
ną z walczącej stolicy i podwarszawskich miej-
scowości rozpoczęły się o godz. 14.00 tradycyjne 
pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa”, na 
terenie dawnych Warsztatów Kolejowych i obozu 
Dulag 121. 

Zmarli niepokonani
Przed rozpoczęciem minutą ciszy uczczono pamięć 
wszystkich więźniów obozu, zmarłych w ostatnim 
roku, w tym: Ireny Horban – sanitariuszki w szpi-
talu tworkowskim, gdzie ratowano więźniów obozu 
Dulag 121 i prezesa Pruszkowskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Naukowego, a także członka Komitetu 
Honorowego Obchodów Dnia Pamięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc, ks. Stani-
sława Kicmana – byłego więźnia obozu Dulag 121, 
który w ubiegłym roku wygłosił poruszającą homi-
lię podczas Mszy Świętej pod pomnikiem „Tędy 
przeszła Warszawa” oraz zmarłego w ostatnim cza-
sie pułkownika Henryka Filipskiego – powstańca 
warszawskiego i byłego więźnia obozu Dulag 121.  

Polowa msza Święta
Polową Mszę Świętą koncelebrowali: ksiądz 
dziekan, prałat Marian Mikołajczak – proboszcz 
parafii św. Kazimierza i ks. kanonik Bogdan Prze-
galiński – proboszcz parafii Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny.  O oprawę muzyczną 
mszy zadbała Orkiestra Dęta Pruszkowianka pod 
dyrekcją Adama Malcherka.
Ksiądz Przegaliński: – Przy tym polowym ołta-
rzu zobowiązuje do refleksji, zadumy, ale także do 
modlitwy. To miejsce, w którym się znajdujemy, 
zawsze będzie przypomnieniem tych wydarzeń, 
które stają się przestrogą. Bo zabranie normalnych 
warunków do życia jest przekreśleniem godności 
człowieka. Przed 77 laty zabrali tym ludziom to, 
co posiadali, wypędzono ich, załadowano do wa-
gonów i tutaj przybywali wiedząc, że jest to tylko 
czas przejściowy. Rozpoczęła się dalsza tułaczka, 
dalsza gehenna. Wspominając te wydarzenia 
mam możliwość, by wyrażać wdzięczność opatrz-
ności za to, że żyjemy w czasach, kiedy możemy 
żyć godnie, podejmować obowiązki, decydować 
o naszym losie. To w imię tej godności, którą każdy 
człowiek posiada. Bóg stworzył człowieka na swój 
obraz i podobieństwo. Dzisiaj modlimy się za przy-
czyną Matki Bożej. Chcemy ją prosić, aby była tą 
orędowniczką, aby wszystkie działania na świecie 
zmierzały do tego, aby wygaszać ogniska agresji, 
ogniska wojenne. 

Goście, delegacje
Część oficjalną rozpoczął hymn państwowy. Przy-
witano wszystkich gości, a szczególnie świadków 

historii – byłych więźniów, niosących im pomoc 
mieszkańców Pruszkowa oraz okolicznych miejsco-
wości, powstańców  warszawskich i kombatantów II 
wojny światowej. W obchodach udział wzięli m.in.: 
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Minister Jan Józef Kasprzyk, Zastępca 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz 
Szpytma,  Przewodniczący Stowarzyszenia Dzieci 
Powstania Warszawskiego 1944 – Wojciech Łu-
kasik, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra 
Obrony Narodowej – Łukasz Kubicki, wiceprezes 
NBP – Adam Lipiński,  Zofia Romaszewska, re-
prezentująca Prezydenta Dudę, Posłanka na Sejm 
Anita Czerwińska reprezentująca Marszałek Sejmu 
Elżbietę Witek, Posłanka na Sejm Bożena Żela-
zowska, Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, 
Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, p.o. Prezesa 
Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnie-
rzy AK Jerzy Żelaśkiewicz, Prezes Stowarzysze-
nia Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu 
Polskiego – „Prawo do Prawdy” Barbara Wojna-
rowska-Gautier, Przewodniczący Stowarzyszenia 
Dzieci Powstania Warszawskiego 1944 Wojciech 
Łukasik, Stowarzyszenie Dzieci Wojny z Ursusa, 
Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Warszawa Kazimierz Kowalczyk, 
Prezes Zarządu Koła Nr 6 Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Pruszkowie Robert 
Falkowski, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, 
organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury, szkół, 
harcerze, Strzelcy RP, przedstawiciele władz powia-
tu, miasta, włodarze okolicznych miast i gmin.  

Listy i przemówienia
Odczytano listy od Prezydenta Andrzeja Dudy, 
premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremiera 
Piotra Glińskiego, Marszałek Sejmu Elżbiety Wi-
tek, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Mar-
leny Maląg.
Zebrani wysłuchali kilku ważnych przemówień. 
W tym miejscu zacytujemy obszerne fragmen-
ty przemówienia Szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, Ministra Jana Józefa 
Kasprzyka: – Czcigodni weterani walk o niepod-
ległość Rzeczypospolitej, powstańcy warszawscy, 
męczennicy Dulagu 121 (....) Tędy 76 lat temu 
przeszła Warszawa. Warszawa niepokorna, War-
szawa dumna, Warszawa niepodległa, która nigdy 
w dziejach, przed żadną mocą nie ugięła szyi.(...)
Tędy przeszli obywatele stolicy, którzy wypędzeni 
przez zbrodniarzy niemieckich szli z dumnie pod-
niesiona głową, ponieważ tak jak każdy Polak, 
zwykli klękać tylko przed Bogiem, a nigdy przed 
oprawcami, przed tymi, którzy chcieli stłamsić 
dążenia wolnościowe dumnego i wolnego narodu. 
Przy okazji dzisiejszej rocznicy zakończenia walk 
w Warszawie, nie kapitulacji powstania. Czy było 
warto bić się o wolność mając przed oczyma te 
wszystkie zbrodnie, których dopuścili się Niemcy 
na ludności cywilnej również tutaj, w tym miejscu, 
w Pruszkowie? To było pokolenie, które umiłowa-
ło niepodległość jako najpiękniejszy dar, dawany 
ludziom, narodom i państwom. To pokolenie wie-

