Mazowsze – zamki,
zjawy i kajaki

Mobbing –
jak go rozpoznać?

Na Mazowszu znajdziesz niemal wszystko.
Może z wyjątkiem wysokich gór.
A co z morzem? Morze też tu jest!
str. 4

Mobberzy to często bardzo inteligentne osoby.
Wiedzą nie tylko jak uderzyć, ale też mają
świadomość, że czasem lepiej odpuścić. str. 10
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W tym numerze:

Rekrutacja do Collegium
Intermarium
W ofercie dydaktycznej uczelni
szczególne miejsce zajmują jednolite
studia magisterskie na kierunku
Prawo. 
str. 8

Euro-Park Mielec,
czyli polski raj dla biznesu
Specjalne strefy ekonomiczne
to obszary w Polsce, gdzie szczególnie
dobrze jest prowadzić biznes. str. 20

Życie jest sztuką

Velo Otwock – czyli
rowerem wśród sosen
Na miłośników dwóch kółek czeka
ponad 60 km tras rowerowych wśród
sosnowych lasów.
str. 23

Z Jerzym Zelnikiem rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Kilka lat temu napisał Pan
interesującą i przejmującą
książkę o własnym życiu
„Szczerze nie tylko o sobie”.
Nie jest to typowa autobiografia. Odczytałem ją jako
rodzaj „rachunku sumienia”
człowieka realizującego się
zawodowo ( jako aktor, reży-

ser, scenarzysta), rodzinnie,
ale też duchowo. Sam określił
Pan siebie jako syna marnotrawnego, odnajdującego po
latach religijnej obojętności
drogę do „Niebieskiego Ojca”.
Co najbardziej przyczyniło
się do tego, że zdecydował się
Pan na napisanie tak odważ-

nych wspomnień o własnym
życiu?
Może jest to forma nie tylko
spowiedzi, ale i duchowego
testamentu? Pisałem go mając
70 lat. Nie wiem, ile lat przed
pożegnaniem się z obecnym na
ziemi życiem. Do tej formy zwierzeń skłoniło mnie krakowskie

wydawnictwo „M”. Wtedy, także
i dziś, byłem aktywny zawodowo,
miałem wiele twórczych i rodzinnych planów. Nie pora więc była
sumować dokonania, a jednak…
Traktuję to jak wstęp do pożegnań, ale też zapis pamięci.

Czytaj na str. 16 v

Lubelska szkoła zawodowa
z klasą kolejową
To kolejna inicjatywa Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. realizowana w ramach
programu „Kadry dla przemysłu”.

str. 24
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Olimpijskie wakacje
Piłka nożna po raz kolejny okazała się sportem dla nas
za trudnym, ale pozostały jeszcze szanse naszych olimpijczyków.
Najważniejsze jednak, że już mamy wakacje!

q Nasza gazeta skierowana jest do mieszkańców całej Polski. Wysoki standard wizualny oraz merytoryczne treści wyróżniają nas
wśród lokalnych pism. Każdy kolejny numer jest wyczekiwany przez mieszkańców, a nakłady rozchodzą się w zaskakującym tempie.
q Nasze artykuły pisane są przez wybitnych specjalistów z konkretnych dziedzin. Zawsze poparte są wiedzą i wieloletnim
doświadczeniem.
q Jesteśmy pierwszą w Polsce bezpłatną gazetą tworzoną na tak wysokim poziomie.
q We wrześniu oferujemy promocyjne ceny na reklamę.
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Galeria plakatu Maciejczyk.Art
Marek Maciejczyk – grafik,
ilustrator, plakacista. Laureat
międzynarodowych konkursów
graficznych. Jego prace były
prezentowane m.in. na
wystawach w Polsce, Szwajcarii,
Rosji, Ukrainie, Stanach
Zjednoczonych, Urugwaju, Iranie,
Meksyku, Japonii, Chinach.
https://maciejczyk.art, https://
facebook.com/maciejczyk.
arthttps://instagram.com/
maciejczykart
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jowa rywalizacja między ludźmi
z wszystkich kontynentów, przekraczanie własnych granic i realizacja zasady fiar play sprawiają,
że Olimpiada staje się niezwykle
pozytywnym i łączącym ludzi wydarzeniem.
Olimpiada łączy się z wakacjami, które każdy z nas będzie spędzał trochę inaczej – my polecamy
szczególnie uroki Mazowsza. Wiele
jest tu ciekawych i pięknych miejsc,
do których nie musimy daleko jechać, co w dobie troski o klimat ma
też swoje znaczenie. Wiele dzieje
się też w podwarszawskich miejscowościach, które od lat prężnie
się rozwijają, stanowiąc coraz lepsze miejsce do zamieszkania z dala
od zgiełku Warszawy, a jednak na
tyle blisko, by korzystać z jej niesamowitych możliwości w sferze
kultury, rozrywki czy pracy.
Zapraszam więc do lektury, życząc udanych wakacji!. z

POLS

N

ieudany mecz otwarcia polskich piłkarzy
ze Słowacją okazał
się zarazem meczem
o wszystko i o honor. Znów przegraliśmy i odpadamy w fatalnym
stylu z kolejnej piłkarskiej imprezy. Znawcy tematu już rozkładają przyczyny porażki na czynniki
pierwsze, ale myślę, że pierwsze
skrzypce powinni odgrywać w tym
psychologowie i kulturoznawcy.
Czemu bowiem uznajemy przegrane w piłkę za porażkę narodową?
Czemu mecz ze Szwecją przypomina nam potop szwedzki i obronę
Częstochowy? Dlaczego Lewandowski ma być naszym Kmicicem?
Na szczęście w lipcu zaczyna się
Olimpiada w Tokio, na której nasi
sportowcy mogą zdobyć medale
i dać nam dużo okazji do radości.
Najważniejsze jest jednak to, iż
sporty olimpijskie nie budzą tak
niezdrowych emocji, jak piłka nożna, dzięki czemu można skupić
na tym, co istotne, czyli na wartościach sportowych. Olimpiada
to święto sportu i pokoju. Poko-
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Precz z fakenewsami
n MEDIA

Cechą charakterystyczną fakenewsów jest to, że dotyczą one kontrowersyjnych tematów, które same
z siebie wzbudzają emocje oraz poruszenie. Ostatnio takimi gorącymi tematami są pandemia koronawirusa,
program narodowych szczepień, a także unijny covidowy paszport.

