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„Ważna jest życzliwość
dla samego siebie”
Z RENATĄ PRZEMYK rozmawia Marlena Hess
22 kwietnia br. w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się długo wyczekiwany koncert
Renaty Przemyk i jej zespołu. Po występie mieliśmy wielką przyjemność porozmawiać z artystką o jej muzyce, inspiracjach, kulisach koncertowania, najważniejszych zmianach zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Artystka dała nam
się poznać także od tej pozascenicznej strony – czy wiedzieliście, że skoczyła ze
spadochronem, a wolnym czasie lubi robić przetwory? Zachęcamy do lektury.
■ To już kolejny, przynajmniej piąty Pani wy-

stęp w Ośrodku Kultury „Arsus”. Redakcja
„Mocnych Stron” miała przyjemność rozmawiać z Panią ostatnio w 2017 roku, czyli
pięć lat temu. Co się u Pani zmieniło przez
ten czas? Czy lubi Pani tutaj wracać?

Fot. Jacek Sulewski

NOC MUZEÓW 2022

POWIAT PRUSZKOWSKI
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Renata Przemyk (RP): Tak, zawsze przyjemnie mi się tutaj wraca, jest cudowna
atmosfera, wszystko jest zawsze idealnie przygotowane. Wręcz jakoś się tu
zadomowiłam, spotykam bardzo życzliwych ludzi. Co się zmieniło? Przede
wszystkim przez te pięć lat przechodziliśmy przez różne etapy pandemii,
dotknęło nas coś, co nie znało granic,
do tego dużo zmian w przestrzeni geopolitycznej. Powrót do występów po
tej kilkunastomiesięcznej przerwie był
uczuciem nie do opisania. To absolutnie niesamowite, jak to jest nie móc
grać, a potem nagle do tego wrócić – do
żywej publiczności, bez pośrednictwa

ekranu. Zdarzały się nam w pandemii
koncerty, podczas których byliśmy na
scenie, ale zupełnie bez publiczności.
I szczerze? Już nie wiem, co jest gorsze
– niegranie w ogóle czy granie do nikogo. Cisza po każdej piosence w miejsce
wcześniejszej, wchodzącej w interakcje
widowni jest nie do zniesienia. Muszę
przyznać, że generalnie czuję się rozpieszczona przez publiczność. Po każdej piosence dostaję zwykle dowód na
to, że ona jest dobrze przyjęta i chciana.
A podczas pandemicznych koncertów
panowała kompletna cisza. Pamiętam,
jak mówiłam do ekipy technicznej:
„Krzyczcie, klaszczcie, róbcie coś, żeby
po prostu była jakakolwiek interakcja.”
Bez żadnej reakcji występowanie jest
bardzo trudne. Dlatego powrót do grania wywołał w nas wszystkich radość
i entuzjazm. Wszyscy bardzo za tym
tęskniliśmy.

■ Czy zauważyła Pani też jakąś zmianę
u publiczności? Że np. po pandemii była
bardziej stęskniona za takimi koncertami?
RP: Tak jak już wspomniałam, czuję

się przez publiczność rozpieszczona. To
duże szczęście mieć taką publiczność.
Bardzo rzadko zdarzają się na moich
występach przypadkowe osoby. Ludzie
na moich koncertach zwykle wiedzą, na
co przychodzą. Myślę, że właśnie temu
zawdzięczam tak serdeczne przyjęcie –
że spotykamy się w takim sprawdzonym
i życzliwym gronie. Cudownie gra się dla
kogoś, kto tak żywo reaguje. Myślę też, że
ta tęsknota spowodowała nie tylko żywe
reagowanie publiczności, ale też to, jak
my, czyli mój zespół, ją odbieramy – bo
byliśmy jej tak spragnieni, tak stęsknieni
za tym graniem na żywo. Przekonaliśmy
się, jak bardzo to kochamy.

■ Nawet mówiła dziś Pani o tym podczas
koncertu – że gdy się coś traci, to potem
bardziej się to docenia. Więc w sumie może
jest to też jakiś pozytyw tego pandemicznego zawieszenia.

RP: Tak. Natomiast innych zmian w trakcie tych pięciu lat raczej nie obserwuję.
Dalszy ciąg na str. 4
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PIASTÓW

już w najbliższą
sobotę, 14 maja!

Już po raz osiemnasty miejsca prywatne jak i publiczne włączają się do
słynnej ogólnowarszawskiej Nocy Muzeów. Tegoroczna edycja w Warszawie
odbędzie się z 14 na 15 maja 2022 r.
W jej ramach będzie można bezpłatnie
zwiedzać nie tylko muzea, ale i wiele innych instytucji. Podobnie jak rok temu,
zwiedzanie opierać się będzie na trzech
możliwościach: zwiedzaniu online, wydarzeniach na zewnątrz oraz odwiedza- Leszka Białkowskiego. Drugą ciekawą wystawą będzie „CANERA” – prace wykonane
niu wnętrz poszczególnych placówek.

■ Noc

Muzeów w Piastowskim Archiwum
Miejskim, ul. 11-go Listopada 8, Piastów

PRUSZKÓW

■ Noc

Muzeów w Domu Kultury
„Portiernia” z Izbą Tożsamości Ursusa,
ul. Traktorzystów 14

Od godz. 17:30 odbędzie się „Spacer po
historycznym osiedlu-ogrodzie Gołąbki”.
Zbiórka przed Szkołą Podstawową Nr 2, ul.
Orłów Piastowskich 47. Natomiast od godz.
18:00 organizatorzy zapraszają do Izby
i „Portierni”, gdzie będzie można oglądać
ekspozycję „Tysiące warszawskich syrenek”
– niezwykłą kolekcję podarowaną przez
znanego warszawskiego Kolekcjonera Pana

Muzeów w Muzeum
Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego
im. Stefana Woydy
w Pruszkowie,
ul. Jana Pawła II 2

W programie od godz. 17:00 do 23:00
gra terenowa SKARB NAWIGATORÓW
– czyli okazja do sprawdzenia swojej wiedzy
o wikingach (oczywiście można korzystać
ze ściągawek i internetu). Będą też zadania
manualne, jak rozpalanie ogniska przy pomocy krzesiwa czy rzut oszczepem. W godz.
17:00-22:00 będzie można zwiedzić Wioskę
wikingów i spotkać wikińskich wojowników, poznać ich modę, kuchnię, posłuchać
opowieści Skalda. O godz. 20:00 zacznie
się pokaz walk, o 20:30 w ramach akcji
„Popłyń z wikingami” zaczną się warsztaty
string-art. O 21:00 będzie można posłuchać
sag wikińskich. Przez cały czas dostępna będzie wystawa stała „Przedświt”

Organizatorzy zapraszają na NOC MUZEÓW w godzinach 17.00–23.00. Gwarantują niezwykłą atmosferę i niezapomniane
wrażenia. W programie tegorocznej edycji m.in.: zwiedzanie ekspozycje stałych
i czasowych, zapoznanie się z piastowskim
przemysłem i rzemiosłem, możliwość zobaczenia celi z akumulatora ORP „Orzeł”,
wystawa prac konkursowych „Moje ulubione miejsce w Piastowie”, bicie okolicznościowej monety.
Wyjątkową atrakcją będzie wystawa wykonanych ręcznie domków z drewna. Wśród
nich niespodzianka – pokazany po raz pierw- ■ Noc Muzeów 2022 w „Kamyku”
(Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra
szy jeden z zabytków Piastowa.

przez artystkę Ewę Milun-Walczak (znanej
Jak zwykle, sprawdzamy, które instytucje jako MILUNA) w technice solarigrafii. Poz naszego obszaru organizują ciekawy pro- nadto w ramach akcji „Dzielnica bez tajemnic z Izbą Tożsamości Ursusa”, zwiedzanie
gram.
wystawy stałej połączone zostanie z konkurWARSZAWA
sem z nagrodami. Najmłodsi mogą włączyć
Warszawa poinformowała, że program wy- się w artystyczne warsztaty „Nocne syreny”
darzeń dostępny będzie w wersji polskiej z użyciem m.in. luminescencyjnych farb.
■ Noc Muzeów 2022 w Muzeum Dulag
i angielskiej od 10 maja 2022 r. – wyłącz- Kreatywna zabawa i upominki czekają!
121, ul. 3 Maja 8A, 05-800 Pruszków
nie w formie elektronicznej na stronie kul■ Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Generała
tura.um.warszawa.pl/nocmuzeow
Muzeum będzie czynne od 17:00 do półKazimierza Sosnkowskiego 16
nocy. Do wzięcia udziału w Nocy Muzeów
Od godz. 17.00. Wystawa lalek teatralnych pracownicy zapraszają też gości z Ukrainy.
oraz warsztaty lalkarskie dla dzieci. Impreza W programie oczywiście zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Dulag 121 i wystawy
dla dzieci od 7 roku życia.
Podczas warsztatów pociechy wraz ze swo- planszowej poświęconej historii cyklizmu
imi opiekunami wykonają proste kukiełki. i Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie.

URSUS

■ Noc

NOC MUZEÓW

to jedna z najpopularniejszych
imprez kulturalnych organizowanych
w ponad 120 miastach na Starym
Kontynencie. Raz do roku muzea,
galerie sztuki, domy kultury i wiele
innych instytucji udostępniają
swoje zbiory dla zwiedzających
w godzinach nocnych, zupełnie
za darmo lub za niewielką
opłatą. Wszystko rozpoczęło się
w Berlinie w 1997 roku.

Do Polski NOC MUZEÓW
przywędrowała w 2003 roku,
a zorganizowało ją poznańskie
Muzeum Narodowe. Rok później
do wydarzenia dołączyły Kraków
i Warszawa. Od tego czasu liczba
miast, ale również placówek
biorących udział w imprezie,
stale rośnie. W 2020 roku Noc
Muzeów na terenie całego kraju
została odwołana z powodu
pandemii koronawirusa.
Muzea udostępniały wówczas swoje
zbiory online, co zapoczątkowało
modę na wirtualne zwiedzanie.

Kamińskiego „Kamyka”)

W godz. 18:00–19:00 odbędzie się Recital „Kilka słów o miłości” Aleksandry
Dybowskiej i wystawa prac projektu „Kołysenne”. W godz. 18:00–23:00 będzie
można podziwiać wystawę prac Anny Gasek „Zachwyty majowe” oraz wystawę prac
pracowni artystycznych „Kamyka”. W Sali
audytoryjnej będzie można dołączyć do
zajęć artystycznych. W godz. 19:15–20:15
ruszą zajęcia teatralne Teatru Maska – prowadzą Jacek Janasik i Marzena Kozłowska.
W godz. 20:15–22:00 wystąpią zespoły

Będą przy tym świetnie się bawić i rozwijać kreatywność, sprawność manualną oraz
wyobraźnię. Warsztaty poprowadzą artyści
Teatru Lalek Igraszka. Na warsztaty obowiązują zapisy (dom.kultury.kolorowa@
arsus.pl)

będzie można poczuć zapachy kuchni średniowiecznej: odbędą się pokazy gotowania
i smażenia w glinianych garnkach i na patelniach potraw używanych w średniowieczu,
np. zupy z pokrzyw, bobu z miętą, kaszy
z grzybami i gwiazdnicą, placków z kwiatów bzu czarnego, pieczonych jabłek z miętą
i miodem, podpłomyków. Poza degustacją
potraw będzie można samodzielne wykonać i piec podpłomyki. Dla fanów zielarstwa
i medycyny klasztornej będzie możliwość
poznania zastosowania ziół w lecznictwie,
ich przyrządzania według średniowiecznych
przepisów. Jak dawniej leczono, jakie medykamenty stosowano, jakie przyrządzano
potrawy i jakie obowiązywały zwyczaje kulinarne średniowiecznego klasztoru? Wiedza
przekazana zostanie podczas Nocy w połączeniu z degustacją herbatki ziołowej. Możliwość zakupu maści i nalewek leczniczych
własnoręcznie przygotowanych!