Durchgangslager 121 w 77 rocznicę 
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działo dobrze, że nie może podjąć innej decyzji. To 
była naturalna konsekwencja tego, co uczyniliśmy 
jako naród i państwo 82 lata temu, we wrześniu 
1939 roku. Jako pierwszy naród w Europie i na 
świecie powiedzieliśmy stanowcze NIE dwóm naj-
większym totalitaryzmom  XX wieku, czyli nie-
mieckiej III Rzeszy i sowieckiej Rosji. To, co stało 
się w sierpniu i wrześniu 1944 r. było kolejnym 
w dziejach wołaniem narodu polskiego do wolnego 
świata o prawo do wolności.  Wtedy po raz kolej-
ny stanęliśmy po stronie dobra w walce ze złem. 
Myśmy opowiedzieli się po stronie niepodległości, 
jako rzeczy najważniejszej i najcenniejszej.
Z ogromną radością przyjmujemy fakt, że ci, któ-
rzy przeszli przez Dulag 121 doczekali się wreszcie 
sprawiedliwości dziejowej. Od dnia dzisiejszego 
stają się podopiecznymi Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Przez wiele lat 
starania czynione przez byłych więźniów obozu, 
przez Panią Dyrektor – pozostawały bez echa, ale 

szczęśliwie złożyło się, iż wspólnymi siłami, przy 
ogromnym wsparciu IPN, udało się uczynić mę-
czenników tego miejsca podopiecznymi Urzędu, 
którym mam zaszczyt kierować.
W dzienniku ustaw zostało opublikowane rozpo-
rządzenie z dnia 18 września 2021 r., wchodzące 
w życie 9 października, które obejmie szacunko-
wo ok. 6– 6,5 tys. żyjących więźniów obozu Du-
lag 121. Można je znależć m.in. na stronie www 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Już 
można zgłaszać się do Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych z wnioskiem o realiza-
cję związanych z tym uprawnień (m.in. istotna do-
płata do emerytury dla osób nie pobierających takiej 
dopłaty z tytułu wcześniejszych uprawnień). 

Tego dnia miało również miejsce uhonorowanie 
przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka Małgorza-
ty Bojanowskiej, Dyrektor Muzeum Dulag 121,  
Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi 

w kultywowaniu pamięci o walce o niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy obecni, 
na stojąco – uhonorowali Panią Dyrektor  gromki-
mi, długo rozbrzmiewającymi brawami.
Uroczystościom towarzyszyła asysta Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego dowodzonej 
przez ppor. Damiana Dwojewskiego.
Po odczytaniu przez por. Marcina Ziętarę apelu 
poległych, żołnierze Kompanii oddali salwę ho-
norową.  Zaraz też rozpoczęło się składanie przez 
przybyłe delegacje kwiatów przed pomnikiem. 
Na zakończenie uroczystości Orkiestra Reprezen-
tacyjna Wojska Polskiego zagrała kilka utworów 
patriotycznych.

Koncert
W niedzielę wieczorem  (3 października) w Koś-
ciele Niepokalanego Poczęcia NMP w Żbikowie, 
pruszkowska publiczność miała okazję wysłuchać 
wyjątkowego koncertu pn. „Pieśni Powstania War-

szawskiego”, poświęconego pamięci nie tylko 
walczących bohaterów Powstania Warszawskiego, 
ale również ludności cywilnej wypędzonej ze zruj-
nowanej stolicy i okolicznych miejscowości, której 
pierwszym etapem wielomiesięcznej tułaczki był 
obóz przejściowy Dulag 121 w Pruszkowie. Wo-
kaliści zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto” 
w składzie: Katarzyna Andruszko, Aleksandra 
Matryba, Michał Bojarski, Jerzy Dowgiałło, za-
śpiewali najbardziej znane pieśni powstańcze, takie 
jak: „Mała dziewczynka z AK”, „Dziś idę walczyć, 
Mamo!”, „Pałacyk Michla”, „Warszawskie dzieci”, 
„Deszcz, jesienny deszcz”, „Modlitwa obozowa”, 
„Warszawo ma”, „Gloria victis” i inne. Poruszającą 
interpretację pieśni powstańczych uzupełniała wir-
tuozerska gra instrumentalistów.
Po koncercie odbył się pokaz niezwykłego dra-
matu wojennego non-fiction – „Powstanie War-
szawskie” w reż. Jana Komasy z 2014 r.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski
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📖📖„ŚLEPY ZABÓJCA” 
MARGARET ATWOOD

Powieść kanadyjskiej pisarki została wyróżniona Nagrodą Bookera. Główna 
bohaterka, Iris Chase to staruszka z podupadłej rodziny kanadyjskich prze-
mysłowców. Kobieta wspomina swoje życie, w którym szczególne miejsce 
zajęła jej młodsza siostra Laura. Bankructwo rodziny dramatycznie wpłynęło 
na dalsze losy dorastających kobiet. Iris wyszła za mąż pod presją, a jej mał-
żeństwo okazało się pasmem nieszczęść. Laura była autorką skandalizującej 
powieści „Ślepy zabójca”, w której opisała niefortunny romans dziewczyny 
z dobrego domu z ukrywającym się rewolucjonistą. Jej tajemnicza śmierć zda-
je się potwierdzać opisaną w książce miłosną relację. Aby dowiedzieć się 
dlaczego samochód jednej z sióstr zjechał prosto w przepaść, trzeba jednak 
przeczytać całą książkę.
„Ślepy zabójca” nie jest kryminałem, mimo że głównym wątkiem tej powieści 
jest zagadka śmierci Laury Chase. To opowieść o siostrzanej miłości, kobie-
cej solidarności, ale też zazdrości i zemście. Historia rodziny Chase przypad-
nie do gustu przede wszystkim tym czytelnikom, którym podobała się „Genial-
na przyjaciółka” Eleny Ferrante.

„ZAMIAST PROCESU” 

SERGIUSZ KOWALSKI, MAGDALENA TULLI
To nie jest powieść, lecz wydany w formie książki raport o mowie nienawiści. 
W Polsce nie trzeba bowiem antysemickich, rasistowskich czy homofobicz-
nych treści szukać w jakichś trudno dostępnych, pokątnych miejscach. Są 
one na wyciągnięcie ręki w kioskach, księgarniach a nawet w publicznych 
bibliotekach, w postaci publikacji Stanisława Michalkiewicza, cytowanych 
wypowiedzi posłanki Krystyny Pawłowicz, ks. Waleriana Słomki, Janusza 
Korwin-Mikkego czy Antoniego Macierewicza. Panteon osób otwarcie wygła-
szających swą pogardę i nienawiść wobec wszystkiego, co nie pokrywa się 
z ich spiskowymi teoriami, zdaje się nie mieć końca. Ten raport jest wstrzą-
sający, a dotyczy jedynie publikacji z roku 2001. Nie jestem w stanie sobie 
wyobrazić jak wyglądałby aktualny raport, zrobiony z ostatnich kilku lat. Czy 
miałby w ogóle koniec, czy powstawałaby kolejne tomy coraz mniej bulwer-
sujących już wypowiedzi, dające popis buty i chamstwa? Obawiam się, że 
mógłby powstawać w nieskończoność.