K

łamstwa, plotki i inne działania dezinformacyjne najprawdopodobniej towarzyszą
ludzkości od samego początku
jej istnienia. To stanowisko zdają
się potwierdzać filologowie oraz
archeologowie wskazujący na fakenewsy obecne w babilońskim
eposie o Gilgameszu (III/II tysiąclecie przed Chrystusem) oraz licznych obiektach pozostawionych
po panowaniu Ramzesa II (12791213 r. przed Chrystusem). Jednak
dopiero dzisiaj fakenewsy stały się
zjawiskiem masowym, a tym samym dotykającym każdego z nas.
Fakenews oznacza po angielsku „fałszywą wiadomość”. Tworzy się je po to, by celowo wprowadzać w błąd odbiorców wiadomości. Ten proceder ma miejsce najczęściej w internetowych
mediach społecznościowych.
Na Twitterze funkcjonuje około
350 mln kont, spośród których,
jak się szacuje, aż 50 mln to konta fałszywe. Jednak w ostatnim
czasie coraz częściej zdarza się,
że nieprawdziwe informacje są
rozpowszechniane przez media
tradycyjne. Dobrze skonstruowane fakenewsy, odpowiadające aktualnym nastrojom społecznym,
mogą szybko wejść do masowego
obiegu, a następnie błyskawicznie przeniknąć do rozmów towarzyskich. W ten sposób fałszywa
informacja czy plotka rozszerza
swoje grono odbiorców.

Fot. Austin Distel-Harles Deluvio / unsplash

Szczypta prawdy,
porcja fałszu

Cechą charakterystyczną fakenewsów jest to, że dotyczą one
kontrowersyjnych tematów, które same z siebie wzbudzają emocje oraz poruszenie. Ostatnio
takimi gorącymi tematami są
pandemia koronawirusa, program narodowych szczepień,
a także unijny covidowy paszport. Nieustannie popularnymi
tematami fakenewsów pozostają: polityka (fałszywe wypowiedzi znanych polityków), zdrowie
(magiczne sposoby leczenia chorób nowotworowych za pomocą
lewoskrętnej witaminy C, kolejne diety cud itd.) oraz technologia (internet rzeczy, 5G).

Aby stać się
odporniejszym
na niebezpieczeństwo
wprowadzenia
w błąd, należy
weryfikować źródła
czytanych informacji.
Warto sprawdzić,
czy autorzy tekstów
podpisali się pod nimi
imieniem i nazwiskiem,
a także czy ich
konta wyglądają
na prawdziwe.

Cechą charakterystyczną fakenewsów jest to, że dotyczą one kontrowersyjnych tematów,
które same z siebie wzbudzają emocje oraz poruszenie.

Aby zainteresować grupę
odbiorczą, treści fakenewsów
formułuje się tak, by wyglądały
na kreatywne, ciekawe i szokujące. Jednak ich istotą jest to, że
ich autorzy mieszają informacje
prawdziwe z fałszywymi. W ten
sposób umysł odbiorcy koncentrując swoją uwagę na dobrze
znanej informacji, o wiele częściej przyjmuje za prawdę towarzyszącą jej informację fałszywą.
Przykładem może być sytuacja,
gdy pod zdjęciem przedstawiającym jakąś znaną osobę publiczną znajduje się tekst zawierający
nieprawdę.
Fakenewsy często towarzyszą tak zwanym clickbaitom, czyli
szokującym nagłówkom artykułów. Jako przykład tego zjawiska
możemy podać tytuł: „Sensacyjna wiadomość – Papież złożył rezygnację z urzędu”, zaś dopiero
z treści możemy dowiedzieć się,
że wiadomość dotyczy patriarchy

Aleksandrii, który
również może posługiwać się tym tytułem. Fakenewsy
bywają też elementami teorii spiskowych
oraz zorganizowanych
akcji dezinformacyjnych,
jednak mogą także występować zupełnie autonomicznie i żyć
własnym życiem.

Najlepsze sposoby
na fakenewsy

Powszechność fakenewsów
w przestrzeni publicznej składania do zastanowienia się nad tym,
w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawisku. Częściowo walczą
z nimi administratorzy największych social mediów (Facebooka,
Instagrama, Linkedina, Twittera). W celu zachowywania bezpieczeństwa wewnętrznego swoje działa przeciwko dezinformacji
coraz częściej wysuwają rządy
państw. Zaangażowanie europejskich rządów do walki z fakenewsami szczególnie wzmogło się po
wykryciu rosyjskiej dezinformacji antyszczepionkowej i antycovidowej towarzyszącej pandemii.
Jednak każdy obywatel może
zastosować się do paru zasad, które spowodują, że stanie się on odporniejszy na niebezpieczeństwo