OŻARÓW MAZOWIECKI
■ Stowarzyszenie

Historyczne Wirtualne
Muzeum Ożarów Mazowiecki

Na Noc Muzeów 2022 WMOM zaprasza
w godz. 20:00–22:00 do Centrum Inicjatyw Społecznych Przy Parku, Ożarów
Maz., ul. Poznańska 292 (koło fontanny).
W programie: gawęda o dworze Reiche-

■ Noc Muzeów w Muzeum Harcerstwa

Filia Ursus-Włochy (DK „Kolorowa”,
ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 16)

Przygotowano dwie wystawy: „Harcerskie
zdobnictwo obozowe” oraz „Pisma i wydawnictwa harcerskie”. Organizatorzy zaprasza- Treść obu wystaw będzie dostępna również
ją serdecznie w sobotę, 14 maja w godz. w języku ukraińskim. Będzie można zobaczyć zabytkowe rowery dzięki Mobilne16:00–24:00.
mu Muzeum Rowerów z Radomia. Dzieci
z Ukrainy będą mogły liczyć na pomoc
tłumacza. Na najmłodszych uczestników
czeka specjalny kącik, w którym będzie
można ułożyć retro rowerowe puzzle, pokolorować malowanki, narysować swój wymarzony rower, zrobić sobie retro zdjęcie, a także spróbować swoich sił w toczeniu obręczą
i rzucie oponami do celu. Ponadto, animatorzy zaprezentują jazdę repliką bicykla z XIX
wieku. A na odważnych czeka przejażdżka
rowerem przeciwskrętnym („pijana żaba”).
Dodatkowo w godz. 17:00 – 21:00 będzie
działać bezpłatny serwis rowerowy. W godz.
18:00 – 22:00 odbędą się spotkania ze sportowcami i pasjonatami dwóch kółek a ogodz.
21:00 i 23:00 będzie można dołączyć do
Nocnych spacerów po terenie dawnych Warsztatów Kolejowych z przewodnikiem pruszkowskim Szymonem Kucharskim.

Mocne Strony

muzyczne i wokalne „Kamyk” oraz „Metafora”. W godz. 19:30–21:00 będzie można
spróbować sił w tańcu w ramach „Taniec
dla każdego” z Katarzyną Hoppe. W godz.
18:00–20:00 będzie można pograć w szachy, a w godz. 18:30–19:30 dołączyć do
warsztatów ceramicznych.

POWIAT WARSZAWSKI
ZACHODNI

BŁONIE
■ Noc

muzeów 2022
w Muzeum Ziemi Błońskiej

Od godz. 17:00 muzealnicy zapraszają na
pokaz kuchni średniowiecznej oraz prezentację wiedzy na temat zielarstwa i medycyny klasztornej (event odbędzie się przed rów i pokaz zdjęć dworu od 1912 do 1970
muzeum). W ramach wydarzenia będzie roku, a także mini-quiz książkowy z namożna również zwiedzać wystawę czaso- grodami dla uczestników.
wą „Błonie moje miasto... na trakcie książąt
Zebrała Agnieszka Gorzkowska
mazowieckich”. Podczas tej Nocy Muzeów
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 | www.michałowice.pl

Raport z placu budowy

W Gminie Michałowice trwają intensywne roboty budowlane. Praca wre zarówno na ulicach
– przy kompleksowych przebudowach, pod ulicami – przy kanalizacji, jak i w różnych budynkach użyteczności publicznej.
Przedszkole w Regułach
Do najbardziej charakterystycznych budynków
należy nowe przedszkole w Regułach przy ul.
Kuchy, znajdujące się w niewielkiej odległości
od urzędu gminy. Prace rozpoczęły się w czerwcu
2021 r. Obecnie w budynku zostały już zainstalowane okna, wykonane instalacje i tynki wewnętrzne. Rozpoczęto też wykańczanie wnętrza (płytki
na ścianach, podłogi, sufity) oraz montaż drewnianej elewacji zewnętrznej. Niedawno na dach
wysypano 50 ton żwiru, aby chronił on membranę dachową i jednocześnie stanowił podbudowę
pod trawnik, który zazieleni szczyty budynków.

rozwiązanie pozwala kilkakrotnie zmniejszyć
koszty związane z ogrzewaniem budynku. Urządzenia uruchomiono już w zeszłym roku, więc
sprawność działania przetestowano w czasie zimowego sezonu grzewczego. Obecnie w 70%
zostało wykonane docieplanie ścian budynków
wraz z nowymi tynkami i trwają drobne prace remontowe wokół obiektu. Na dachu rozpoczęła się
instalacja paneli fotowoltaicznych, które pozwolą
zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej
potrzebnej do funkcjonowania szkoły.

Budowa nowej świetlicy w Pęcicach

Mieszkańców Pęcic cieszy rozpoczęcie długo wyczekiwanej
budowy nowej świetlicy. Wykonawcą jest firma Renal Bud
Adam Cebula z Bieniewic. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego, wiekowego budynku,
budowę nowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Obecnie wylana została
płyta fundamentowa. Budynek
będzie mieć powierzchnię 247,5
m2, a sala zajęć – prawie 102 m2.
Obok niej zaprojektowano zaplecze kuchenne oraz magazynek.
Robotnicy wysypują żwir na dach przedszkola w Regułach. W obiekcie będą 3 toalety, pomieszczenia techniczne i ciąg koTermomodernizacja szkoły w Michałowicach
munikacyjny. Świetlica będzie oczywiście dostoOd lutego 2021 r. trwa termomodernizacja szko- sowana do osób z niepełnosprawnościami. Przy
ły w Michałowicach. W ramach inwestycji jako świetlicy zaprojektowano drewniany taras, a nad
źródło ogrzewania została zainstalowana nowo- nim, a także przed budynkiem – dwie zadaszone
czesna powietrzna pompa ciepła zasilana gazem pergole.
ziemnym. To bardzo nowoczesne rozwiązanie. Na Oprócz budowy świetlicy będzie również realizodachu budynku znajdują się ogromne wymienni- wany I etap zagospodarowania terenu. Obejmie
ki służące do pobierania z otoczenia ciepła, które on m.in. utworzenie placu zabaw z nawierzchnią
później wtłaczane jest do wnętrza szkoły. Takie wykonaną z bezpiecznych materiałów. Urządzenia
zabawowe zostaną przeniesione
z obecnej lokalizacji. Dodatkowo
powstanie linarium i „fabryka
piasku”. Ponadto cała działka
zyska nowe ogrodzenie, a przy
świetlicy będą ustawione stojaki
na rowery. Zakończenie budowy zaplanowano na połowę lipca
2023 roku.

Inwestycje drogowe w gminie
Pompy ciepła – szkoła w Michałowicach.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu szkoły w Michałowicach.

Nie mniej istotne dla komfortu
mieszkańców są inwestycje drogowe prowadzone na terenie gminy Michałowice. Z budżetu 2022
na takie inwestycje gmina przeznaczy kwotę ponad 15 mln zł.
W ramach tej kwoty planowana
jest rozbudowa w zakresie projektowym i wykonawczym ulic:
Przytorowej w Regułach, Parkowej ciągnącej się przez Opacz
Małą, Michałowice Wieś i Michałowice Osiedle, Skowronków
w Pęcicach Małych na odcinku
od ul. Dzikiej do ul. Kamień
Polny, Niezapominajki w Nowej
Wsi, Dzikiej w Pęcicach Małych.

Płyta fundamentu, na której stanie
nowy budynek świetlicy w Pęcicach.

Z kolei w ul. Sieradzkiej
w Komorowie i w ul. Długiej
w Granicy wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna.
Sieć wodociągowa powstanie
też w Granicy – w ul. Pruszkowskiej (od ul. Reja do ul.
Długiej). Podjęte zostaną również działania zmierzające do
budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do ul. Głównej
Nowy parking przy ul. Ceglanej w Komorowie.
w Granicy, sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy dojazdowej
do ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi oraz w ul. Dzikiej
w Pęcicach Małych na odcinku od zalewu do ul. Leśnej.
W drugiej połowie roku
wystartują budowy sieci
wodociągowych w ul. Barbary w Granicy i ul. Sarniej
w Pęcicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli
w Opaczy-Kolonii i w uliTrwa budowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie.
cach: Paproci, Rumiankowej,
Na ul. Szkolnej w Michałowicach powstanie odci- Pod Borem w Komorowie-Wsi. Zakończenie tych
nek ścieżki rowerowej między ulicami Kolejową inwestycji planowane jest na 2023 rok.
i Aleją Topolową, dzięki czemu mieszkańcy uzy- W gminnym budżecie środki finansowe przeznaskają możliwość bezpiecznej i wygodnej jazdy czono również na zmodernizowanie Stacji Uzdatrowerem w kierunku Reguł i Puchał.
niania Wody w Pęcicach wraz z budową nowego
Na przeszło półkilometrowym odcinku przebu- ujęcia wody w celu zwiększenia produkcji wody
dowywana jest również ul. Okrężna w Granicy pitnej dostarczanej do Pęcic, Pęcic Małych, Sokoi Komorowie na odcinku od ul. Kraszewskiego do łowa i Suchego Lasu.
ul. Norwida.
Inwestycje realizowane są kompleksowo, np. przed Zupełnie nowym typem inwestycji w gminie Mirozpoczęciem budowy ścieżki rowerowej w Mi- chałowice będą poidełka wody pitnej dla ludzi
chałowicach ułożone zostały podziemne kanały i zwierząt – dwa w Michałowicach (proponowane
teletechniczne pozwalające w przyszłości popro- lokalizacje to ul. Kolejowa/Topolowa przy ścieżce
wadzić przewody sieciowe bez konieczności ciąg- pieszo-rowerowej oraz w pobliżu szkoły i skatenięcia kabli napowietrznych.
-parku) oraz jedno w miejscowości Granica.
W Komorowie kończy się rozpoczęta w zeszłym
roku budowa parkingu przy ulicy Ceglanej. Rów- Ważną inwestycją dla mieszkańców Pęcic Małych
nież w Komorowie, ale przy ul. Kolejowej, zosta- jest budowa kanalizacji deszczowej. Dokumentacja
nie jeszcze wybudowany parking „Parkuj i Jedź”. projektowa tego przedsięwzięcia była skrupulatnie
W Pęcicach zakończyła się już budowa zatoki auto- opracowywana przez około 1,5 roku. W założebusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej, oraz niach woda deszczowa nie będzie zrzucana bezrozbudowa u. Rekracyjnej w Granicy. W Sokołowie pośrednio do rzeki, ale również będzie poddawana
od zeszłego roku trwa budowa ul. Wspólnoty Wiej- retencji. Do tego celu wykorzystane zostaną m.in.
skiej, dzięki której mieszkańcy otrzymają wygodny naturalny zbiornik wodny zlokalizowany na działce
dojazd do Orlika i świetlicy wiejskiej.
u zbiegu ulic Dzikiej i Komorowskiej oraz kanały
podziemne o odpowiednio dobranej średnicy. ProSieci wodociągowe, kanalizacje sanitarne i deszczowe jekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej
oraz instalacje wodne
w ulicach: Komorowskiej (odc. Leśna – JaśminoMniej widoczne, ale nie mniej ważne dla komfortu wa), Jaśminowej, Dzikiej (odc. Jaśminowa – Komieszkańców są inwestycje w sieć wodociągową morowska), Skowronków (odc. Dzika – Kamień
i kanalizację sanitarną.
Polny), Przepiórki, Kuropatwy, Bażantów, Sikorki,
W tym roku gmina Michałowice rozpocznie dłu- Kamień Polny (odc. Skowronków – Parkowa).
go oczekiwaną przez mieszkańców budowę sieci
Opracował Marcin Bójko
wodociągowej w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi.
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Z RENATĄ PRZEMYK rozmawia Marlena Hess
Dalszy ciąg ze str. 1
Z upływem lat jest trochę tak
jak Maria Czubaszek mówiła: „Kobieta powinna
raz ustalić, ile ma lat i już się tego trzymać”. Gdy
gramy to nie czuję upływu czasu. Po prostu działamy cały czas, od koncertu do koncertu, od projektu
do projektu. A na tyle to wszyscy lubimy, że po
prostu dobrze spędzamy ze sobą czas.