„SEKRETNE ŻYCIE STRUPKÓW” 

MARIONA SISTERE TOLOSA
Zabawna, przewrotna książeczka dla dzieci w wieku 4-6 lat. Twarda oprawa 
i kolorowe ilustracje wywołują pozytywne skojarzenia, oddalając od dzieci nie-
przyjemną myśl o kontuzji, a groteskowe zobrazowanie poniesionej szkody 
pomaga zdystansować się do nieszczęśliwego wypadku. Książeczka w pro-
sty sposób wyjaśnia co się dzieje w naszym organizmie, gdy dochodzi do 
mechanicznego urazu powierzchni skóry, dlaczego czujemy ból, szczypanie 
lub pieczenie. Opisanie tego nieprzyjemnego doświadczenia w prosty spo-
sób uspokaja i przynosi dzieciom ulgę, daje nadzieję, że rany się zagoją i nie 
warto tracić czasu na zamartwianie się. Lektura ta uczy również akceptacji 
swojego ciała i jego niedoskonałości. Małoletni odbiorca rozwija swój aparat 
pojęciowy, poznając podstawy anatomii człowieka. Temat ciała jest dla dzieci 
w tym wieku szczególnie ważny. Zadają one często mnóstwo pytań, na które 
w tej książeczce znajdą odpowiedzi. Dowiedzą się na przykład jak powstają 
strupy, czym równi się stłuczenie od ugryzienia oraz dlaczego siniak zmienia 
kolor. Takie lektury naprawdę w dużym stopniu odciążają rodziców zmęczo-
nych ciągłymi pytaniami swoich pociech.
W serii wydawnictwa Debit ukazały się także „Sekretne życie smarków” oraz 
„Sekretne życie wirusów”.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

77. rocznica zakończenia działań wojennych Powstania Warszawskiego została 
zaznaczona szczególnym wydarzeniem – 3 padziernika 2021 roku w Archidiece-
zjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim wystąpili 
soliści oraz Chór Kameralny Ab Imo Pectore pod dyrekcją Mariusza Latka. 

A rtyści uroczyście rozpoczęli kon-
cert tradycyjnym hymnem Rota, 
zaś główną propozycją tego mu-

zycznego popołudnia stało się Re-
quiem d-moll Gabriela Fauré, fran-
cuskiego kompozytora żyjącego na 
przełomie XIX i XX wieku. Najbar-
dziej znanym fragmentem tego Requi-
em, wykonywanym często jako samo-
dzielne ogniwo, jest barytonowe solo 
Libera me o pięknej linii melodycznej 
i zapadającej w pamięć ekspresji. Tu-
taj zabrzmiało ono w wykonaniu so-
listy Filharmonii Narodowej Andrzeja 
Matuszaka. 
Pozostałe części dzieła Gabriela 
Fauré również zachwycają melody-
ką frazy i doskonałym zespoleniem 
liturgicznego tekstu z jego muzycz-

nym opracowaniem. Na uwagę za-
sługuje również sopranistka  Ewelina 
Siedlecka-Kosińska, która wspaniale 
zaśpiewała liryczną część Pie Jesu. 
Requiem zabrzmiało przy akompa-
niamencie organowym Krzysztofa 
Legutki. Jak stwierdził sam Gabriel 
Fauré: „Mówi się, że moje Requiem 
nie wyraża lęku przed śmiercią, ktoś 
nazwał je nawet kołysanką śmierci. 
Ale tak właśnie postrzegam śmierć: 
jako radosne wyzwolenie, raczej dą-
żenie do wiecznego szczęścia niż bo-
lesne doświadczenie”. 
Pomiędzy utworami Robert Wal-
kowski recytował starannie dobraną 
do okoliczności koncertu poezję po-
wstańczą. Usłyszeliśmy wiersz Aka-
demia Warszawska Mariana Hemara. 

Warto pamiętać, że powstańczy zryw 
zakończył się właśnie w Ożarowie 
Mazowieckim, w nocy z 2 na 3 paź-
dziernika 1944 roku w kwaterze SS-
-Obergruppenführera Ericha von dem 
Bacha (dworek Reicherów, położony 
w odległości 200 metrów od dzisiej-
szego Sanktuarium), dowodzącego 
niemieckimi wojskami w Warszawie. 
Wówczas przedstawiciele Komendy 
Głównej AK – płk Kazimierz Iranek-
-Osmecki „Jarecki” oraz ppłk Zygmunt 
Dobrowolski „Zyndram” podpisali akt 
o zaprzestaniu działań wojennych Po-
wstania Warszawskiego. 

�
Artyści składają podziękowania or-
ganizatorom koncertu: Burmistrzowi 
Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kan-
clerzowi, Kustoszowi Archidiecezjalne-
go Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
ks. Zdzisławowi Słomce SAC i Dyrekto-
rowi Domu Kultury „Uśmiech” Krzysz-
tofowi Jabłońskiemu.

Koncert z okazji 77. rocznicy zakończenia 
działań wojennych Powstania Warszawskiego
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Gminne inwestycje
Wykorzystując sprzyjającą aurę nie zwalnia-
my tempa w realizacji inwestycji gminnych. 

Przebudowa ul. Partyzantów 
Zakończyła się przebudowa ul. Partyzantów 
w Ożarowie Mazowieckim. W połowie września 

wykonano roboty bitumiczne związane z poło-
żeniem warstwy ścieralnej ciągu pieszo-rowero-
wego oraz ulicy na całej jej długości. Pozwoliło 
to uniknąć połączenia warstw w osi jezdni, a co 
za tym idzie, wpłynąć na znacznie trwalsze tech-
nologicznie wykonanie. Końcowym etapem było 
wykonanie malowania oznakowania poziomego, 
dzięki czemu inwestycja może w pełni służyć  
mieszkańcom. Jej realizacja czasami mogła być 
dla okolicznych posesji uciążliwa, ale podejmo-
waliśmy różne działania, aby te niedogodności 
skracać do minimum. Dziękujemy mieszkańcom 
za okazaną cierpliwość i zrozumienie. 