wprowadzenia w błąd. Przede
wszystkim należy weryfikować
źródła czytanych informacji. Warto sprawdzić, czy autorzy tekstów
podpisali się pod nimi imieniem
i nazwiskiem, a także czy ich konta wyglądają na prawdziwe.
W przypadku źródeł internetowych godna polecenia jest wyszukiwarka www.who.is, która pozwala sprawdzić datę rejestracji
domeny internetowej. Stosunkowo
nowe portale powinny skłaniać do
ostrożności. Należy też zwrócić
uwagę na czas, datę oraz miejsce
publikacji wpisu, oraz na to, czy
treści są spójne, i jaki język został
wykorzystany ich utworzenia.
W przypadku fakenewsów
opartych o grafiki warto skorzystać z wyszukiwarki Reverse Image Search i sprawdzić, czy zdjęcie
nie było wykorzystane już wcześniej. Kilka miesięcy temu Internet obiegło zdjęcie rzekomych
protestów w jednym z krajów
europejskich wraz z informacją
o „wyciszaniu” wieści o tych protestach przez media. W rzeczywistości zdjęcie zostało wykonane
kilka lat wcześniej.

Informacje da się
„odfejkować”

W sytuacji, gdy podejrzewasz, że
treść przeczytana w internecie

lub zasłyszana wśród znajomych
może okazać się fałszywa, dobrym pomysłem jest odwiedzenie portalu fact-checkingowego. To taka strona internetowa,
na której znajdziemy przygotowane przez redaktorów analizy medialnych informacji i ich
porównanie z rzeczywistością.
Jeżeli na portalu nie ma analizy
interesującej Ciebie wiadomości
(którą podejrzewasz o status fakenewsa), to możesz ją zgłosić
za pomocą umieszczonego na
stronie formularza.
Warto polecić portale, których działalność opiera się na
stosowaniu klasycznej teorii
prawdy Arystotelesa (prawdą
jest zgodność sądu z rzeczywistym stanem rzeczy). Jednym
z portali, które deklarują stosowanie się do tych wartości, jest
projekt fact-checkingowy www.
odfejkuj.info, realizowany przez
Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im.
Hipolita Cegielskiego. Portal
powstał w celu weryfikowania i korygowania obecnych
w internecie kłamstw, manipulacji, dezinformacji, a więc
walki z opisanymi powyżej
fakenewsami. z
Artur Tyński

lipiec-sierpień 2021

4 POLSKA PO GODZINACH
n TURYSTYKA

Mazowsze
zamki, zjawy i kajaki

Lubisz chodzić po suficie i patrzeć, jak
prawa fizyki zostają zawieszone, a woda
leje się do góry? Odwiedź Farmę Iluzji.
Masz ochotę na wakacje z duchami?
Bardzo proszę: każdy z mazowieckich
zamków jest nawiedzony!

Wakacje z duchami

Bardzo dawno temu Mazowsze
było udzielnym księstwem. Jego
władcy zakładali miasta, dbali o rozwój handlu i rzemiosła,
a także o bezpieczeństwo swoich
poddanych, nad którymi czuwały załogi zamków obronnych.
Trzy najlepiej do dziś zachowane

warownie obowiązkowo powinni odwiedzić miłośnicy średniowiecza i opowieści o ukrytych
skarbach, a także badacze zjawisk paranormalnych .
Zamek w Ciechanowie, potężna gotycka twierdza z dwiema monumentalnymi basztami,
to dobry początek zwiedzania.
Właśnie tutaj można zapoznać
się z historią piastowskiej dynastii książąt mazowieckich na
wystawie „Księstwo Mazowieckie 1200-1526: intrygi, trucizny
i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza” (o tak, to nie jest
grzeczna opowieść!), a w bezksiężycową noc spotkać na dziedzińcu potworne monstrum:
zjawę przypominającą wielkiego, czarnego psa. Podobno jest
to rycerz zamieniony w upiorne zwierzę przez złego czarnoksiężnika. Niektórzy twierdzą,
że duch strzeże skarbu jednego
z najmądrzejszych, a więc i najbogatszych książąt mazowieckich – Janusza I Starszego.
To właśnie temu władcy przypisywane jest wybudowanie
zamku w Czersku, a właściwie

rozbudowanie niewielkiej warowni do rozmiarów twierdzy.
Kolejne modernizacje wprowadziła po przejęciu księstwa przez
Koronę królowa Bona. Choć jej
rządy na Mazowszu trwały zaledwie 8 lat, ich owoce widzimy do
dziś: sady Grójecczyzny, winnice
i ogrody warzywne południa regionu to właśnie jej dziedzictwo.
Ona sama jest zresztą obecna na
Mazowszu do dziś. Czasami spaceruje nocą po zamku w Czersku
szukając pereł, które rozsypały
się podczas pakowania bagaży
przed jej wyjazdem do Włoch.
Natomiast za dnia, w każdy letni
weekend, na zamku można spotkać rekonstruktorów i wziąć
udział w warsztatach i różnych
historycznych imprezach.
Zamek w Liwie, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, ma
swoją Żółtą Damę – żonę kasztelana niewinnie skazaną na
śmierć przez ścięcie. W żółtej
sukni i takimż czepcu unoszącym się nad pozbawioną głowy
szyją została przedstawiona na
obrazie wiszącym na honorowym miejscu w zamkowym mu-

Zamek w Liwie,
na pograniczu
Mazowsza
i Podlasia, ma swoją
Żółtą Damę
– żonę kasztelana
niewinnie skazaną
na śmierć przez
ścięcie. W żółtej
sukni i takimż
czepcu unoszącym
się nad pozbawioną
głowy szyją została
przedstawiona
na obrazie wiszącym
na honorowym
miejscu
w zamkowym
muzeum.