■ Szczerze mówiąc bardzo było to dzisiaj widać.
I właśnie też o to chciałam dopytać. Pani utwory są
głębokie, skłaniające do reﬂeksji, poruszające. Natomiast pomiędzy nimi mogliśmy dziś zaobserwować na
scenie luźną atmosferę, dużo żartobliwych komentarzy między członkami zespołu. Czy jest tak zawsze?

RP: To prawda, sporo ze sobą rozmawiamy, opo-

wiadamy różne historie i zagadujemy publiczność.
Natomiast za każdym razem jest to spontaniczne.
Zdarza się, że wybieram jakiś light motive – coś,
co mogłoby być takim tekstem przewodnim. Zazwyczaj jest to jedno słowo – czas, droga, podróż,
miłość, kosmos. I wokół niego jest budowana opowieść, czasem dłuższa, czasem krótsza. Wciągam
basistę w rozmowę – głównie jego, bo tylko on ma
ze sobą mikrofon. Bardzo lubimy się gdzieś tak
wzajemnie wpuszczać, i gdy z tej nieprzewidywalności powstaje coś faktycznie zabawnego i żywego.
Nigdy nie są to ustalone wcześniej teksty. Natomiast
też chodzi o to, żeby było pokazane, że przez to, że
czasem jest lekko, jak jest potem czasem ciężko.
■ Czyli to pomaga w zapewnieniu pełniejszego wachlarza doznań?
RP: Tak. Tak jak mówiłam pomiędzy piosenkami

– nie wiedzielibyśmy, co to znaczy uroda, gdybyśmy nie poznali wcześniej brzydoty. Nie wiedzielibyśmy, co to jest zło, jakbyśmy nie poznali wcześniej dobra. I odwrotnie. I wszystkie te antonimiczne
zjawiska nadają sens swojemu przeciwieństwu.

■ To tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą – że dzięki
pandemii można jeszcze bardziej docenić publiczność
na żywo.
RP: Dokładnie. Jak ktoś kiedyś w życiu chorował

to wie, co to znaczy… Spotyka się nieraz osoby,
które chorowały bardzo ciężko, miały np. raka.
I potem mówią, że błogosławią swoją chorobę, bo
dzięki niej zaczęły inaczej patrzeć na życie. Doceniać je, cieszyć się z niego. Wcześniej widzieli po
prostu tylko te gorsze strony i kierowały nimi pretensje. A pod wpływem choroby przyjęli właściwą
perspektywę. Wiedzą już lepiej, na czym polega
życie.
■ W kontekście tych emocji, które towarzyszą Państwu na scenie to zastanawiam się, czy tak doświadczonej artystce jak Pani zdarza się jeszcze w ogóle
stres na scenie?

mi dokładnie wytykane wszystko. Wyczuwam tę
życzliwość. Zresztą po każdej piosence, niemal
w każdej części koncertu czuję, że tak jest. Ten
stres jest więc zdecydowanie inny niż 30 lat temu.
Nawet gdy pomylę tekst, to nie stanowi to już dla
mnie tak wielkiego dramatu, jaki kiedyś był. Dawniej mój perfekcjonizm był przytłaczający, aż ciężko było oddychać. Zależało mi po prostu na tym,
żeby wszystko zrobić jak najlepiej. Z biegiem lat
zaczęłam trochę odpuszczać, ale też nie stało się to
z dnia na dzień. Chociaż na pewno były graniczne
momenty.
Pierwszym z nich było pojawienie się na świecie
mojego dziecka. Nagle okazało się, że nie jestem
w stanie przewidzieć swojego życia co do minuty
lub choćby co do dnia. Że tak naprawdę nic się nie
da przewidzieć. Zaczęłam więc odpuszczać i zaczęło mi się rozjaśniać w głowie. A potem w 2007
roku miałam operację zatok z powodu przewlekłego zapalenia krtani. Oznaczała ona niebezpieczeństwo utraty głosu. Wracając do tego, co mówiłyśmy o chorobie – nagle okazało się, że być może
nie będę już mogła śpiewać. Poczułam wtedy tak
dojmujący ból psychiczny, tak naprawdę dopiero
wtedy przekonałam się, jak wiele muzyka dla mnie
znaczy. To jest mój sposób na funkcjonowanie
i strasznie by mi jej brakowało.
Po operacji w 2007 roku zaczęłam przyjmować
wiele nowych propozycji – np. występów aktorskich, duetów muzycznych. Słowem, były to rzeczy, o których wcześniej myślałam, że nie zapanuję
nad nimi wystarczająco dobrze. Że nie zrealizuję
ich perfekcyjne. A wtedy odpuściłam. Zaczęłam
cieszyć się tym wszystkim, co przynosi mi los.
Tych wyzwań było coraz więcej, bo byłam w stanie
coraz więcej udźwignąć. Bo przestałam wymagać
od siebie aż takiego perfekcjonizmu.
Właśnie wtedy powstał projekt Akustik Trio, potem po latach Akustik Kwartet, zaczęłam wtedy
grać na instrumentach. A wcześniej moim jedynym instrumentalnym doświadczeniem było
brzdąkanie na gitarze. Zawsze myślałam, że nigdy
nie odważę się zagrać na scenie. Przecież żaden
ze mnie muzyk. Jednoczesne granie i śpiewanie
wydawało mi się nie do udźwignięcia. A wtedy
stwierdziłam, że to zmienię i zaczęłam wprowadzać cymbałki, dzwonki, grzechotki, bębenki.
Powoli oswajałam te rzeczy.
Stwierdziłam wtedy, że skoro wyszłam z choroby,
a dzięki rehabilitacji mam jeszcze mocniejszy głos,
to znaczy że powinnam zweryfikować swoje podejście. Pomyślałam – nie sprawdzę się, to się nie dowiem. Przy pierwszych koncertach z Trio był jeden
bębenek. Potem jakaś grzechotka, dzwonki, fani
i przyjaciele zaczęli mi przynosić różne egzotyczne
instrumenty z całego świata. Uzbierało się w końcu
tego tyle, że nie byłam już w stanie wszystkiego ze
sobą wozić. Potem przyszły mi do głowy rekwizyty
w postaci butów i kwiatków, i to powoli obrastało.
Okazało się, że da się wyszkolić mózg tak, żeby
zsynchronizować te wszystkie elementy. Nauczyłam się tym bawić. A zaczęłyśmy od stresu. Bo zupełnie inny stres jest w momencie, kiedy człowiek
czuje życzliwość i sam dla siebie jest życzliwy.

RP: Z tym stresem jest tak, że po tylu latach doświadczenia on nie znika, ale na pewno się zmienia.
Jest bardziej mobilizujący. I znowu wrócę do tego,
że czuję się przez publiczność rozpieszczona. Czuję
z jej strony akceptację. Przecież ponad 30 lat mogę
występować z powodzeniem wyłącznie dlatego, że
ludzie przychodzą i chcą mnie słuchać. Że są życzliwi i otwarci. To zdecydowanie łagodzi stres, gdy
wiem, że przychodzą ludzie, którzy tego chcą.
■ Podsumowując to, co Pani teraz opowiedziała – co
■ Czyli nawet jeśli wydarzy się coś niechcianego to

by Pani powiedziała sobie 30 lat temu, gdy zaczynała
Pani swoją karierę?
RP: Szczerze mówiąc, gdy próbuję coś powie-

życzliwa publiczność nie odbierze tego źle.
RP: Tak. Dzięki temu wiem, że nie będę kryty- dzieć mojej córce, to okazuje się, że nie da się

kowana w jakiś taki zimny sposób, że nie będzie uczyć na cudzych błędach. 30 lat temu byłam inną

RP: Nie jestem zawodową aktorką, więc nie zagram wszystkiego. Mogę grać, jak ja to mówię,
„po warunkach”. Mogę grać kogoś podobnego do
siebie, kogoś w sytuacjach, które też mi się w życiu przydarzyły. Nie stworzę czegoś kompletnie
oderwanego od własnej osobowości, od własnego
życia – tak jak robi to zawodowy aktor. Natomiast
daje mi to frajdę. I podobnie jest, gdy śpiewam na
scenie – jest to wtedy budowane na mnie, na moich doświadczeniach. Uwiarygadniam przekaz poprzez własne doświadczenia, własną osobowość.
Tych ról scenicznych i teatralnych nie zdarzyło mi
się jakoś bardzo wiele. Natomiast punktem wspólnym pomiędzy tymi dwoma rolami na pewno jest
czerpanie z siebie. Jeżeli reżyserowi pasuje do roli
osobą. Jeśli przyszłabym do samej siebie, do tej to, jaka jestem i co mogę pokazać, to wtedy coś
sprzed lat, to mogłabym sama sobie nie uwierzyć. z tego budujemy.
Byłam wtedy strasznie spięta, sfocusowana na bardzo konkretne rzeczy. Byłam tak zamknięta, że ■ Wracając do roli wokalistki. Czy ma Pani jakieś
same słowa na pewno by do mnie nie przemówiły. swoje ulubione, własne utwory, po które sięga Pani
Natomiast gdybym spotkała wcześniej parę osób, chętniej niż po inne? Np. z większym sentymentem?
które spotkałam w trakcie tych wielu lat, z którymi RP: Ciężko byłoby teraz tak detalicznie wyliczać.
tak dobrze się poczułam, to na pewno miałoby to Natomiast są utwory, które mają trochę dłuższe życie. Publiczność się ich nawet specjalnie domaga.
na mnie większy wpływ.
Fot. Jacek Sulewski

„Ważna jest życzliwość
dla samego siebie”

Mocne Strony

■ Chciałabym dopytać jeszcze o doświadczenia aktorskie, o których Pani wcześniej wspomniała. Czy
mogłaby Pani porównać ze sobą bycie na scenie
w roli aktorki i bycie na scenie w roli wokalistki? Czy
są tutaj jakieś punkty wspólne? Zakładam, że pewnie
tak, np. kontakt z publicznością.