Budowa Przedszkola przy ul. Hallera 
Priorytetowo traktujemy inwestycje w budynki 
oświatowe. Realizacja poszczególnych etapów 
inwestycyjnych jest bardzo dynamiczna, aby jak 
najszybciej zwiększyć komfort nauki naszych 
najmłodszych mieszkańców. Na terenie budowy 
możemy już zaobserwować zarys przyszłego 
budynku w postaci ustawionych modułów użyt-
kowych, do których wykonane zostały przyłącza 
kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne. W ra-
mach inwestycji, oprócz nowego budynku przed-
szkola, zostanie wybudowany nowy plac zabaw 
oraz parking, umożliwiający sprawną obsługę 
budynku oświatowego. 
W związku z trwającymi pracami korzystanie 
z obecnie funkcjonującego budynku jest utrud-
nione, dlatego prosimy mieszkańców o odrobinę 
cierpliwości, bo już w krótce będziecie Pań-

stwo mogli korzystać w pełni z wybudowanego 
obiektu.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim (budowa budynku modułowego)
Inwestycja, składająca się w całość z 30 modułów 
użytkowych, została już posadowiona w miejscu 
dawnych kortów tenisowych. Obecnie trwają 
prace związane z wykonaniem instalacji, roboty 
wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace 
związane z konstrukcją dachu. Równolegle prze-
biegają roboty obejmujące zagospodarowanie te-
renu zewnętrznego. 

Budowa oddziałów przedszkolnych 
Szkoły Podstawowej w Duchnicach
Do użytku przekazano nowo wybudowane od-
działy szkolne Szkoły Podstawowej w Duch-
nicach przy ul. Parkietowej. Uczy się tam dzie-
więćdziesięcioro zerówkowiczów ze Szkoły 
Podstawowej w Duchnicach. Do ich dyspozycji 
zostały oddane pachnące nowością, kolorowe sale 
z tablicami multimedialnymi i zabawkami. Poza 
salami dla dzieci, w obiekcie znajdują się: część 
administracyjna, techniczna i zaplecze do wyda-
wania obiadów. Budynek powstał w 3 miesiące.

Plac zabaw przy Parku Ołtarzewskim 
z automatyczną toaletą
Na terenie przy placu zbaw została zainstalowana 
dwustanowiskowa toaleta miejska wraz z podłą-
czeniem do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej 

i elektrycznej. Jest ona przystosowana dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.  Całościowy koszt 
inwestycji to ok. 200 tys. zł. 
W rejonie toalety oraz placu zabaw prowadzone 
są prace związane z wykonaniem parkingu wraz 
z drugim wyjazdem, a także chodników, które za-
pewnią właściwą obsługę komunikacyjną. 

Planowane modernizacje dróg miejskich
W ramach jesiennych zadań inwestycyjnych pla-
nujemy wykonanie modernizacji kolejnych ulic 
na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Przewi-
dziane jest wykonanie nakładek asfaltowych na 
ulicach: Ogrodowej, Wietrznej, odcinku Prusz-
kowskiej, Królowej Marysieńki, Biedronki, Bole-
sława Chrobrego, Sochaczewskiej, Wąskiej i Mo-
krej. Łączna powierzchnia modernizowanych ulic 
to ponad 10 000 m2. 
Jednocześnie, w ramach innego przetargu, pla-
nowana jest budowa chodników wzdłuż ul. So-
chaczewskiej oraz ul. Kilińskiego na odcinku od 
ul. Zamoyskiego do ul. 1-go Maja, jak również 
wykonanie z kostki betonowej odcinka ul. Sikor-
skiego, będącego brakującym łącznikiem do ul. 
Wybickiego, a także modernizacja nawierzchni 
ulicy Zamkowej. 
Ukończono prace modernizacyjne na ulicy Wio-
sennej, gdzie wybudowano nowy chodnik.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI ZA UDZIAŁ W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM 2021

Ożarów Mazowiecki – Liderem zmian – GŁOSOWANIE
1 października br. rozpoczął się plebiscyt internetowy i głosowanie w #eFEktUE Lider Zmian 

Do tegorocznej edycji zgłoszony został projekt 
pn.: Kompleksowa termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów 
Mazowiecki

P rojekt obejmuje prace wykonane w dwóch lo-
kalizacjach – Szkole Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowie-

ckim (budynek tzw. Małej Szkoły) oraz Pływalni 
Miejskiej – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim. Przedsięwzięcie pole-
gało na przeprowadzeniu prac termomodernizacyj-
nych oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł ener-
gii, które wpłynęły na obniżenie ilości zużywanej 
energii i mocy cieplnej obiektów, obniżenia zapo-
trzebowania na energię pierwotną oraz na redukcję 
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 
powietrza.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO GŁOSOWANIA!
�  KATEGORIA – SUBREGION WARSZAWSKI ZACHODNI
�   1 osoba może zagłosować raz dziennie na 1 projekt 

w ramach każdego subregionu 

Link do głosowania
�  https://liderzmian.eu/projekty-2021/subregion-warszawski

-zachodni/termomodernizacja -budynkow -uzytecznosci
-publicznej-w-gminie-ozarow-mazowiecki/

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 
trwał 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021. 

Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 
10 lat w niemal każdym kraju na świecie. 
Spis powszechny to najważniejsze badanie 
i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: 
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. 
Spis powszechny obejmuje całą populację lud-
ności i mieszkań danego kraju.

Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań był obowiąz-
kowy. 
Jest to związane ze strategicznym znaczeniem 
tego badania dla funkcjonowania systemów in-
formacyjnych państwa, lokalnych samorządów 
oraz biznesu. 

Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Na-
rodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną 
opublikowane już w styczniu 2022 r. 

Koniec Spisu Powszechnego to okazja do po-
dziękowania wszystkim, którzy wypełnili obo-
wiązek spisowy i wzięli udział w badaniu. 
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URSUS l REKLAMA

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

■   Ostatnio na rynku pojawiło się sporo wzmac-
niaczy słuchu. Czy warto zaopatrzyć się we 
wzmacniacz słuchu, jeśli odczuwamy trudno-
ści w słyszeniu?

To prawda. Na rynku pojawiły się urządzenia, któ-
re wyglądem przypominają aparaty słuchowe, ale 
w rzeczywistości nie są to urządzenia służące reha-
bilitacji słuchu. Nie zabezpieczają potrzeb słucho-
wych osób niedosłyszących i nie są w stanie w pełni 
skompensować niedosłuch. Wzmacniacze są dość 
tanie w porównaniu z aparatami słuchowymi. Można 
je kupić w supermarkecie lub poprzez telezakupy, 
nawet poniżej 100 zł. Jednak rozczarowują swoją ja-
kością i dopasowaniem. Trzeba sobie zdawać sprawę 
z tego, że niska cena idzie w parze z niską jakością 
tych produktów. Wzmacniacze słuchu to bardzo pro-
ste urządzenia i nie mylmy ich z wyrobami medycz-
nymi, jakimi są aparaty słuchowe. 