zeum. I w takiej właśnie postaci
spaceruje nocami po zamku,
odwiedzając sale pełne broni
i różnorodnych militariów, bo
zamek w Liwie to imponująca zbrojownia. Na podzamczu
odbywają się w sezonie letnim
(i oczywiście za dnia) pikniki
historyczne, koncerty, festiwale i tradycyjny turniej rycerski.
Oczywiście nie są to jedyne
nawiedzone zamki w województwie mazowieckim. W Szydłowcu lamentuje nocami Biała Dama, duch Elżbiety Radziwiłłówny, córki jednego z właścicieli
renesansowego zamku wybudowanego na wyspie. Na zamku w Gostyninie uaktywnił się
natomiast w ostatnich latach
duch cara Wasyla Szujskiego,
a na szczycie wieży zamku w Iłży
można czasem zobaczyć upiora
złej księżniczki, która dowodziła
bandą rozbójników. W podziemiach podobno kryją się do dziś
zagrabione przez jej kamratów
drogocenności. Skąd wzięły się
bogactwa zgromadzone w płockich lochach i strzeżone przez
Króla Koguta, nie wie nikt. Ist-

fot. maz4631

M

ożesz też poszukać skarbu templariuszy, wyruszyć na spływ
kajakowy, popływać katamaranem, żaglówką, a nawet gondolą, odwiedzić XIX-wieczną osadę
fabryczną, zajrzeć do domu Chopina i przeżyć dzień w dawnej
wiosce, napić się mleka prosto
od kozy (a nawet osobiście ją
wydoić!) i zagubić się na łonie
natury. Bo Mazowsze jeszcze ma
puszcze, dzikie rzeki, niesamowite naturalne krajobrazy i pojezierze z jednym z najczystszych
akwenów w Polsce.
Na Mazowszu znajdziesz niemal wszystko. Może z wyjątkiem
wysokich gór. A co z morzem?
Morze też tu jest!

Liwiec – kajaki
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nieją za to przekazy, że najsłynniejszy na świecie skarb, który
setki lat temu wypłynął z Francji,
Wisłą dotarł na Mazowsze i został ukryty w pobliżu katedry
w Czerwińsku. Tak, mowa o legendarnych bogactwach templariuszy...

Podróże w czasie

fot. MROT, D. Krześniak, materiały prasowe

Odwiedzanie zamków, starych
kościołów i innych zabytkowych budowli ma w sobie coś
z podróży w czasie. Ale są na
Mazowszu miejsca, w których
można zanurzyć się w przeszłości tak głęboko, jakby rzeczywiście przeniosła nas tam jakaś
tajemnicza moc.
Po wejściu do oficyny dworu w Żelazowej Woli, budynku,
w którym przyszedł na świat Fryderyk Chopin, można poczuć się
prawie jak w pierwszych latach
XIX wieku. Może było tu wtedy
nieco bardziej surowo, ale i tak
wrażenie, że czas się cofnął, jest
dojmujące.
Jeszcze silniej można zanurzyć się w przeszłości w Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
które jest skansenem, ale przede
wszystkim olbrzymią wioską
wciąż żyjącą naturalnym rytmem. Dzień zaczyna się tu wcześnie rano, kiedy należy zadbać
o zwierzęta, a kończy o zmierzchu. Wiosną trzeba zasiać, latem
zebrać, zrobić z ziarna mąkę,
a z nasion lnu wycisnąć olej. Na
podobnych zasadach funkcjonuje Muzeum Wsi Radomskiej,
gdzie życie płynie zgodnie z naturalnym rytmem, a organizowane w muzeum wydarzenia,
jak Święto Ziemniaka, pozwalają
połączyć tradycję ze współczesną zabawą.
Mazowsze to nie tylko zamki i wsie. To także klimaty industrialne i historia rozwoju
technologicznego. Jak wyglądała
XIX-wieczna osada fabryczna?
Łatwo to sprawdzić jadąc do Ży-

Farma Iluzji

Zamek w Czersku

rardowa. Przemysłowa zabudowa zachowana niemal w stu
procentach, do tego odtworzone w ostatnim czasie założenie
urbanistyczne, w którym osada fabryczna została połączona z koncepcją miasta-ogrodu
– niesamowite doświadczenie!
Skoro już o dawnej technologii mowa – z Sochaczewa (Stacja Muzeum) oraz z Piaseczna
(Piaseczyńsko-Grójecka Kolej
Wąskotorowa) wyruszają w czasie weekendów na całodzienne
wycieczki zabytkowe pociągi
kolei wąskotorowych. Warto zaglądać na ich strony, trafiają się
specjalne kursy z dodatkowymi
atrakcjami, ale już sam przejazd
taką ciuchcią jadącą 30 km na
godzinę to niezła przygoda!

Kajakiem przez Mazowsze

Własne auto, Koleje Mazowieckie oraz sieć busów zapewniają
na Mazowszu sprawną komunikację. Cały region to również

Po wejściu do oficyny
dworu w Żelazowej
Woli, budynku,
w którym przyszedł
na świat Fryderyk
Chopin, można
poczuć się prawie jak
w pierwszych latach
XIX wieku.
Żelazowa Wola

fantastyczne tereny na wyprawy
rowerowe. W 2021 r. odbył się tu
pierwszy ultramaraton Mazowiecki Gravel. W ramach tego
rajdu została wytyczona bardzo
ciekawa trasa prowadząca z centrum Warszawy, obejmująca wiele atrakcji turystycznych (m.in.
wszystkie zamki książąt mazowieckich, zabytkowe miasta,
przeprawy przez rzeki). Warto
zapoznać się z jej przebiegiem
i podzielić dystans niemal 530
km na kilka etapów, bądź wybrać
najbardziej interesujący fragment. Jest też w województwie
mazowieckiem wiele miejsc,
na przykład w okolicach Łącka,
gdzie można uprawiać turystykę konną.
Ale krwiobiegiem regionu są
rzeki. Fascynujące, na wielu odcinkach wciąż dzikie albo dość
naturalne, z dynamicznie rozwijającą się bazą kajakową. Wypożyczenie sprzętu, dostarczenie
go na miejsce startu (a w razie
potrzeby przewiezienie tam ekipy zainteresowanej spływem)
i odebranie po zakończeniu