Fot. Sylwester Żółtowski
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Fot. Jacek Sulewski

Hagen. Lub Björk – jej muzyka nie jest taplaniem
się w nieszczęściu tylko raczej sięganiem w rejony
mistyczne. Z twórców bardziej współczesnych bardzo podoba mi się to, co Miuosh robi, a zwłaszcza
jego ostatnia płyta z orkiestrą, czyli takie łączenie
stylów. Zresztą płyta, nad którą sama obecnie pracuję, też łączy w sobie różne style, np. etno, kulturę
folkową z różnych stron świata, do tego głos biały i korzenie kobiecości. Dużo będzie się na niej
działo. Ostatnio zainteresowałam się też bardziej
kulturą skandynawską. Np. Aurora ma wiele interesujących, etnicznych zapożyczeń. Ciekawy jest
Ólafur Arnalds – chociaż jest zupełnie stonowany.
Podoba mi się to, co robi Hania Rani. Etniczne to
nie jest, ale za to tak inspirujące, że można doznać
olśnienia. Podobają mi się bardzo różne rzeczy. Ich
punktem wspólnym jest to, żeby dzięki nim coś
się czuło, coś się widziało oczami duszy, czuło się
się jest na dnie czy w jakimś skrajnym smutku. Nie nawiązywane relacje. Lubię też klimaty bardziej
wiem, jakim trzeba być egocentrykiem, żeby takie ostre, rytmiczne, mocne, a także prześmiewcze
coś udźwignąć. Jak ktoś cierpi to cierpi i koniec. To i publicystyczne.
zdecydowanie nie jest dobry moment na pisanie.
Trzeba to przepracować i dopiero wtedy, pamiętając to, co się działo, co człowiek czuł, przearanżować to artystycznie.

■ Na pewno odważne.

trochę podgląda innych twórców. Jaki twórca jest dla
Pani inspirujący?

RP: Odważne tylko w czasie decyzji. Jak skoczyłam to już nie byłam odważna (śmiech). Pierwszy
i ostatni raz. Ale warto było to przeżyć. Potem napisałam o tym piosenkę i jak ją śpiewam to przypomina mi się ten skok. Są piosenki, które były
pisane nawet nie w trakcie jakichś dramatycznych
przeżyć, ale w oparciu o nie – trochę później. Absolutnie zaprzeczam temu, że dobrze jest pisać, jak

RP: Taki, który wywołuje emocje. To jest podstawa. Ten, do którego się wraca, bo się coś przeżywa. Niespecjalnie przemawiają do mnie nawet
jakieś melodyjne czy wyświetlane w milionach
odsłon piosenki albo utwory takie stricte rozrywkowe. Ja potrzebuję wejść w temat znacznie głębiej. Przy czym nie zawsze są to jakieś skrajnie
smutne historie. Przychodzi mi tu na myśl np. Nina

■ Ostatnie pytanie. Co lubi robić Pani w wolnym czasie?
Co daje Pani reset, taką dobrą energię na kolejne dni?
RP: Wiele jest takich rzeczy, które lubię i nieste-

ty nie na wszystko mam czas. Mam nadzieję, że
się jakoś lepiej zorganizuję, bo to jest akurat moja
słabsza strona. Lubię jeździć, śpiewać, koncertować. Lubię czas z ludźmi. Ale też mogę się zaszyć
w domu z książką, jestem wtedy przeszczęśliwa.
Ostatnio kursuję pomiędzy Warszawą a domem na
wsi, gdzie mogę doświadczyć kontaktu z naturą,
z łąką. Mam tam swoje owoce i przetwory. Teraz
muszę zdążyć zebrać mniszka, zanim natura go
zdmuchnie. Przy stawie jest już czosnek niedźwiedzi. Co robię w wolnym czasie? Przetwory robię
(śmiech). Ale to tylko czasem. Do tego nieoceniony jest czas z rodziną.
■ Dziękuję bardzo za rozmowę.

RP: Ja również dziękuję.
Duża galeria zdjęć z koncertu Renaty Przemyk z zespołem w Arsusie
i ze spotkania z fanami do obejrzenia na www.mocnestrony.com.pl

Fot. Jacek Sulewski

I takie, które wytrzymują jakieś przearanżowania,
które były zagrane już w iluś tam wersjach. To są
głównie te, przy których mogę się sama wzruszyć.
Np. „Kochana” czy „Jakby nie miało być”. Strasznie lubię piosenkę „Co tam niebo” o tym, jak kiedyś w ciężkim momencie swojego życia chciałam
zobaczyć, jak jest w niebie. Skoczyłam wtedy ze
spadochronem. Głośno tam jest strasznie (śmiech).
A jak człowiek spada, tak naprawdę spada, to jest ■ Zbliżając się już powoli do końca – jakie są Pani inspiracje artystyczne? Zakładam, że każdy artysta też
to po prostu…
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KOREK W UCHU CZY NIEDOSŁUCH?
Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie
■ Jak dbać o higienę uszu?

Higiena ucha to przede wszystkim dbałość o czystość małżowiny usznej i drożność przewodu słuchowego. Kojarzy się nam po prostu z myciem
uszu lub usuwaniem woskowiny. Na nieszczęście
większość z nas stosuje do tego celu patyczki higieniczne.
■ 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 stosowanie patyczków grozi uszkodzeniem lub przebiciem błony bębenkowej. Co za tym idzie, możemy
trwale uszkodzić narząd słuchu.
■ Zatem jak skutecznie i bezpiecznie czyścić

uszy?

Jeśli mamy tendencję do wydzielania się dużej
ilości woskowiny możemy używać środków przeznaczonych do higieny uszu, które rozpuszczą zalegającą woskowinę. Stosowanie wspomnianych
preparatów powinno być zgodne z zamieszczoną
ulotką. Jeśli podane sposoby nie pomagają, należy udać się do lekarza laryngologa, który oceni stan przewodu słuchowego i w razie potrzeby
oczyści z zalegającej woskowiny.

■ Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić?

Zalegająca woskowina stopniowo wypełnia kanał
słuchowy doprowadzając często do jego całkowitego 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.
■ A co w sytuacji, gdy nawet po usunięciu wo-

skowiny nadal mamy poczucie gorszego słyszenia?

Najlepiej wykonać badanie słuchu. Pozwoli ono
określić nie tylko, czy mamy niedosłuch, ale
i stwierdzić, czy nie ma stanu zapalnego i towarzyszącego 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 badanie tympanometryczne, które pozwoli określić
czy ucho we właściwy sposób przewodzi dźwięki i czy przypadkiem błona bębenkowa nie jest
uszkodzona. Jeśli zdecydujemy się najpierw na
wizytę w gabinecie słuchu, w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów infekcji, protetyk
słuchu pokieruje nas do lekarza laryngologa. Warto skontrolować stan swoich uszu.
■

6 PSYCHOLOGIA
PRZYSZŁOŚĆ
KSZTAŁTUJĄ
OPTYMIŚCI
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Istnieją konkretne powody, dla których powinniśmy być optymistami. Nie jest to łatwe, ponieważ współczesny świat zmaga się z ogromnymi problemami. Są nimi trwająca wojna
w Ukrainie, globalna zmiana klimatu czy choroby, które potraﬁą wywrócić do góry nogami
wręcz cały świat. Skala tych problemów jest
jednak jeszcze większym powodem, dla którego powinniśmy być optymistami. Brzmi paradoksalnie? Przeczytaj zatem ten artykuł.
BRAK PEWNOŚCI
W przeszłości każda wielka i trudna rzecz, której udało się dokonać, każdy przełom, wymagały bardzo silnego poczucia optymizmu, że jest
to możliwe. Jest to już właściwie uzasadnienie,
dlaczego zawsze – nawet w mniej sprzyjających
czasach – warto zachować optymizm. Przekonuje do tego Kevin Kelly, pisarz i myśliciel, pasjonujący się m.in. inteligentnymi technologiami.
Jego koncepcja na temat namacalnych, rozwojowych skutków wynikających z optymizmu jest
na tyle interesująca, że musieliśmy przyjrzeć się
jej bliżej. Kelly przyznaje, że nie ma gwarancji,
że coś się wydarzy dlatego, że w to wierzymy.
Nikt nie może nam dać takiej pewności. Co więcej, pewnie niejednokrotnie się to nie wydarzy.
Jednak, jak twierdzi, to właśnie dlatego, optymizm jest tak konieczny.

(NIE)REALNY POMYSŁ
Spójrzmy na to z drugiej strony. Jeśli nie wierzymy to żadne istotne dokonanie nie wydarzy się
samo z siebie. Brak wiary przekłada się na niepodejmowanie żadnych działań więc z góry skazujemy się na niepowodzenie. Pierwsze samoloty
mogły wydawać się szalonym pomysłem. A dziś
w każdej chwili średnio pół miliona ludzi przemierza gdzieś właśnie drogą powietrzną. Dlatego
tak ważne jest, abyśmy wyobrażali sobie świat
i rozwiązania, których pragniemy, i wierzyli, że
możemy je zrealizować. I właśnie wiara w to, że
coś niemożliwego może się wydarzyć, jest tym,
co do tej pory kształtowało naszą przeszłość. Nasza historia została ukształtowana przez optymistów, a jeśli chcemy kształtować przyszłość, musimy być optymistami.

STAŁY POSTĘP
Poczucie optymizmu to perspektywa, w której
oczekujemy, że świat przyniesie trochę więcej dobra niż zła, trochę więcej powodów do
nadziei niż do obaw. Tak go można zdefinio-

wać. Zdecydowanie nie jest tylko pozytywnym
usposobieniem czy rodzajem ślepoty na realia
światowych problemów. Zamiast tego optymizm opiera się na niepodważalnym fakcie historycznego postępu. Jeśli spojrzymy na dane
w naukowy, racjonalny sposób, to zobaczymy,
że średnio w skali globalnej w ciągu ostatnich
500 lat następowała stopniowa poprawa. Takie
są fakty. Dlaczego tak rzadko to doceniamy
i wciąż tak wielu ludzi jest pesymistami? Kevin
Kelly wskazuje kilka powodów.

PESYMIZM JEST ŁATWIEJSZY
Po pierwsze, postęp obejmuje często to, co się
nie wydarzyło. Chodzi o te wszystkie rzeczy, które mogły się wydarzyć, ale tak się nie stało. Np.
dwuletnie dziecko, które nie umarło na ospę. Takie rzeczy nie trafiają na pierwsze strony gazet.
Drugi powód jest taki, że złe rzeczy dzieją się
szybciej niż dobre. Dobre rzeczy wymagają czasu. Jeśli skrócimy cykl informacyjny do ostatnich
pięciu minut, prawdopodobnie znajdziemy w nim
więcej negatywnych newsów niż pozytywnych.
Dobre rzeczy trwają dłużej. Gdyby gazety i strony
internetowe były aktualizowane co 100 lat, mielibyśmy zupełnie inne zestawy nagłówków.

ZŁO – BARDZIEJ WIDOCZNE
Kolejna przyczyna wszechobecnego pesymizmu
ma podłoże cywilizacyjne. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że społeczeństwa są
w stanie tworzyć tylko o kilka procent więcej dobra niż niszczą każdego roku – jednak z biegiem
czasu te kilka procent się potęguje. I tym właśnie
jest cywilizacja. Dlatego ten jeden „dobry” procent jest często niemal niewidoczny w natłoku
tych negatywnych rzeczy. To, co złe, lubi przyćmić to, co dobre. Często nie uświadamiamy
sobie tego postępu, dopóki nie odwrócimy się
i nie spojrzymy w przeszłość. Oczywiście jest
możliwe, że po 500 latach postępu jutro może się
on zatrzymać. Ale jest to mało prawdopodobne.
Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że ten
długoterminowy trend będzie się utrzymywał,
przynajmniej do końca naszego życia. Historyczny postęp jak najbardziej uzasadnia zatem dalsze
zachowywanie optymizmu. To pierwszy powód,
dlaczego warto być optymistą.