■   Czym różni się wzmacniacz od aparatu słucho-
wego?

Wzmacniacz, jak sama nazwa wskazuje wzmacnia 
dźwięki. Niestety, jego wadą jest to, że wzmacnia 
wszystkie dźwięki w ten sam sposób i nie chroni na-
szego ucha przed hałasami, a może przyczynić się do 
pogłębienia niedosłuchu i narazić nas na urazy aku-
styczne. Zdecydowanie bardziej szkodzi niż pomaga. 
Nieważne, czy chcemy słuchać tego, co ktoś do nas 
mówi, czy przeszkadza nam hałas ulicy, wzmacniacz 
zawsze pogłośni i przyciszy wszystkie dźwięki jed-
nakowo. Pozornie wydaje nam się, że głośniej ozna-
cza wyraźniej, ale nie w przypadku wzmacniacza. 
Niektóre głośne dźwięki będą wręcz przesterowane, 
hałaśliwe i nie do zniesienia, a inne, takie jak mowa, 
zginą w ich tle. Jeśli pogłośnimy wzmacniacz w trak-
cie oglądania TV, czy słuchania radia, słowa spea-

kera wcale nie będą wyraźniejsze, jak oczekiwaliby-
śmy, ale zleją się z innymi dźwiękami otoczenia, np. 
brzękiem naczyń. Dodatkowo takie głośne dźwięki 
mogą uszkodzić ucho. Wzmacniacz nie posiada żad-
nych systemów chroniących ucho przed zbyt głośny-
mi dźwiękami. 

■   A jak działa aparat słuchowy?
Aparat słuchowy jest wyrobem medycznym. To 
bardzo skomplikowane urządzenie ma na celu reha-
bilitację słuchu. Zadaniem aparatów słuchowych nie 
jest tylko wzmocnienie dźwięków, a więc zwiększenie 
głośności, ale poprawienie selektywności słyszenia 
i rozumienia mowy. Współczesne aparaty działają 
podobnie do ucha ludzkiego. Są bardzo plastyczne 
i można je bardzo dokładnie dopasować do potrzeb 
użytkownika. Selekcjonują i segregują dźwięki na te, 
których chcemy słuchać, jak np. mowa i te, które za-
kłócają nam dobre słyszenie i rozumienie mowy, jak 
np. uliczny hałas. Dzięki ich pracy, nawet w trudnych 
warunkach, takich jak rozmowa w grupie, przyjęcie, 
ulica, czy sklep, jesteśmy w stanie słyszeć i rozumieć 
to, co ktoś do nas mówi, a nasze ucho chronione jest 
przed zbyt głośnymi dźwiękami. Aparaty słuchowe 
pomagają nam skupić uwagę na rozmówcy, ogląda-
nym programie TV – z pominięciem lub wyciszeniem 
przeszkadzających dźwięków. Aparaty słuchowe mają 
też funkcje streamingu, która pozwala na połączenie 
się aparatu z telefonem bądź telewizorem i odbieranie 
dźwięku bezpośrednio w słuchawce aparatu. A to tylko 
kilka z wielu zalet tych urządzeń. Najważniejsze, że za-
nim zdecydujemy się na aparaty słuchowe można je 
bezpłatnie wypożyczyć i przetestować w warunkach 
domowych. Zachęcam do umówienia się na bezpłatne 
badanie słuchu i dopasowanie aparatów słuchowych. 
Warto, bo lepsze słyszenie to lepsze życie.                    ■

WZMACNIACZ CZY APARAT SŁUCHOWY?

OSTEOPATIA to doskonała i uznana metoda 
leczenia w systemie me dycznym. 
Wszechstronność i brak skutków ubocznych osteopatii 
sprawiają, że warto rozważyć jej zastosowanie w przy-
padku bólów kręgosłupa, stawów, uporczy wych bólów 
głowy czy zatok. Efekty są rewelacyjne.

Wskazaniami do zabiegów u osteo pa ty są m.in.: 
l zaburzenia czucia l dręt wie nie rąk l drętwienie i bóle 
nóg l stany pourazowe l naciągnięcia l „kolano skocz-
ka” l „ło kieć tenisisty” l  rwa kulszowa l rwa barkowa 
l bóle kręgosłupa w każdym odcinku l róż nego rodzaju 
zwichnięcia oraz wiele innych.

WAŻNE! Podczas zabiegu usuwane są również: zaburzenia 
funkcjo nowania układu gastrycznego, urologicznego, odde-
chowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, 
zespoły bólowe u kobiet w ciąży.

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną konsultację, 
aby ustalić możliwość leczenia oraz określić ewentualne przeciwwskaza-
nia. Należy przynieśc wyniki: badania RTG lub MR (rezonans magne-
tyczny), ewentualnie wyniki badań dotyczących innych chorób.

OPINIE PACJENTÓW po zabiegach u osteopaty. Chorzy  
zgłaszają, że dzięki zabiegom uniknęli np. operacji albo na stałe po-
zbyli się dolegliwości bólowych.

OŚRODEK MEDYCYNY MANUALNEJ I OSTEOPATII  NATURMEDWARSZAWA–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.

Dla osób pracujących Ośrodek NATURMED 
proponuje do godne terminy i godziny zabiegów.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

tel.: 22 662 49 07, 604 092 007

NIEZAWODNA POMOC 
w likwidowaniu bólu

Tu m.in. zapobiegamy operacjom 
przepuklin kręgosłupa oraz stawów 
kolan, bioder, ramion, barku.

Mgr  JAKUB GÓRNICKI 
leczy nagłe oraz 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.
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Wkrótce fi nał przebudowy 
ul. Konopnickiej
W Piastowie trwa – rozpoczęta 14 lipca 2021 r. – przebudowa ul. Marii 
Konopnickiej.  

P rzebudowa ul. M. Konopnickiej 
swym zakresem obejmuje odcinek 
od ul. J. Kasprowicza do ul. C. K. 