Sierpc

wyprawy można zlecić coraz
większej liczbie sprawnie działających firm.
Kto może sobie pozwolić na
taką przyjemność? Każdy, bo
najważniejsze są umiejętności
i doświadczenie. Liwiec, Pilica,
Jeziorka, Wkra – to na większości odcinków bezpieczne rzeki
o spokojnym nurcie, idealne na
spływy rodzinne czy na pierw-

sze wodniackie wyprawy. Bardziej zaawansowani ucieszą
się pływaniem po Narwi czy
Bugu, a amatorzy mocnych wrażeń mogą zafundować sobie
zastrzyk adrenaliny na Skrwie,
która miejscami może nawet
sprawiać wrażenie rzeki górskiej. Ukoronowaniem wypraw
kajakarskich jest oczywiście
spływ Wisłą, rzeką niełatwą,
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zdradliwą, o zmiennym nurcie.
Królowa bywa łaskawa, ale biada nowicjuszowi, który się na
nią zapędzi!
Na Wkrze można też spróbować raftingu, czyli spływu na
pontonach. W Pułtusku po Narwi pływają romantyczne gondole, a na Wiśle coraz częściej
pojawiają się drewniane łodzie
starego typu, a także żaglówki.
W okolicach Serocka, na Narwi
i Bugu, pływają wycieczkowe
katamarany. Sztuczny zbiornik
nazywany niekiedy mazowieckim morzem, czyli Jezioro Zegrzyńskie, to centrum sportów
wodniackich regionu. Warte
polecenia są też piękne, ciche
i czyste akweny Pojezierza Gostynińskiego – zwłaszcza dla
amatorów żeglarstwa i wiosłowania.
Wracając do spływów – wiele
tras wiedzie przez piękne i dzikie tereny: parki krajobrazowe
i lasy. Mazowsze wciąż jeszcze
ma puszcze, nie tylko Kampinoską, ale też Kozienicką, Białą
i pozostałości Zielonej. Narew,
Bug i Liwiec meandrują i tworzą starorzecza, Wisła i Pilica
zachwycają skarpami i piaszczystymi plażami, a Skrwa tarasami
i zielonymi kanionami.

Kolejka sochaczewska

Można skorzystać z oferty spływów jednodniowych, a jeśli ktoś
chciałby spędzić w kajaku więcej czasu, nie ma problemu ze

znalezieniem bazy, na przykład
w gospodarstwach agroturystycznych. Wiele z nich proponuje poza
noclegiem i wyżywieniem także
dodatkowe usługi, na przykład
warsztaty kulinarne lub możliwość nauczenia się opieki nad
gospodarskimi zwierzętami. Jeśli
ktoś nigdy nie doił kozy lub krowy,
ma szansę zdobyć tę umiejętność.

Parki rozrywki

Na koniec rodzinne petardy,
czyli trzy miejsca, które warto
odwiedzić podczas rodzinnej
wyprawy po Mazowszu.
Suntago – Park of Poland we
Wręczy koło Mszczonowa – to
gigantyczny kompleks wypo-

Liwiec koło Sowiej Góry
Julinek

Julinek w Lesznie
na skraju Puszczy
Kampinoskiej
to dawna baza
cyrkowa (do dziś
zresztą działa tam
szkoła dla uczniów
sztuki cyrkowej),
a dzisiaj – olbrzymi
plac zabaw z bodaj
największą w Polsce
kolekcją dmuchańców,
dużym parkiem
linowym, boiskiem
do minigolfa oraz
dwiema stałymi
arenami cyrkowymi.

czynkowo- rozrywkowy, wodna
dżungla z naturalnymi wodami
termalnymi, dziesiątkami zjeżdżalni, w tym jedną z najwyższych i najdłuższych w Europie,
oraz ze strefą SPA and Wellness.
Można wpaść na jeden dzień,
można na kilka (także bez dzieci) i wyszaleć się za wszystkie
czasy lub – wybierając spokojniejszą strefę relaksu – solidnie wypocząć lub podreperować kondycję.
Farma Iluzji w Mościskach
– miejsce magiczne, wykorzystujące naukowe odkrycia do
zadziwiania tajemnicami natury. Można tu chodzić po suficie,
nagle urosnąć lub błyskawicznie zmaleć, rozwiązać mnóstwo
przedziwnych łamigłówek i ba-

wić się przez cały dzień. To właśnie tam Latająca Chata próbuje
oderwać się od ziemi.
Julinek w Lesznie na skraju
Puszczy Kampinoskiej to dawna
baza cyrkowa (do dziś zresztą
działa tam szkoła dla uczniów
sztuki cyrkowej), a dzisiaj –
olbrzymi plac zabaw z bodaj
największą w Polsce kolekcją
dmuchańców, dużym parkiem
linowym, boiskiem do minigolfa
oraz dwiema stałymi arenami
cyrkowymi. Tutaj również można spędzić cały dzień, a nawet
zrobić sobie w miejscowym hotelu bazę wypadową do wypraw
po Puszczy Kampinoskiej lub
nawet całego Mazowsza. z
Magdalena Walusiak
Moda na Mazowsze

fot. muzeum Kolejnictwa,Ryszard Sakowski, materiały prasowe

Panorama Zegrza, Narew
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Józefów,
Świder latem

Koncepcja architektoniczna Willi Kultura

Józefów: kierunek na kulturę
Oferta kulturalna i rekreacyjna Józefowa od dawna cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta
i okolic. Niebawem stanie się jeszcze bogatsza, bowiem w tym roku ruszają prace nad kilkoma ciekawymi
inwestycjami, które urozmaicą józefowianom spędzanie wolnego czasu.