ZAUFANIE
Wywołana powyżej cywilizacja umożliwia wprowadzanie ulepszeń między innymi dlatego, że
optymistycznie ufamy innym. Współpracujemy
z wieloma obcymi ludźmi, tworząc razem rzeczy
wykraczające poza nas samych, większe niż to,
co moglibyśmy sami zrobić. To wymaga zaufania, a zaufanie jest rodzajem optymizmu. Oprócz
współpracy z ośmioma miliardami zupełnie obcych ludzi na tej planecie, którzy dokonują wielkich rzeczy, możemy również zaufać przyszłym
pokoleniom. Miliardom ludzi z przyszłości, którzy jeszcze się nie narodzili. Właśnie teraz, dzisiaj,
korzystamy z pracy poprzednich pokoleń, które
poświęciły się tworzeniu infrastruktury – dróg, kanałów, wieżowców, sieci telefonicznych – z której
teraz korzystamy. W rzeczywistości możemy cieszyć się większymi korzyściami niż oni w przeszłości, kiedy zaczynali. Działali oni dla nas jak
dobrzy przodkowie, a czasem nawet poświęcali to,
co mogło przynieść natychmiastowe zyski i korzyści, odkładając je na przyszłe pokolenia.

CIĄGŁOŚĆ POKOLEŃ

GABINET
PSYCHOTERAPII
Warszawa Ursus
tel. 517 223 533
growhappy.pl
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My również chcemy być dobrymi przodkami,
a bycie dobrymi przodkami, którzy starają się
przenieść korzyści na przyszłe pokolenia, jest
aktem optymizmu. Kiedy więc ufamy przyszłości, rozumiemy, że przyszłe pokolenia będą mieć
nie tylko lepszy standard życia dzięki postępowi.
Będą mieć także większe możliwości rozwiązywania problemów, ponieważ będą dysponować

większą wiedzą i lepszymi narzędziami. Dlatego możemy im zaufać. Możemy zaufać temu, że
przyszłe pokolenia będą w stanie rozwiązywać
problemy, których my sami nie potrafimy rozwiązać. Oznacza to, że powinniśmy być optymistami
nie dlatego, że wierzymy, iż nasze problemy są
mniejsze niż nam się wydawało. Powinniśmy być
optymistami, ponieważ wierzymy, że nasza zdolność do rozwiązywania problemów jest większa,
niż nam się wydawało. To drugi powód, dla którego warto być optymistą.

PROBLEM JAKO SZANSA
Trzeci powód ma związek z problemami, na które
warto spojrzeć jak na zamaskowane możliwości.
Optymiści nie unikają problemów. Optymizm
polega na przyjmowaniu problemów, ponieważ to
właśnie problemy tworzą rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że powstałe rozwiązania będą generować nowe problemy. Jest to nieodłączny element
rozwoju. Większość problemów, z którymi się
dziś borykamy, jest wynikiem rozwiązań z przeszłości. Przykładem może być zmiana klimatu.
Doprowadziło do niej wiele służących człowiekowi, słusznych działań. Oznacza to, że większość
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rozwiązań, które mamy dziś, będzie generować
problemy w przyszłości. A problemów będzie
więcej, ponieważ nowe rozwiązania stwarzają
o wiele więcej problemów. W ten sam sposób, gdy
nauka odpowiada na jakieś pytanie, odpowiedź ta
rodzi dwa lub trzy nowe pytania – o rzeczy, których nawet jeszcze nie znamy. I tak, w pewien
osobliwy sposób, nauka poszerza naszą niewiedzę
szybciej niż naszą wiedzę. Ale problemy nie hamują postępu. Problemy są przewodnikiem postępu. Nie ma problemów, nie ma postępu. A więc
nawet złe rzeczy, które się zdarzają, są w gruncie
rzeczy możliwościami, które przynoszą nowe rozwiązania i lepsze możliwości.

WYBÓR
Mamy więc wybór, jeśli chodzi o optymizm. To
nie jest kwestia Twojej osobowości – czy masz
predyspozycje do postawy optymistycznej. Bez
względu na to, jaki jesteś, możesz wybrać optymizm. Optymizm to decyzja. A gigantyczne
problemy wymagają gigantycznego optymizmu.
Kevin Kelly przekonuje, że mamy wręcz moralny obowiązek być optymistami. Kiedy jesteśmy
optymistami, możemy kształtować przyszłość,
możemy stawać się lepszymi przodkami, możemy
rozszerzać nasz zasięg – tworzyć rzeczy większe
od nas samych. Możemy traktować problemy
jako szanse. To właśnie optymizm pomoże nam
stworzyć przyszłość, jakiej pragniemy. Wybierz
mądrze.
Marlena Hess
BIBLIOGRAFIA:
• Kevin Kelly, The future will be shaped by optimists, do-

stęp: https://www.ted.com/talks/kevin_kelly_the_future_will_be_shaped_by_optimists
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Gmina BŁONIE informuje

„Czysta Rzeka”
w Błoniu
28 kwietnia mieszkańcy gminy
Błonie: radni, członkowie Towarzysztwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej
(którzy już kolejny raz w ramach
„czynu społecznego” sprzątali Rokitnicę), wędkarze z Koła PZW nr 9
(koordynatorzy akcji Czysta Rzeka
w Błoniu), zuchy i harcerze z Hufca ZHP Błonie i wspierający ich
przedstawiciele ﬁrmy Szlif ruszyli
brzegami (i korytem) Rokitnicy, aby
posprzątać naszą błońską rzeczkę.

WIWAT MAJ,
PIĘKNY MAJ!

I

Piękna pogoda jakiej dawno nie
było podczas majówki sprzyjała
wspólnemu radosnemu świętowaniu. W Błoniu 3 maja od wielu lat
obchodzone jest podwójne święto
– rocznica uchwalenia konstytucji
oraz Święto Strażaków, przypadające wg kalendarza dzień później.

T

radycyjnie błońskie obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św.
Trójcy. Stamtąd przy dźwiękach orkiestry OSP Błonie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na Rynek,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości z udziałem żołnierzy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia.
Jak co roku wystawili oni wartę przy
Pomniku Niepodległości i kompanię
honorową. Nie obyło się też bez odczytania apelu pamięci i salwy honorowej. Patriotyczne świętowanie,
w którym brało udział blisko 20 pocztów sztandarowych nie byłoby tak
uroczyste i tak radosne, gdyby nie
wspaniała oprawa muzyczna błońskiej orkiestry strażackiej. Burmistrz
Błonia Zenon Reszka część swojego
przemówienia poświęcił właśnie strażakom – dziękując im za poświęcenie
i trud wkładany w ratowanie mienia
i życia i życząc wiele sił, zdrowia
oraz spełnienia planów i marzeń.
Podczas ceremonii składania kwiatów
doskonale było widać, że 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
wspólnie świętują wszyscy mieszkańcy gminy Błonie – przedszkolaki

i seniorzy, przedstawiciele szkół i stowarzyszeń – z miasta oraz terenów
wiejskich.
Błońskie obchody zakończyła – lubiana szczególnie przez najmłodszych
– parada pocztów sztandarowych, wojska, pododdziałów strażąckich i wozów bojowych.

Było bardzo głośno i zarazem radośnie. Po uroczystości uczestnicy mogli
posilić się pyszną wojskową grochówką. Wieczorem zaś w Centrum Kultury odbył się wspaniały koncert „Piękne, bo polskie” w wykonaniu zespołu
Big Band Błonie.
UG Błonie

nicjatywa sprzątania rzek ma charakter ogólnopolski, a akcje odbywają się wczesną wiosną, gdyż

7

www.blonie.pl

właśnie wtedy najbardziej widoczne
są pokłady śmieci
zalegające wzdłuż
rzecznych koryt.
W Błoniu „Czysta rzeka” odbyła się
po raz pierwszy, ale z pewnością nie
ostatni.
W tegorocznej akcji sprzątania Rokitnicy wolontariusze zebrali 21 worków
nieczystości, dwie opony, zatopiony
kosz na śmieci oraz sprzęt AGD, które
zostały odebrane przez Zakład Usług
Komunalnych w Błoniu.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się
w akcję sprzątania Rokitnicy. Mam
nadzieję, że Wasz wysiłek będzie doceniony i mieszkańcy długo będą mogli cieszyć swoje oczy naszą śliczną
i przede wszystkim czystą rzeczką.
Zenon Reszka
Burmistrz Błonia
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UKRAIŃSKIE DZIECI
W HOTELU MAZURKAS

KONCERT
„Uśmiech dla Ukrainy”
Hotel Mazurkas zorganizował 27 marca 2022 roku koncert
charytatywny „Uśmiech dla Ukrainy”. Były łzy wzruszenia, radość
przeplatana ze smutkiem, śmiech dzieci brzmiący w całym hotelu
i chwile zapomnienia o okrutnej, ukraińskiej rzeczywistości.

W

Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim od początku wojny mieszka około 140 obywateli Ukrainy (w tym około
35 dzieci).

podzielamy ich ból, że rozumiemy ich dramatyczną sytuację... jak sprawić, żeby ich dzieci,
wnuki, choć przez chwilę śmiały się beztrosko?
Nawet ci najmłodsi – do końca nie rozumiejąc
tego, co się dzieje – wyczuwają tragedię. NieCodziennie wielokrotnie mijamy się
ustannie przytulani do piersi babć i matek czują
na hotelowych korytarzach...
przecież wilgoć, słoność niepowstrzymywal... wymieniamy grzeczności i uśmiechy, ale łatwo nych łez płynących z ich oczu. Łez będących
zauważyć, że mimo, iż nasi goście mają dobre wyrazem bezradności, obawy o najbliższą przywarunki mieszkaniowe i zapewnione wyżywie- szłość, tęsknoty i świadomości dramatyzmu
nie, to tak naprawdę – nie są szczęśliwi.
każdego etapu obecnej sytuacji.
Dorośli mogą korzystać z jeszcze cudem działających telefonów, a dzieci trzydziesty któryś dzień Duszą, ciałem, sercem i całym sobą
z rzędu próbują się bawić wciąż tymi samymi za- jesteśmy z nimi!
bawkami, którymi w innych okolicznościach już Mimo naszych polskich doświadczeń z II Wojny
dawno by się znudziły.
Światowej, mimo największej empatii, którą odIch kochana Ojczyzna jest w ogniu. Ich ojcowie czuwamy w związku z dramatem i bólem Ukrasą na froncie straszliwej wojny. W salach, gdzie inek i ich dzieci – nie sposób utożsamić się nam
wszyscy jedzą posiłki, na hotelowych koryta- z nimi – tak wielki jest ciężar tragedii, której dorzach, w salach zabaw dla dzieci, wisi w powie- świadczyli.
trzu przerażający brak wiedzy i obawa o to, co Chcąc chociaż na trochę oderwać dzieci od
będzie dalej – z nimi, z ich najbliższymi, którzy ich smutnej sytuacji, z nieświadomością, czy
zostali w Ukrainie.
postępujemy słusznie, postanowiliśmy zrobić
Przeżywamy to wraz z nimi. Oczywiście nie da w ostatnią niedzielę marca imprezę dla dzieci
się odczuwać „tak samo”. To przecież ich domy ukraińskich, ich matek, babć i opiekunów. Wyjuż nie istnieją, to przecież ich mężowie, bracia, myśliliśmy tytuł „Uśmiech dla Ukrainy”.
synowie i ojcowie – nie daj Boże – mogą zostać
ranni, czy nawet zginąć na tej potwornej wojnie. Organizacja koncertu
„Chwała bohaterom!” – to jedno zdanie wszyscy i obawy organizatorów
jesteśmy w stanie wykrzyknąć dla dodania im Organizacja imprezy była naprawdę dużym wyotuchy.
zwaniem, jednak, jak się okazało – przygotowaJak jednak wejść do serc młodych i starszych liśmy wszystko „koncertowo” – w pełnym znaUkrainek, jak im pokazać, że w dużym stopniu czeniu tego słowa. Zaprosiliśmy nawet operowe

gwiazdy ukraińskie: Lizę Lipitiuk – sopran (Narodowa Artystka Ukrainy), Natalię Kovalenko –
sopran, Oleksandra Ivanova (Filharmonia Kijowska/akordeon), Katarzynę Parfeniuk – fortepian.

Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w towarzystwie Pani Anety Klepackiej-Kołbuk – Dyrektor
Generalnej MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
oraz Pani Julii z dziećmi
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Na zdjęciu od lewej: Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, Natalia Kovalenko – prowadząca Koncert,
Andrzej Bartkowski – Prezes MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

Za chwilę na salę wjedzie TORT GIGANT wykonany specjalnie dla ukraińskich dzieci i ich opiekunów

uczestników (dzieci i opiekunów). Jakaż to była impreza! Trwała ponad cztery
godziny!
Dzieci lepiły pierogi i piekły
ciasta. Ile radości, ale i łez.
Muzyka, tańce, zabawy,
szkolenia, występy, wspólny obiad i mnóstwo słodyczy, a na koniec – TORT
GIGANT dla tysiąca dzieci
i opiekunów. Wspólne śpiewanie, bajki w wykonaniu
ukraińskich artystów, orkiestra. A w środku tych
wszystkich atrakcji – rozbrykane i nareszcie szczęśliwe ukraińskie maluchy,
mogące reagować spontanicznie i poddawać się
Dzieci z Zespołu Tańca „Ożarowiacy" beztroskiej zabawie, której
tak bardzo im brakowało
Było malowanie buziek, gry, zabawy, dmuchań- w ostatnim czasie. Starsze dziece, gotowanie, pieczenie pizzy, lepienie piero- ci również z radością uczestniczyły w całej imprezie, ale
gów oraz konkursy i tańce.
Wcześniej zrodziła się w nas obawa, czy zapro- na ich buziach widoczna była
szeni goście – dzieci z opiekunami – przyjdą, bo świadomość, że to tylko chwila
może nie będą mieli odwagi, będą skrępowani, przerwy w ich nadal niepewnej
że może to nie wypada, bo przecież… wojna. sytuacji.
Nie wiedzieliśmy także, czy ten nasz przyjazny
Kiedy orkiestra dęta grała
gest będzie właściwie odebrany...

Zachwyt budziły: wspaniały śpiew, granie i recytacje. Wystąpił Zespół Ludowy Ożarowiacy
– urocze, zdolne dzieci i młodzi artyści z Ożarowa Mazowieckiego, a pokaz umiejętności
dała młodzież ze szkoły cyrkowej w Julinku.
Zagrała również 30-osobowa Babicka Orkiestra
Dęta pod kierownictwem rewelacyjnego Zbigniewa Załęskiego. W jeden z saksofonów tej
orkiestry z miłością dla ukraińskich dzieci dął
sam profesor Jerzy Stępień – były prezes jednej z najważniejszych instytucji państwowych Jakaż to była impreza!
– Trybunału Konstytucyjnego, który teraz... Trudno policzyć, ale według wszystkich świadków przybyło przynajmniej tysiąc ukraińskich
ach, szkoda gadać...

PODZIĘKOWANIA

Zarząd MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel,
Prezesi – Andrzej Bartkowski i Andrew Hulewicz oraz
Dyrektor Generalna Aneta Klepacka Kołbuk składają
serdeczne podziękowania dla:
■ Pana Jana Żychlińskiego, Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego
■ Pana Pawła Kanclerza, Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
■ Dzieci z Zespołu Tańca „Ożarowiacy”, Domu Kultury „Uśmiech” oraz pani choreograf Małgorzaty
Wojciechowskiej
■ Pana Prezesa Tomasza Nowackiego, Consorfrut
■ Pana Prezesa Janusza Kraszka, GODAN
■ Pana Prezesa Marcina Rybarczyka, Mistrzowie
Imprez
■ Pani Moniki i Pana Pawła Jancewicz, właścicieli
Cukierni Jancewicz

■

■
■
■

■

Pani Natalii Kovalenko za prowadzenie koncertu
oraz dla ukraińskich artystów: pani Lizy Lipitiuk,
pana Oleksandra Ivanova, Jarosława Ivanova
Pana Kamila Dzilińskiego i Michała Shao Szałucho, Pana Sergiusza Kaszkowskiego
Artystów cyrkowych, MULTI VISUAL Żonglerka,
pokazy laserowe i akrobacje
Pani Marii Gawlik i Pana Juliana Waglewskiego
– duetu „Marysia i Julian” – AKROBACJE IKARYJSKIE
Babickiej Orkiestry Dętej im. K. Pendereckiego
pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego

za okazaną pomoc w organizacji i realizacji koncertu charytatywnego „Uśmiech dla Ukrainy”,
którego celem było przywrócenie choć na chwilę radości w sercach ukraińskich dzieci, przebywających
obecnie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

9

hymn Ukrainy...

... tylko najmłodsze dzieci nie mogły opanować
rozpierającej je energii. Reszta – wyprężona jak
struny – razem z opiekunami śpiewała hymn,
a po jego zakończeniu, widać było czerwone
od płaczu buzie – i zaraz po tym ręce i lewe,
i prawe, a i rękawy mokre od wycierania łez.
A potem zaczął się nieprzerwany ciąg uścisków, przytulań, przemówień i podziękowań
w języku rosyjskim, ukraińskim, angielskim
i francuskim.

Obraz – jak kadr z ﬁlmu

Jeszcze na koniec do fortepianu zasiadła pianistka ukraińska, która ponownie zagrała hymn
Ukrainy, a wokół fortepianu, niespodziewanie,
pojawił się wianuszek kilkudziesięciorga dzieci,
które całą siłą swoich gardeł i płuc zaśpiewały
najdroższą im pieśń – „Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola" (Ще не вмерли України
ні слава ні воля). Kończąc okrzykiem „Chwała
Ukrainie!” i „Chwała Bohaterom!” wykorzystały
cały swój potencjał głosu, a gdzie głos wydawał
się niewystarczający – włączały gestykulację

Andrzej Bartkowski – Prezes Hotelu Mazurkas
poddał się zaraźliwej, radosnej energii ukraińskich dzieci

i tak zwaną mowę, co tam, mowę… – krzyk ciała,
ale też pięści, gardeł… duszy!
Ten znienacka powstały obraz – fortepian, pianistka i chór z wianuszka dzieci – mógłby stanowić końcowy kadr jakiegoś monumentalnego,
pełnego dramatyzmu filmu...
W czasie imprezy Pan Prezes Hotelu Mazurkas – Andrzej Bartkowski dał się wszystkim
poznać jako wspaniały organizator i osoba odpowiedzialna za całość. Na koniec wydarzenia
podeszła do niego dziewczynka, jak się okazało
później, niespełna 4-letnia. Przepiękna buźka,
z umalowanym noskiem i policzkami. Smutna.
Dotknęła go, zwracając na siebie uwagę, a kiedy
na nią spojrzał, otworzyła szeroko swoje rączki,
uniosła je do góry z najbardziej szczerą chęcią
uściskania Pana Prezesa.
Ze wszystkich oczu polały się wtedy łzy i długo
wszyscy nie mogli się z nimi uporać, bo napływały następne.
Ten dzień zapamiętamy na zawsze...
MCC MAZURKAS
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■ POWIAT PRUSZKOWSKI. Kilometry, dzięki którym powstanie „Dom na Zawsze Przylądek” dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Rusza druga edycja akcji
„Kilometry dla Przylądka”

ka” i pomagać razem z całym naszym
zespołem. W BPX wierzymy, że kolejna edycja przyciągnie jeszcze więcej
osób, a w tym roku włączyć może się
każdy, kto chce pomagać. Zapraszamy do wyzwania wszystkich miłośników aktywnego trybu życia, a energię
przekładamy na działanie. Liczymy,
że uda się nam pobić zeszłoroczny
rekord, a patrząc na ogromny entuzjazm przyjaciół fundacji – to musi
się udać – mówi Bogusław Cieślak,

1 maja br. startuje kolejna edycja akcji „Kilometry dla Przylądka” organizowana przez Fundację „Lepszy Start” i przyjaciół Szkoły Podstawowej
dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek” w Parzniewie, która działa w powiecie pruszkowskim od 2011 roku. Celem inicjatywy jest pomoc osobom ze spektrum autyzmu i zapewnienie im miejsca,
Prezes BPX.
w którym będą mieli szansę na godne dorosłe życie.
– Obecnie największym wyzwaniem
i marzeniem fundacji jest budowa
„Domu na Zawsze Przylądek”, w którym osoby po 24 roku życia otrzymają
dobrą opiekę, ale również będą mogły pracować, nawiązywać kontakty
z lokalną społecznością i rówieśnikami. Ze względu na brak rozwiązań systemowego finansowania specjalistycznych placówek dedykowanych osobom
z autyzmem jest ogromna potrzeba
stworzenia takiego miejsca – mówi Ire-

czas różnych aktywności na świeżym
powietrzu: spacerów, biegania czy jazdy na rowerze. Możemy dbać o formę
i jednocześnie pomagać. Każdy zakończony dystans to pieniądze dla podopiecznych fundacji.
Wszystkie kilometry sponsor strategiczny – firma konsultingowa BPX na
koniec miesiąca zamieni na złotówki,
czyli realną pomoc dla Fundacji „Lepszy Start” na rzecz „Domu na Zawsze
Przylądek”.

na Cieślak, założycielka szkoły.
Akcja potrwa przez cały maj i będzie – Cieszymy się, że kolejny raz możemy
polegać na zbieraniu kilometrów pod- włączyć się w akcję na rzecz „Przyląd-

Każda pomoc ma znaczenie
Uczestnikiem akcji może być każda
osoba, która posiada smartfon i lubi aktywności na świeżym powietrzu. Każdy
kilometr to złotówka zbliżająca do realizacji celu. Do wyzwania można przystąpić niezależnie od miejsca zamieszkania.
Zasady dołączenia do akcji są proste –
wystarczy wejść na stronę www.przyladek.org.pl lub na fb szkoły Przylądek
i zapisać się. Po otrzymaniu pakietu informacji, pobraniu bezpłatnej aplikacji
Activy można przystąpić do wyzwania.

Wystarczy wybrać aktywność fizyczną, Sponsorem strategicznym akcji jest
którą lubimy i rejestrować każdy poko- BPX S.A. firma konsultingowa z branży
nany dystans.
IT.
Bieżące informacje o akcji znajdują się
na stronie wydarzenia na www.przyladek.org.pl i na fb szkoły Przylądek.

Hasztag akcji to:

#KilometrydlaPrzyladka

■ GMINA BRWINÓW. Po zakończeniu inwestycji drogowych piesi i zmotoryzowani mieszkańcy Brwinowa zyskają zdecydowanie lepsze warunki komunikacyjne

Ulica Kępińska
będzie jak nowa
Prace przy rozbudowie ul. Kępińskiej postępują. Wykonane prace
na odcinku ponad 700 m łączącym
drogę wojewódzką (DW 719) z drogą powiatową (ul. Wilsona) umożliwią lepszą i bezpieczniejszą komunikację oraz poprawią jakość życia podzielono na dwa etapy: pierwszy –
prace od drogi wojewódzkiej DW 719
mieszkańców.