Norwida o długości 200 m. Zniszczo-
na nawierzchnia jezdni z płyt betono-
wych jest wymieniana na nową. W ra-
mach przebudowy ulicy wykonywane 
są zjazdy indywidualne do posesji 
i dojścia do furtek oraz chodnik. Kon-
strukcja nowo budowanych nawierzch-
ni wykonywana jest na podbudowie 
z kruszywa łamanego, stabilizowane-
go cementem z kostki brukowej beto-
nowej zróżnicowanej kolorystycznie. 

Szerokość jezdni po przebudowie wy-
niesie 5,0 m. Nawierzchnie drogowe 
będą odwadniane do nowo projekto-
wanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w pasie drogowym ulic 
J. Kasprowicza i M. Konopnickiej. 
Roboty budowlane prowadzi firma 
Wiesław Bugajczyk BUD-BRUK Za-
kład Robót Drogowych z Pruszkowa. 

Przewidywany termin zakończenia 
prac to – zgodnie z umową – 15 listo-
pada 2021 r.

UM Piastów 

Spotkanie autorskie 
z Lucyną Olejniczak
Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie serdecznie zapra-
sza 15 października na godzinę 18:30 do Biblioteki Głównej 
przy ulicy Warszawskiej 24 na spotkanie autorskie z panią 
Lucyną Olejniczak. Pani L. Olejniczak pochodzi z Krakowa. 
Z zawodu jest laborantką medyczną, byłym pracownikiem 
Katedry Farmakologii UJ. Obecnie przebywa na emeryturze. 
Jej pasją są podróże.

J est autorką kilkunastu powieści, 
w tym: Wypadek na ulicy Staro-
wiślanej, Opiekunka, czyli Ame-

ryka widziana z fotela, Dagerotyp. 
Tajemnica Chopina. Największą 
jednak sławę przyniosła jej saga ro-
dzinna – Kobiety z ulicy Grodzkiej, 
która na dzień dzisiejszy składa się 
z sześciu książek oraz dwóch powie-
ści mających miejsce przed główną 
akcją cyklu.

Podczas spotkania czy-
telnicy będą mogli zrobić 
sobie pamiątkowe zdję-
cie z Lucyną Olejniczak, 
otrzymać od niej autograf 
oraz – na miejscu – kupić 
książki jej autorstwa.
Prosimy o kontakt telefo-
niczny pod numerem 665 
206 188 w celu potwier-
dzenia swojego przyjścia.

Darmowe lekcje golfa dla seniorów
Klub Golfowy Komorów podejmuje szereg działań propagujących golfa w środowisku lokalnym. Jednym 
z nich są darmowe lekcje golfa dla seniorów.

Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy
3 października 2021 r. odbył się bieg Pamięci Powstańczej Warszawy na trasie Piastów – Pruszków (Muzeum 
Dulag 121) – Piastów (dystans 10 000 m). Bieg Niepodległości (ostatni z cyklu GRAND PRIX PIASTOWSKICH 
BIEGÓW HISTORYCZNYCH w 2021 r.) odbędzie się 7 listopada 2021 r.  � Szczegóły na mosir.piastow.pl
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PSYCHOLOGIA l REKLAMA

Przeklinasz? Twoje dziecko też będzie
Jednym z najbardziej znanych eksperymen-
tów w historii psychologii jest badanie Alberta 
Bandury analizujące agresywne zachowania 
dzieci. Eksperyment ten dał początek teorii 
społecznego uczenia się, która włączyła Ban-
durę do grona najważniejszych psychologów 
XX wieku. Teoria ta wyjaśnia, dlaczego tak bar-
dzo należy uważać, jak zachowujemy się przy 
naszych dzieciach. Jeśli obserwujemy u nich 
jakieś niepokojące zachowania to bardzo moż-
liwe jest, że nauczyli się ich… od nas. 

Eksperyment Bandury
W 1961 roku amerykański psycholog Albert Bandu-
ra przeprowadził eksperyment, sprawdzający skąd 
się biorą agresywne zachowania dzieci. W badaniu 
wzięło udział 36 chłopców i 36 dziewczynek w wie-
ku od 3 do 6 lat. Obserwowano dzieci w trzech sy-
tuacjach: z dorosłą osobą (modelem) zachowującą 
się agresywnie; z modelem zachowującym się spo-
kojnie; bez modela. Badacze dodatkowo podzielili 
dzieci ze względu na ich płeć oraz płeć modela. 
Badanie odbywało się w specjalnie przygotowanym 
pokoju, wyposażonym w: stolik i krzesło, piecząt-
ki, naklejki, zabawki do majsterkowania, drewniany 
młotek i około 1,5-metrowa nadmuchiwana lalka 
o imieniu Bobo.

Modelowanie
Dzieci z grupy kontrolnej (bez modela) przez 
10 minut tylko bawiły się naklejkami i pieczątkami. 
Dzieci z pozostałych grup dodatkowo obserwowały 
w trakcie zabawy zachowanie modela. „Nieagre-
sywny” spokojnie rozkładał zabawki i bawił się 
przez 10 minut, całkowicie ignorując Bobo. Z kolei 
„agresywny” zaczynał zabawę spokojnie, ale po ok. 
minucie zaczynał zachowywać się agresywnie i jego 
agresja systematycznie narastała. Rzucał lalką, ude-
rzał młotkiem w jej głowę, krzyczał na nią. Stosował 
więc zarówno agresję fizyczną, jak i werbalną. 

Wpływ na dzieci
To, w jaki sposób obserwowanie modela wpłynęło 
na dzieci można było sprawdzić po zaprowadzeniu 
ich do drugiego pokoju. Było w nim wiele atrak-
cyjnych zabawek. Kiedy jednak dziecko wybierało 
sobie zabawkę, eksperymentator oznajmiał mu, że 
to ulubiona zabawka innych dzieci i ono nie będzie 
mogło się nią bawić. Następnie przez ok. 20 minut 
poprzez lustro weneckie obserwowano zachowanie 
dzieci. Wyniki były następujące. Po pierwsze, dzie-
ci, które obserwowały zachowanie modela, zacho-
wywały się bardziej agresywnie niż dzieci, które 
obserwowały nieagresywnego modela, oraz dzieci 
z grupy kontrolnej. Po drugie, chłopcy zachowywali 
się bardziej agresywnie niż dziewczynki, zwłaszcza 
gdy obserwowany model był mężczyzną. I po trze-
cie, dziewczynki, które obserwowały agresywnego 
mężczyznę, reagowały silniejszą agresją fizyczną, 
natomiast gdy modelem była kobieta – okazywały 
silniejszą agresję werbalną. 