C

o roku z budżetu Józefowa pokaźna kwota
przeznaczana jest na
inwestycje w budowę
dróg, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych czy oświetlenie ulic.
W 2021 roku do licznych projektów infrastrukturalnych dołączyła także niemała lista inwestycji
w kulturę. Dzięki temu w najbliższych latach na mapie Józefowa
przybędzie kilka nowych miejsc
promujących sztukę, wiedzę, tożsamość lokalną oraz oferujących
wypoczynek i rekreację.

fot. Materiały prasowe

Nowe życie świdermajera

W zabytkowym świdermajerze
przy ul. Wyszyńskiego 2 znajdującym się w centrum miasta
trwają zaawansowane prace. „Willa Frankówka” powstała w 1898
roku i przez długi czas pełniła
funkcję domu letniskowego i letniego centrum kultury. Dziś trudno odnaleźć w niej ślady dawnej
świetności. Niebawem ma to się
jednak zmienić. Willa zostanie
odrestaurowana z zachowaniem
oryginalnych elementów, a wokół
niej powstanie park relaksacyjny
z alejkami, altanami, roślinnością
i strefą wypoczynku.
Do odnowionego budynku
przeprowadzi się Dom Nauki
i Sztuki, czyli pion Miejskiego

Ośrodka Kultury, który odpowiada za organizację warsztatów,
zajęć i edukacji artystycznej.
Koszt modernizacji jest niemały, bo wynosi około 8 mln zł.
Taka jest jednak cena ratowania
zabytków, a do nich należy Willa
Frankówka. Blisko 3,5 mln zł tej
kwoty zostanie dofinansowane
z funduszy unijnych. – Zabytkowa willa połączy w sobie ducha
letniskowo-wypoczynkowej tradycji naszego miasta z nowoczesną,
wymagającą ofertą kulturalną. Już
w przyszłym roku, tak jak ponad
100 lat temu, zacznie tętnić życiem
i ponownie integrować mieszkańców – mówi burmistrz Józefowa
Marek Banaszek.

Stacja Integracja

Budynek u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Wawerskiej stanie się wkrótce
miejscem integracji pokoleń ze
szczególną ofertą dla młodzieży.
To głównie pod kątem młodych
zostanie zmodernizowana stacja
dawnej kolejki wąskotorowej, która niegdyś łączyła Jabłonnę z Karczewem. „Stacja Integracja” ma
mieścić sale prób muzycznych,
escape room nawiązujący do historii miasta, zapraszać na warsztaty
filmowe czy fotograficzne i oferować aktywności dostosowane do
potrzeb młodych ludzi.

W tym roku ma powstać projekt inwestycji, a budowa planowana jest w najbliższym czasie.

Przywracamy Świder
Mieszkańcom

Zagospodarowanie józefowskiego brzegu Świdra to inwestycja
długo wyczekiwana przez mieszkańców Józefowa. Po perypetiach
wynikających z faktu, iż teren przy
rzece nie należy do miasta, udało się uzgodnić sprawy formalne
i miasto mogło przejść do etapu
wykonania projektu, a już niebawem – realizacji przedsięwzięcia.
– Chcemy, aby mieszkańcy spędzający czas nad Świdrem mieli
zróżnicowane możliwości wypoczynku. Dlatego planujemy tu nie
tylko leżaki czy ławki, ale również
park wodny, wiaty z zadaszeniem,
a nawet pumptruck – mówi burmistrz Marek Banaszek. Miasto
planuje oddać projekt do użytku
już w przyszłym roku.

Willa Kultura

Willa – bo wpisuje się w kameralny
charakter Józefowa. Kultura – bo
będzie multifunkcyjnym centrum
nauki, wiedzy i sztuki. Podstawową
funkcją projektowanego budynku będzie biblioteka z kilkoma
czytelniami, ale będzie tu można
również spotykać się przy kawie,

organizować wernisaże, pogłębiać wiedzę, czy poznawać świat
przyrody. Na kompleks będzie się
składał także budynek przedszkola, ogród oraz istniejący już w tym
miejscu plac zabaw, ze sferami
przeznaczonymi do uprawiania
kalisteniki i parkura.
Inwestycja składa się z kilku
etapów. Pierwszym był rozstrzygnięty na początku tego roku konkurs na koncepcję architektoniczną. Jego zwycięzca przystępuje
właśnie do prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową.
Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, więc na efekt finalny
będzie trzeba trochę poczekać.
Pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się w 2023 roku. – To
będzie jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w Józefowie.
Niebawem stanie się wizytówką
i obiektem wyróżniającym nasze
miasto. Będzie kolejną alternatywą
dla spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców i z pewnością ulubionym miejscem wielu józefowian –
mówi burmistrz Marek Banaszek.
Dzięki inwestycjom w kulturę
i sport realizowanym konsekwentnie przez wiele lat dzisiejsza oferta
rekreacyjna Józefowa jest szczególnie bogata i gromadzi nie tylko
mieszkańców samego miasta, ale
również okolicznych rejonów. Kilka