U

lica Kępińska w Brwinowie doczekała się remontu. Realizacja projektu rozpoczęła się jesienią 2021 r. Dla
mieszkańców gminy ul. Kępińska pełni
istotną rolę komunikacyjną na obszarze
południowo-wschodniej części miasta,
łącząc dwie ważne drogi publiczne – powiatową (ul. Wilsona) oraz wojewódzką
(DW 719). Ulica Wilsona, do której dochodzi, jest jedną z głównych ulic miasta
– połączenie stanowi dogodny dojazd
do centrum.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie pełnej infrastruktury drogowej wraz z oznakowaniem
pionowym i poziomym. Zakres robót

do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego
oraz drugi – od ul. Kraszewskiego do
ul. Wilsona. Na chwilę obecną roboty
są zaawansowane w 90% – wykonawca zakończy prace przed ustalonym
w umowie terminem.
Dla bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu
drogowego zaplanowano wykonanie
trzech wyniesionych skrzyżowań z drogami gminnymi: z ul. Borkową, ul. Kraszewskiego i ul. Orzeszkowej. Ułożono
nową nawierzchnię asfaltową, wymieniono i zbudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami
deszczowymi. Ułożono chodniki dla
pieszych o zmiennej szerokości wzdłuż
całego remontowanego odcinka oraz

wykonano zjazdy na posesję i dojścia do furtek.
Aby ułatwić poruszanie
się, ciągi piesze w miejscach przejść przez ulice
zostały obniżone do poziomu jezdni, zamontowano wypustki dla osób
niewidomych i niedowidzących.
Przed wykonawcą jeszcze budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Orzeszkowej. Na
zakończenie pozostanie zagospodarowanie terenu zieleni – wykonanie plantowania poboczy pasa drogowego, wraz
z humusowaniem i obsianiem trawą.
Zastosowane nowe rozwiązania drogowe mają ułatwić ruch pieszym i kierowcom, a ulica zyska nowy, estetyczny
wygląd.
Koszt inwestycji to 2 765 189,05 zł.
Jeszcze przed rozpoczęciem robót
gmina wnioskowała do marszałka województwa mazowieckiego o dotację
celową – prośba została rozpatrzona
pozytywnie. Przyznano pomoc w wysokości 1 603 524,82 zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla
równomiernego rozwoju województwa

mazowieckiego”, pozostałe środki będą Zakres umowy, którą gmina Brwinów
pochodziły z budżetu gminy.
zawarła z wykonawcą, obejmuje zarówno roboty drogowe wraz z budową
kanalizacji deszczowej, jak również
zaprojektowanie i budowę brakujących
odgałęzień kanalizacji sanitarnej do
granic sąsiadujących z drogą nieruchomości. Solidna podbudowa powinna
Ulica Grudowska w Brwinowie zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie drogi przez długie lata. Od strony
zmieni się nie do poznania. Droga zachodniej znajdzie się chodnik, a od
gminna prowadząca od strony ul. So- wschodniej – pas zieleni, na którym
chaczewskiej do tunelu pieszo-ro- zostanie zasiana trawa. Wody deszczowerowego zostanie przebudowana we i roztopowe zostaną odprowadzone
do kanalizacji deszczowej. Zostaną też
w najbliższych miesiącach.
wykonane zjazdy i dojścia do posesji.
lica Grudowska ma długość 250 m. Do przetargu, który został ogłoszony
Od strony południowej krzyżuje się na początku roku, stanęły trzy firmy.
z ul. Mszczonowską, a od strony Wygrała spółka Fal-Bruk, oferując
północnej – z ul. Sochaczewską. Jej cenę 883 140 zł. Realizacja umowy
stan pogarszał się i w coraz większym ma nastąpić w terminie pięciu miesięstopniu utrudniał bezpieczne poru- cy od dnia zawarcia umowy. Prace już
szanie się rowerzystów i kierowców. ruszyły.
Nawierzchnia jezdni, która została wyUG Brwinów
konana kilkanaście lat temu
z mieszanek mineralno-bitumicznych, była już całkowicie zużyta. Zapadnięcia
i ubytki świadczyły o słabej
konstrukcji, w złym stanie
były też krawężniki.

Trwa przebudowa
ul. Grudowskiej

U

Gmina Brwinów już kilka lat temu zdecydowała
o wykonaniu przebudowy
ul. Grudowskiej, zwłaszcza
że stała się ona popularnym
dojazdem dla rowerzystów
do tunelu pieszo-rowerowego prowadzącego do ul.
Sportowej i południowej
części miasta. Po przygotowaniu dokumentacji udało
się wprowadzić to zadanie
do tegorocznego budżetu.
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Ranking Zrównoważonego Rozwoju – edycja 2020
Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 7 miejsce wśród 602 gmin miejsko-wiejskich
w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju – Edycja 2020.

O
■
■
■

■

■
■
■
■

miejscu w rankingu decyduje suma punktów
pochodząca z oceny 15 poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:
wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
wydatki na transport i łączność per capita,
procentowy udział wydatków majątkowych
inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST,
procentowy udział wydatków przeznaczonych
na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST,
procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST,
liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców,

WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH
Z DOPŁATĄ Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.

15 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków do udziału w Programie ograniczenia niskiej
emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2022, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli
możliwość, przy wsparciu ﬁnansowym z budżetu gminy, wymienić stare źródła ciepła na
nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.
Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa)
jest dostępna na stronie internetowej ozarow-mazowiecki.pl
zakładka STREFA MIESZKAŃCA/WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH.
Wersja papierowa dostępna
jest także w Urzędzie Miejskim
w Ożarowie Mazowieckim przy
ul. Kolejowej 2.

PRZYPOMINAMY,

że zgodnie z uchwałą antysmogową od 2023 r. na terenie
województwa mazowieckiego
będzie obowiązywał zakaz
używania tzw. kopciuchów,
dlatego do składania Deklaracji zachęcamy w szczególności
osoby, które posiadają nieekologiczne kotły na paliwa stałe
(węgiel, ekogroszek, drewno)
– na ich wymianę są jeszcze
wolne miejsca na liście podstawowej Programu, które gwarantują otrzymanie wsparcia
w wysokości do 5 000 zł jeszcze
w tym roku.
Agnieszka Kĳewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

■
■
■
■
■

napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców,
odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców,
liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców,
odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową,
odsetek mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną,
odsetek mieszkańców objętych usługami
oczyszczalni ścieków

głównych centrów, a mianowicie: Kąty Wrocławskie, Września, Ożarów Mazowiecki, Błonie, Niepołomice i Stryków. W czterech gminach
położonych w obszarach oddziaływania centrów
(Kąty Wrocławskie, Ożarów Mazowiecki, Błonie,
Stryków) wskaźnik samodzielności finansowej
zwiększył się. Wzrostowi tego wskaźnika towarzyszył systematyczny wzrost liczby osób pracujących
na 1000 mieszkańców oraz wzrost wskaźnika
przedsiębiorczości. Wskazuje to, że systematyczna realizacja celów strategicznych (poprawy konkurencyjności inwestycyjnej tworzenie miejsc pracy oraz korzystny klimat dla przedsiębiorczości)
sprzyja utrzymaniu wysokiego poziomu samodzielności finansowej.

Dyplomy wręczono 26 kwietnia podczas konferencji naukowej, zorganizowanej w Sejmie
■
RP przez Komisję Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, Wydział Zarządzania Politechniki WarWyniki rankingu zostały również podsumowane szawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promom.in. przez jego autorów – prof. Eugeniusza Sob- cyjnego „Teraz Polska”.
czaka i Michała Staniszewskiego, w następujący
sposób: Wśród gmin miejsko-wiejskich dominuJolanta Kołodyńska-Rzeźnik
■

ją gminy położone w obszarach oddziaływania

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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Urząd Miasta Piastów informuje

www.piastow.pl

DNI PIASTOWA’22
na 70-lecie nadania praw miejskich
Tegoroczne obchody święta naszego miasta zainaugurowały rozgrywki sportowe.
W niedzielę 1 maja były to biegi Konstytucji 3 Maja, zorganizowane w ramach
cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów
Historycznych oraz następnego dnia rozgrywki plażowej piłki siatkowej, turnieje
młodych piłkarzy, zawody na ergometrze
wioślarskim i turniej bocce. Na stadionie
miejskim zaprezentowały swoja aktywność organizacje pozarządowe realizujące
m.in.zadania zlecone w ramach dorocznego konkursu grantowego samorządu
naszego miasta.
2 maja to Dzień Flagi RP. Szczególnym
akcentem świątecznym tego szczególnego dnia było uroczyste podniesienie
flagi państwowej na główny maszt przy
ul. 11 Listopada i odśpiewanie Mazurka
Dąbrowskiego przy dźwiękach orkiestry
Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.
Ten znakomity zespół przeszedł następnie w szyku paradnym na plac ze sceną
muzyczną, gdzie dał koncert muzyki popularnej. Pierwszy dzień święta naszego
miasta zakończył się mocnym akcentem
muzycznym, którego bohaterem był Jacek Stachurski.
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skiej, najstarszej świątyni w Piastowie. Po
zakończeniu wysłuchaliśmy programu
historyczno-muzycznego w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Pozostałe wydarzenia tego świątecznego dnia
miały miejsce już na stadionie miejskim
i placu przy ul.11 Listopada. Wśród wielu atrakcji była wyjątkowa prezentacja
dwóch 30-metrowych drabin strażackich
Państwowej Straży Pożarnej powiatu
pruszkowskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, która w przyszłym
roku obchodzić będzie piękny jubileusz
100-lecia. W godzinach południowych
rozegrana została gra miejska, przygotowana przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3, której głównym tematem była
historia Piastowa w perspektywie 70-lecia
nadania praw miejskich.

Przed kończącym święto naszego miasta
koncertem zespołu Kombii zaprezentowały się piastowskie szkoły, przedszkola
oraz podopieczni Świetlicy Środowiskowo
– Integracyjnej „Dom Jana Pawła II , wśród
młodych artystów-mieszkańców Piastowa
byli także nasi najmłodsi goście z Ukrainy.
Atrakcji nie zabrakło – podczas obu świątecznych dni na boiskach stadionu miejskiego zorganizowany został duży plac
Święto Narodowe 3 Maja rozpoczęliśmy zabaw dla dzieci, a w najbliższej okolicy
Mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną głównego placu i ul. 11 Listopada pojawiw kościele pw. Matki Bożej Częstochow- ły się namioty informacyjne partnerów

wydarzenia: Policji, OSP, SPZOZ Piastun,
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury, WOPR oraz punkty
gastronomiczne i stoiska handlowe.
Organizatorami tegorocznych Dni Piastowa byli: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miasto
Piastów.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za
rok!!
UM Piastów
Zdjęcia Adrian Kaczkowski

STACHURSKY
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■ Wieczór poezji w wykonaniu młodych artystów z Ursusa

Konkurs Recytatorski
„Warszawska Syrenka”
W Ośrodku Kultury „Arsus” w Ursusie 23 marca odbył się dzielnicowy ﬁnał
45. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. „Warszawska
Syrenka” to konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży, posiadający wyjątkowo długą tradycję. Przetrwał nawet zmiany ustrojowe.