Naśladowanie
Eksperyment Bandury pokazał, że obserwowanie 
agresywnych zachowań zwiększa prawdopodo-
bieństwo powtórzenia ich przez widzów. Określa 
się to jako uczenie się przez obserwację. Polega 
ono na nabywaniu nowych zachowań na podstawie 
obserwacji innych osób. Duże znaczenie ma to, 
czyje zachowanie jest obserwowane. Najczęściej 
naśladujemy osoby tej samej płci, rówieśników do-
świadczających podobnych problemów, członków 
rodziny i znajomych, a także osoby powszechnie 
znane i podziwiane. Wolimy też naśladować proste 
zachowania od bardziej złożonych. Tak, dotyczy to 

nas wszystkich, również do-
rosłych. Co do dzieci to udo-
wodniono także, że dzieci są 
skłonne naśladować zacho-
wania obejrzane w telewi-
zji nawet wtedy, gdy rolę modeli pełnią fikcyjne 
postacie z komiksów. Jeśli więc myślisz, że Two-
je dziecko ogląda niewinną, bo rysunkową bajkę, 
może mimo wszystko przyjrzyj się jej uważniej. 

Konsekwencje
Na skłonność do naśladowania czyjegoś zachowania 
mają wpływ także jego konsekwencje. Jeśli zacho-
wanie modela jest wzmacniane (spotyka się z apro-
batą, przynosi korzyść), staramy się je naśladować. 
Jeśli jednak jest karane (spotyka się z potępieniem, 
prowadzi do strat) – unikamy go. Obserwacja uka-
ranego modela nie oznacza jednak, że dzieci nie 
przyswoiły sobie prezentowanych przez niego agre-
sywnych zachowań. To, że dziecko nie sięgnęło po 
niewłaściwe zachowanie od razu (z uwagi na nega-
tywne konsekwencje) nie oznacza, że nie zrobi tego 
w przyszłości. Wyuczony przez obserwację wzorzec 
zachowania nie musi się ujawniać od razu. Należy 
więc odróżnić nabywanie wzorców zachowań agre-
sywnych od ich wykonania. Psychologowie nazy-
wają to uczeniem utajonym. 

Przemoc w mediach
Przemoc prezentowana w mediach może wpływać 
na nas w podobny sposób. W innym badaniu wyka-
zano, że studenci, którzy często grali w brutalne gry 
wideo, okazywali większą agresję niż ich rówieśni-
cy, którzy nie grali w tego typu gry. W innym stwier-
dzono związek pomiędzy oglądaniem telewizyjnych 
reklam żywności (podkreślających wspaniały smak 
słodyczy i gwarantowany dzięki nim dobry nastrój) 
a niezdrowymi nawykami żywieniowymi dzieci. 
Telewizyjne reklamy produktów żywieniowych 
powodują, że dzieci zapamiętując reklamowane 
produkty, chcą ich spróbować i próbują je zdobyć 
(np. prosząc bliskich o ich zakup). Obserwowanie 
w swoim otoczeniu właśnie takich zachowań, np. 
jedzenie popcornu w kinie, dodatkowo wzmacnia 
takie zachowania. 

Pozytywna siła obserwacji
Na szczęście uczymy się poprzez obserwację nie 
tylko szkodliwych i niepożądanych zachowań. Uff! 
W ten sposób można świadomie kształtować także 
zachowania pożądane i pozytywne. Obserwowanie 
zachowań ułatwia nam opanowanie nowych umie-
jętności, np. mówienia, chodzenia, pływania, tań-
czenia czy prowadzenia samochodu. 
Rośnie liczba programów telewizyjnych promują-
cych uprawianie sportu, dbanie o figurę, segregowa-
nie śmieci, angażowanie się w działalność charyta-
tywną i wiele innych. Uczenie się przez obserwację 
okazuje się również skutecznym mechanizmem 
w terapii, np. przy leczeniu fobii. Osobom cierpią-
cym na fobie łatwiej pokonać strach, kiedy obser-
wują modela w sytuacji, która zwykle wywołuje 
u nich lęk. Warto wykorzystać te wnioski w naszym 
codziennym życiu. 
Pamiętajmy, że dzieci stale nas obserwują i będą 
odwzorowywać od nas nasze zachowania, zarówno 
te pozytywne, jak i negatywne. Zamiast tłumaczyć 
im, jak powinny się zachowywać, lepiej im to po-
kazywać każdego dnia. Modelowanie i naślado-
wanie są znacznie bardziej skuteczne niż kara czy 
moralistyczny wykład. Jeśli nie chcesz, żeby Twoje 
dziecko przeklinało to najpierw sam przestań to 
robić. 

Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• „Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć”, P. Żak 

(oprac.), Kielce 2016. 

PSYCHOLOGIA
NAS SAMYCH

Kącik
PSYCHOLOGICZNY



Mocne Strony    |    14 PAŹDZIERNIKA 2021 R.    |    NR 17(113)/2021  (ROK VI)

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

■ Mocne Strony 
 www.mocnestrony.com.pl
e–mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

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

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

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

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

Gmina BRWINÓW – wydarzenia i informacje

JESIENNY PRZEJAZD ROWERZYSTÓW 
PO BRWINOWIE I PARZNIEWIE
Początek jesieni oznacza koniec letniego sezonu rowerowego. Jest to 
okazja do organizacji tradycyjnej Brwinowskiej Nocnej Masy Krytycznej, 
w której w tym roku uczestniczyło około 150 rowerzystów.

O dbywający się w drugiej połowie 
września Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu zwraca 

uwagę na kwestie mobilności, co łączy 
się także z działaniami prowadzonymi 
od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie 
Projekt Brwinów. Brwinowskie Noc-
ne Masy Krytyczne wpisały się już na 
stałe w kalendarz gminnych imprez. We 
wrześniu, gdy przejazdy kolumny rowe-
rzystów rozpoczynają się o zmierzchu, 
a kończą już w ciemnościach, szczegól-

nie ważne jest zwrócenie uwagi na za-
pewnienie bezpieczeństwa. 

Zdecydowana większość osób, które 
wzięły udział w Nocnej Masie Krytycz-
nej 25 września, świeciła przykładem 
– dobre oświetlenie roweru i zastosowa-
nie elementów odblaskowych, m.in. na 
szprychach, koszykach czy elementach 
ubrania oraz założenie żółtej kamizelki 
znacząco poprawiały widoczność. Ko-
lumna około 150 rowerzystów wystarto-

wała o godz. 18.00 z Rynku w Brwino-
wie. Trasa licząca 14 km prowadziła do 
Parzniewa, wokół osiedli Twój Parzniew 
i z powrotem. – W trakcie Brwinowskiej 
Masy Krytycznej poruszamy się jako 
duża kolumna po jezdni, zachęcając 
do jeżdżenia rowerem, ale niemal cały 
ten dystans można przejechać dziś po 
ścieżkach rowerowych. Gdy kilkanaście 
lat temu zaczęliśmy organizować Brwi-
nowskie Masy Krytyczne, trudno było-
by znaleźć taką bezpieczną i wygodną 
pętlę. Dzisiaj rowerzystom jest o wiele 
łatwiej! – mówią organizatorzy.  