hal sportowych, basen o wymiarach olimpijskich z widownią czy
profesjonalne tereny piłkarskie są
zachętą dla licznych klubów i drużyn sportowych do organizowania
zajęć i propagowania aktywności fizycznej. Młodsi mają do dyspozycji
kilka boisk wielofunkcyjnych, skate
park, miasteczko ruchu drogowego
i kilkanaście placów zabaw. Miejski
Ośrodek Kultury to z kolei prężnie działające centrum edukacji
artystycznej o bogatym, zróżnicowanym programie kulturalnym.
Spektakle, koncerty, wydarzenia
na scenie plenerowej, odczyty czy
wernisaże – każdy mieszkaniec niezależnie od wieku i zainteresowań
może znaleźć tu coś dla siebie.
Obok oferty kulturalnej i sportowej Józefów znany jest również
ze swoich walorów naturalnych.
Położenie wśród trzech rzek: Wisły, Świdra i Mieni, duże obszary
leśne, Mazowiecki Park Krajobrazowy i trzy rezerwaty przyrody
pozwalają znaleźć tu wytchnienie
i odpoczynek od zgiełku. z
Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą kulturalną i sportową
Józefowa: Miejski Ośrodek
Kultury: https://mokjozefow.pl/,
Integracyjne Centrum Sportu
i Rekreacji: https://www.icsir.pl/.
Śledź nas na www.jozefow.pl
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Inauguracyjna konferencja Collegium Intermarium odbyła się 28 maja w Warszawie z udziałem zagranicznych gości.

Rusza rekrutacja
do Collegium Intermarium
Perspektywa przyjęta w Collegium Intermarium polega na postrzeganiu Polski i regionu Międzymorza jako
podmiotu stosunków międzynarodowych, nie zaś jedynie strefy obcych wpływów.
Collegium Intermarium
zostało powołane
jako platforma
niezależnej współpracy
akademickiej, która
pozwoli naukowcom
Międzymorza
zachować wolność
badań i wypowiedzi,
zagwarantuje swobodę
debaty naukowej,
a także nada
im rozgłos konieczny
do tego, by wpływać
na rzeczywistość
społeczną i polityczną.

Prawnik z szerokimi
horyzontami

W ofercie dydaktycznej uczelni szczególne miejsce zajmują
jednolite studia magisterskie
na kierunku Prawo. Wyróżniają
się one obecnością w programie studiów najistotniejszych
współcześnie zagadnień cywilizacyjnych i gospodarczych,
a także rozwiniętym programem filozofii, historii myśli
społecznej i historii idei oraz
kursami retoryki i erystyki.
Takiego właśnie holistycznego
programu kształcenia wymaga wykształcenie prawników
nie tylko kompetentnych, ale
także świadomych kulturowo
i etycznie.
– Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na coraz
głębszy kryzys życia akademic-

kiego. Odwołuje się do klasycznego rozumienia uniwersytetu,
który powinien być przestrzenią wolnej debaty i odważnego
poszukiwania prawdy – mówi
rektor Collegium Intermarium
dr Tymoteusz Zych.
Na szczególną uwagę zasługuje także unikalny i kompleksowy kurs międzynarodowego systemu praw człowieka
w ramach programu Master
of Laws (LL.M.). Obydwu tym
propozycjom nie ustępuje oferta studiów podyplomowych,
umożliwiająca pogłębienie
kompetencji słuchaczy w zakresie nowoczesnych metod
dowodowych, polityki rodzinnej w samorządzie, zarządzania
organizacjami pozarządowymi
czy też kulturowego i politycznego dziedzictwa Europy.

Stypendium i studiowanie
pod okiem Mistrza

Wszystkim studentom na każdym
etapie studiów w Collegium Intermarium towarzyszyć będzie
system tutoringu, czyli nauki
w relacji Mistrz-Uczeń. Każdemu
studentowi zostanie przydzielony
mistrz (tutor), którego wiedza
i doświadczenie zawodowe odpowiadać będą deklarowanym
przez studenta zainteresowaniom. Poza listą stałych kandydatów na tutorów, do podjęcia
obowiązków tutora zapraszane
będą osoby formalnie niezwiązane z uczelnią, w tym doświadczeni praktycy (adwokaci, radcowie
prawni, sędziowie, mediatorzy,
menadżerowie, liderzy społeczni) oraz naukowcy polscy i zagraniczni. W ramach programu
student będzie zobowiązany do

Fot: Materiały prasowe

P

odczas międzynarodowej konferencji, która
odbyła się 28 maja, zainaugurowano działanie Collegium Intermarium –
uczelni wyższej stawiającej sobie
za cel wykształcenie przyszłych
elit dla Polski i całego regionu
Międzymorza. Międzynarodowe grono naukowców i specjalistów z ponad 13 krajów świata
zamierza nie tylko dostarczać
studentom wiedzę i umiejętności na najwyższym światowym
poziomie, ale także kształtować
ich świadomość kulturową i postawy etyczne w duchu klasycznych wartości: rzymskiej kultury
prawnej, greckiego umiłowania
prawdy oraz żywego dziedzictwa
chrześcijaństwa. Rekrutacja na
pierwszy rok studiów właśnie
ruszyła!
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przygotowania w ciągu roku kilku
prac pisemnych różnego typu,
ćwiczących umiejętności syntezy
i analizy.
Każdy kandydat na studia
w Collegium Intermarium może
ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego w całości
albo w części koszty czesnego.
Stypendia dedykowane są osobom
wyróżniającym się wybitnymi
osiągnięciami w nauce oraz zaangażowaniem w życie społeczne,
np. poprzez działalność w organizacjach społecznych czy wolontariat. W przypadku kandydatów
na stacjonarne studia prawnicze
należy opisać swoje osiągnięcia,
wyniki w nauce i zaangażowanie
społeczne w liście motywacyjnym dołączonym do formularza
rejestracyjnego. Studenci, którym w wyniku konkursu udzielone zostanie stypendium, mają
gwarancję zachowania go także
na kolejne lata studiów, pod warunkiem zaliczania w kolejnych
latach wszystkich egzaminów
w pierwszym terminie.
Studenci będą mogli także
ubiegać się o przyznanie stypendiów będąc już na kolejnych latach studiów, również wtedy, gdy
nie otrzymywali ich w poprzednich. W takim wypadku kryterium
otrzymania stypendium będzie
bieżąca działalność naukowa,
wyniki, z jakimi student kończy
poprzedni rok akademicki, jak
również aktywność społeczna.
Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów
czesnego dla przynajmniej pięciu
najwybitniejszych kandydatów
oraz studentów na danym roku
studiów. Najlepsi spośród pozo-
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stałych otrzymają zniżkę w wysokości 20% czesnego.