„TRYLOGIA KOPENHASKA”
TOVE DITLEVSEN

K
📖

Niezwykła proza duńskiej autorski przywodzi na myśl „Genialną przyjaciółkę” Eleny Ferrante oraz „Kocie oko” Margaret Atwood. Jej osobisty
wymiar, jak do tej pory, chyba jednak nie ma sobie równych – Tove
Ditlevsen bardzo trafnie i drobiazgowo opisuje kopenhaską klasę
robotniczą początku ubiegłego stulecia oraz wpływ otaczających warunków na życie młodej, utalentowanej kobiety. Powieść oparta jest
mocno na motywach autobiograficznych, dlatego wiwisekcja głównej
bohaterki i jej otoczenia jest tak dojmująca. Dzięki narracyjnej szczerości w opisywaniu prostego życia miejscowej społeczności poznajemy zarówno kawałek duńskiej historii społecznej, jak i specyficzną,
niebanalną wrażliwość samej autorki. Kolejne księgi odsłaniają przed
nami fascynujący wewnętrzny świat Tove, jej rozterki, naiwność, rozczarowania, uzależnienie oraz niełatwą drogę do awansu społecznego. Warto wspomnieć, że „Trylogia kopenhaska” Ditlevsen powstała
wiele lat wcześniej niż „Genialna przyjaciółka” Ferrante czy „Kocie
oko” Atwood. Twórczość duńskiej poetki i pisarki została w Polsce odkryta niedawno, obok „Trylogii kopenhaskiej” ukazały się u nas również
„Twarze” i „Ulica dzieciństwa”.

📖

📖

„MIGRANCI”

koncepcja i ilustracje ISSA WATANABE

To książka bez słów. Cała historia została zilustrowana przez autorkę,
a dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany Fundacji Ocalenie. Losy
tytułowych migrantów przedstawiają tu różne zwierzęta, tj.: lis, słoń,
lew, niedźwiedź czy tukan. Każdy jest zupełnie inny. Ich wędrówka
do lepszego, bezpiecznego miejsca jest wyzwaniem, niekiedy ponad
siły. To alegoria powszechnie znanej z mediów sytuacji uchodźczyń
i uchodźców, którzy na różne, często desperackie sposoby usiłując
przekroczyć granicę do „lepszego jutra”. Mimo braku tekstu książeczka robi duże wrażenie i zachęca czytelnika do namysłu i refleksji. Liczne
ilustracje w stłumionych kolorach, zamieszczone na czarnym tle są bardzo wymowne, wywołują niekiedy więcej emocji i skojarzeń niż niejeden tekst. Bohaterowie Watanabe są niezwykli poprzez swoją historię,
którą autorka ukazuje czytelnikom wprost. Ich losy wydobywają z nich
nie tylko chęć przetrwania, lecz także solidarność, heroizm, godność
i determinację. Peruwiańska autorka poruszyła niełatwy temat, w szczególności dla dzieci, jednak warto się z nim zmierzyć, bo jest bardzo
aktualny. Książka jest przystępna i wciągająca, może okazać się bardzo
pomocna podczas rozmowy z dziećmi na temat uchodźców.

📖
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„ZŁAPIĘ CIĘ. TUTU I POJAZDY”
PIOTR KARSKI

Kto lubi twarde kartonowe książeczki, temu z pewnością spodoba się
historia odjazdowego Tutu. Akcja pędzi tu jak szalona. Wydawnictwo
„Dwie siostry” proponuje tym razem coś dla małych (powyżej roku życia) fanów różnego rodzaju środków lokomocji, którymi przemieszcza
się tytułowy Tutu. Zaletą książeczki jest bez wątpienia fantazja autora,
bowiem jego bohater nie ogranicza się jedynie do pojazdów czterokołowych, jest tutaj także rower, kajak, lotnia, samolot czy pociąg. Dynamika akcji jest odpowiednia nawet dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psycho-ruchowej – dzięki błyskawicznym zmianom otoczenia
i wielu przygodom, a także atmosferze pościgu, żaden czytelnik nie
będzie się nudzić. Warto dać się porwać tej niezwykłej, szalonej przygodzie.
Poleca Lucyna Dąbrowska

onkurs prowadzony jest metodą
wielostopniowych eliminacji. Eliminacje środowiskowe odbywają się
w szkołach podstawowych i placówkach
kulturalno-oświatowych na terenie gmin
i stołecznych dzielnic. Eliminacje gminne,
w których biorą udział laureaci eliminacji
środowiskowych, przeprowadzają gminne
ośrodki kultury. W eliminacjach powiatowych, przeprowadzanych w wytypowanych placówkach na terenie powiatów i w
dzielnicach stołecznych, uczestniczą laureaci eliminacji gminnych. Przesłuchania
i finał konkursu dla laureatów eliminacji

powiatowych i dzielnicowych ma miejsce w Mazowieckim Instytucie Kultury
(MIK) w Warszawie przy ul. Elektoralnej
12.

Na uroczystości obecni byli: naczelnik wydziału
kultury Katarzyna Świtalska, burmistrz dzielnicy
Ursus Bogdan Olesiński i zastępca burmistrza
Kazimierz Sternik.

które z sukcesem przeszły pierwsze etapy
eliminacji.
Podstawowe zadania konkursu to ujawnianie młodych talentów recytatorskich,
pobudzenie aktywności artystycznej,
Kilkanaście tysięcy dzieci
wrażliwości na piękno poezji, popularyna przesłuchaniach
zacja literatury i kształtowanie nawyku
Co roku w eliminacjach do konkursu czytania, ożywienie kontaktu z poezją,
bierze udział nawet kilkanaście tysięcy a także promocja i pielęgnowanie języka
dzieci i nastolatków z województwa ma- ojczystego.
zowieckiego.
Na przesłuchania finałowe do Mazowie- Koncert laureatów w OK „Arsus”
ckiego Instytutu Kultury w Warszawie W tym roku w dzielnicy Ursus w kontrafia średnio ok. 200 dzieci z Mazowsza, kursie udział wzięło 262 młodych recytatorów z dziewięciu szkół, a do eliminacji dzielnicowych zakwalifikowano 79
z nich.
Koncert laureatów poprowadził, wspólnie
z Bożeną Iwaniukowicz, Szymon Kusarek, artysta kabaretowy i konferansjer,
który dał też krótką prezentację swoich
umiejętności śpiewaczych.
Dzieci biorące udział w koncercie oraz
wszyscy uczestnicy eliminacji dzielnicowych otrzymali książki, dyplomy i słodycze, ufundowane przez Ośrodek Kultury
„Arsus”. Troje zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentowało dzielnicę w przesłuchaniach
finałowych w Mazowieckim Instytucie
Kultury.
Patronat honorowy nad konkursem objęli
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Nad przebiegiem koncertu czuwała
Bożena Iwaniukowicz, pracownik OK
„Arsus”, animator kultury, koordynator
eliminacji dzielnicowych. Pani Bożena
od 22 lat zajmuje się przygotowaniem
i przebiegiem eliminacji dzielnicowych
oraz koncertu laureatów – można więc
śmiało powiedzieć, że jest Afą i Omegą
jeśli chodzi o stronę organizacyjną.
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NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
ORAZ TYTUŁY UTWORÓW, KTÓRE
ZAPREZENTOWALI:

Tak jak to robi od lat, tak i w tym roku
– przybliżyła wszystkim uczestnikom
zasady i przebieg konkursu oraz „dyrygowała” ruchem na scenie, żeby
młodzi artyści nie czuli się zagubieni.
Niestety, pandemia zaburzyła tradycyjny przebieg eliminacji. Nie odbyły się
zwyczajowe warsztaty, w czasie których profesjonaliści uczą uczestników
operowania głosem, interpretacji i zachowań scenicznych. Miało to zapewne wpływ na niższy niż w ubiegłych
latach poziom występów, szczególnie
tych dzieci, które po raz pierwszy występowały publicznie.

Przesłuchania finałowe
– w tym roku Ursus bez sukcesów

Maja Czułowska, laureatka pierwszego
miejsca w najstarszej kategorii, po zakończeniu koncertu udzieliła „Mocnym
Stronom” krótkiego wywiadu, z którego dowiedzieliśmy się, że wierszyki
lubiła już od dziecka: – Urodziłam się,
jestem i recytuję. Maja również śpiewa,
a nawet gra w warszawskim teatrze
„Syrena”. Nie chciała zdradzić, w jakim przedstawieniu, ale premiery możemy oczekiwać już w czerwcu.
W eliminacjach i finale zaprezentowała „Elegię o chłopcu polskim”,
ponieważ, jak powiedziała – „bardzo
dobrze czuje ten wiersz”, a autor utworu – K. K. Baczyński jest patronem jej
szkoły. Utwierdziła ją w tym wyborze
pani od polskiego – Maria Wylot. Po
szkole podstawowej planuje dalszą naukę w liceum, a sztuka będzie jej drugim życiem, z którego na pewno nie
zrezygnuje, chociaż w szkole jest lepsza
z przedmiotów ścisłych, jak wyjawiła
ze śmiechem.
Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

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

www.mocnestrony.com.pl

e–mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

UWAGA!

NA WIZYTĘ
NALEŻY
UMÓWIĆ SIĘ

TELEFONICZNIE

LUB BEZPOŚREDNIO
NA NASZEJ

STRONIE

www.ursusweterynarz.pl

W KATEGORII WIEKOWEJ KLASY VII–VIII
• Laureatka I miejsca Maja Czułowska
z klasy VIII c Szkoły Podstawowej
Nr 381 – wiersz patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o chłopcu
polskim”
• Julia Jończyk z klasy VII d Szkoły Podstawowej Nr 11 – utwór Jarosława Iwaszkiewicza „Stary Poeta”
• Alicja Brzoskwinia z klasy VIII b Szkoły Podstawowej Nr 382 – wiersz „Słoneczniki”
Stanisława Balińskiego

NAPRAWA

OBUWIA

Tel. 721-214-743

Warszawa Ursus
ul. Traktorzystów 18
(obok Domu Kultury „Portiernia”)
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ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ
NAPISZ: reklama@mocnestrony.com.pl
ZADZWOŃ: 509 559 506
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W KATEGORII WIEKOWEJ KLASY IV– VI
• Laureat I miejsca Jakub Żach z klasy IV c Szkoły Podstawowej Nr 383
– wiersz Ludwika Jerzego Kerna „Dialog
z pluskwą”
• Maria Wernicka z klasy VI c Szkoły Podstawowej Nr 11 – fragment prozy Lucy Maud
Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”
• Hania Wróbel z klasy V j Szkoły Podstawowej Nr 11 – utwór Wandy Chotomskiej
„Makaron”
• Rafał Smyk z klasy IV d Szkoły Podstawowej Nr 360 – wiersz Danuty Wawiłow „Na
wystawie”

Twoja reklama również na
www.mocnestrony.com.pl

Przesłuchania finałowe 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbyły się w MIK-u przy ul.
Elektoralnej w dniach 9 i 10 kwietnia,
a ogłoszenie wyników i koncert laureatów 24 kwietnia. Niestety, laureaci pierwszych miejsc w Ursusie nie
zostali zauważeni przez jury w finale
konkursu.

Sztuka będzie jej drugim życiem

WETERYNARYJNA
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Laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach

W KATEGORII WIEKOWEJ KLASY 0–III
• Laureatka I miejsca Aniela Tyszczuk
z klasy I d Szkoły Podstawowej Nr 2
– wiersz Juliana Tuwima „Spóźniony słowik” (nieobecna na koncercie z powodu
choroby)
• Bartłomiej Suchodolski z klasy II d Szkoły
Podstawowej Nr 360 – wiersz Hanny Niewiadomskiej „Moja Babcia”
• Maksymilian Dąbrowski z klasy I b Szkoły
Podstawowej Nr 382 – utwór Tomasza
Nowaczyka „Łoś”
• Przemysław Kamecki – wiersz Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”
• Wiktoria Skrzypek z klasy 0 c ze Szkoły
Podstawowej Nr 383 – wiersz Jana Brzechwy „Kłamczucha”
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