Przykłady dużego ruchu jednośladów 
w czasie zimy w Kopenhadze czy 
Amsterdamie – miastach uchodzą-
cych za jedne z najbardziej „rowero-
wych” w Europie – pokazują, że chłód, 
deszcz, czy nawet  śnieg, niekoniecznie 
muszą oznaczać pożegnanie z rowerem 
do wiosny. Podobno nie ma złej po-
gody na rower, są tylko źle ubrani ro-
werzyści. Dla brwinowian możliwość 
ominięcia korków i szybkiego dotarcia 
w ciągu maksymalnie 15 minut prak-
tycznie z jednego końca miasta na drugi 
(a do większości miejsc w ciągu 5–10 

minut) może być kuszącą alternatywą. 
Bardziej wytrwali decydują się nawet 
na codzienne dojazdy do pracy, czy 
do szkoły w Pruszkowie i Milanówku, 
a zaawansowani rowerzyści potrafią 
pokonywać w tym celu nawet dystans 
do Warszawy. To ostatnie rozwiązanie 
oczywiście nie jest dla każdego, ale 
jak oceniają uczestnicy Brwinowskich 
Mas Krytycznych – jazda rowerem jest 
przyjemnością, a jazda po dobrych dro-
gach i w dobrym towarzystwie – przy-
jemnością podwójną i potrójną.  

UG Brwinów

Kultura, Animacja, Natura I Edukacja
Wielkie litery w tytule tworzą nazwę KANIE. W tej miejscowości 9 paź-
dziernika 2021 r. została otwarta świetlica wiejska. To już czwarte sołe-
ctwo w gminie Brwinów, w którym Gminny Ośrodek Kultury zadba o akty-
wizację mieszkańców, zajęcia edukacyjne i kulturę.

U roczyste otwarcie świetlicy rozpo-
częła dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brwinowie, wprowadza-

jąc zebranych w klimat Dwumilowego 
Lasu. Leśna wróżka i pomagające jej 
skrzaty były częścią zainscenizowa-
nej opowieści, w której „rozstąpiły się 
drzewa w lesie”, a burmistrz Arka-
diusz Kosiński odnalazł ozdobny klucz 
w kształcie grzyba – kani – którym 
mógł otworzyć drzwi i zaprosić wszyst-
kich zebranych do środka. Goście przy-
byli na uroczystość mogli podziwiać 

nowy funkcjonalny budynek o po-
wierzchni ponad 400 m2. Duża sala oraz 
przestronny hol tworzą przestrzeń do 
organizacji większych spotkań. Są też 
pomieszczenia do zajęć indywidualnych 
lub w mniejszych grupach oraz zaplecze 
kuchenne. Zadaszony taras pozwoli na 
organizację imprez na świeżym powie-
trzu. Odwiedzający świetlicę mogą ko-
rzystać ponadto z siłowni plenerowej 
oraz placu zabaw. Przy świetlicy znaj-
dują się też miejsca parkingowe i wiata 
rowerowa.

W dniu otwarcia można było wysłuchać 
koncertu piosenek francuskich w wy-
konaniu tria 3M oraz obejrzeć wystawę 
zdjęć Artura Pawłowskiego, mieszkańca 
Kań i laureata wielu nagród i wyróżnień 
w konkursach fotografii prasowej, któ-
ry przez lata pracował jako fotoreporter 
m.in. w tygodniku „Wprost”. 
Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 
w Kaniach to nowy adres na mapie gmi-
ny Brwinów, który warto zapamiętać 
i który warto będzie odwiedzać. W ot-
wartej tam świetlicy wiejskiej odbywać 
się będą m.in. warsztaty artystyczne dla 
mieszkańców, zajęcia sportowe, nau-
ka języków obcych oraz gry na instru-
mentach, spotkania dla najmłodszych, 
wystawy i koncerty. Nowa świetlica bę-
dzie pełnić przede wszystkim rolę cen-
trum kulturalnego i miejsca aktywizacji 
mieszkańców. UG Brwinów

W sobotę 9 października mieszkańcy Brwinowa i okolic wspólnie zasa-
dzili rośliny w powstającym Parku Niepodległości.

T eren przy ul. Lilpopa i Kraszew-
skiego w Brwinowie nazywany 
„brzózki” zmienia się w Park Nie-

podległości. Wszyscy, którzy chcieli 
mieć własny wkład w urządzenie tego 
miejsca, mogli wziąć udział w akcji 
wspólnego sadzenia roślin. Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Brwinów przygotował 
ponad 500 szt. bylin m.in.: runiankę, 
trzmielinę, bluszcz pospolity, konwa-
lię, hortensje w różnych odmianach. 
Seniorzy, najmłodsi i ich rodzice wy-
posażeni w sprzęt ogrodniczy z zaan-
gażowaniem sadzili rośliny, spędzając 
aktywnie słoneczne sobotnie połu-
dnie. Gatunki zimozielone będą zdo-
bić alejkę przez cały czas, natomiast 
na zakwitnięcie hortensji i konwalii 

trzeba będzie zaczekać do przyszłego 
roku.
Koncepcja parku zrodziła się w roku 
100-lecia niepodległości Polski. Wśród 
starego drzewostanu i nowych nasadzeń 
staną ławki i stoły, powstaną utwardzo-
ne i oświetlone alejki, pojawi się ujęcie 
wody pitnej (poidło). Zostanie zbudo-
wany skwer niepodległości i drewniany 
taras usytuowany nad rowem drenażo-
wym. Kalejdoskop gigant, peryskop, 
krzywe zwierciadło, spirala, pryzmat, 
lustro walcowe i tarcza Newtona to tyl-
ko niektóre z atrakcji, które będą czeka-
ły na najmłodszych mieszkańców. Park 
Niepodległości będzie kolejnym miej-
scem na mapie Brwinowa służącym 
jego mieszkańcom do celów rekreacyj-
no-edukacyjnych. UG Brwinów

Sadzenie roślin
w Parku Niepodległości