Praktyki w najlepszych
kancelariach

Jednym z kluczowych elementów działania uczelni będzie
bliska współpraca z partnerami biznesowymi, a zwłaszcza
z praktykami prawa. Studenci
w toku nauki opanują umiejętność opracowania pism procesowych, statutów czy umów. Formalna współpraca z czołowymi
kancelariami pozwoli także na
odbywanie praktyk w miejscu,
gdzie studenci rzeczywiście będą
mogli poznać podstawy wykonywania zawodów prawniczych.
Unikalną płaszczyzną rozwoju kompetencji zawodowych
będzie think tank Collegium
Intermarium. W ramach jego
działalności studenci będą mieli możliwość przygotowywania
ekspertyz i analiz we współpracy
z doświadczonymi prawnikami
i praktykami biznesu (branża IT,
energetyczna, etc.) oraz samodzielnego realizowania projektów edukacyjnych i badawczych.
Każdy student i każdy pracownik
naukowy będzie mógł zgłosić
się do think tanku z własnym
pomysłem na projekt naukowy, badawczy, edukacyjny, czy
ekspertyzę. Collegium Intermarium będzie także prowadziło
intensywną współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Ich przedstawiciele będą włączeni bezpośrednio w proces
kształcenia i projekty badawcze.
Studenci będą mieli także możliwość odbywania staży w partnerskich organizacjach.

Collegium
Intermarium
powstało jako
odpowiedź na coraz
głębszy kryzys życia
akademickiego.
Odwołuje się
do klasycznego
rozumienia
uniwersytetu,
który powinien
być przestrzenią
wolnej debaty
i odważnego
poszukiwania
prawdy.

Eksperci z zagranicy

Ważną zaletą Collegium Intermarium jest umiędzynarodowienie uczelni. Wśród wykładowców z ponad 13 różnych krajów
znajdują postacie wybitne. Do
nich należy na przykład księżna
prof. dr Ingrid Detter de Frankopan, wybitna specjalistka prawa
międzynarodowego, która w latach 1984-2005 doradzała św.
Janowi Pawłowi II. W Collegium
wykładać będzie również prof.
dr Andras Lanczi, rektor Uniwersytetu Macieja Korwina w Budapeszcie oraz dr Grégor Puppinck,
dyrektor European Centre for
Law and Justice (ECLJ), członek
Panelu Ekspertów ds. Wolności
Religii lub Przekonań Biura Instytucji Demokratycznych i Praw
Człowieka OBWE, którego rolą
jest wspieranie państw członkowskich OBWE w realizacji ich
zobowiązań wobec prawa do
wolności religii lub przekonań.
Władze uczelni zakładają
także współpracę z zagranicznymi badaczami, przedsiębiorcami i administracją publiczną, zwłaszcza z państw obszaru
Międzymorza. Planowane jest
prowadzenie zajęć na uczelni
przez praktyków mających doświadczenie w zakresie działania
organizacji międzynarodowych,
a studenci będą mogli odbywać
staże w instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Bez kompleksów

Collegium Intermarium to
wreszcie ośrodek badań, analiz, debaty i współpracy akademickiej, stawiający sobie za cel
utrwalenie współpracy międzynarodowej w naszej części świa-

ta, która ma odbić się szerokim
echem także w innych sferach
życia publicznego. Zdaniem
władz uczelni, nie tylko w nauce, ale również w gospodarce, polityce, kulturze i relacjach
społecznych nadszedł czas na
zerwanie z kompleksami i uzależnieniem wobec Zachodu.
Perspektywa przyjęta w Collegium Intermarium polega na
postrzeganiu Polski i regionu
Międzymorza jako podmiotu
stosunków międzynarodowych,
nie zaś jedynie strefy obcych
wpływów. Taką podmiotową perspektywę uczelnia przyjmuje
zarówno w programie kształcenia, jak i w planach dotyczących
działalności naukowej.
– Od lat rzetelna nauka i wolność akademicka są niszczone przez ideologiczne mody,
a uczelnie Europy Środkowej
widnieją na najdalszych pozycjach rankingów – podsumowuje Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium
adw. Jerzy Kwaśniewski. – Stawiamy na akademicką odnowę.
Powołaliśmy uczelnię, kuźnię
kadr dla całego regionu Intermarium – dodaje Przewodniczący.
Collegium Intermarium zostało powołane jako platforma
niezależnej współpracy akademickiej, która pozwoli naukowcom Międzymorza zachować
wolność badań i wypowiedzi,
zagwarantuje swobodę debaty naukowej, a także nada im
rozgłos konieczny do tego, by
wpływać na rzeczywistość społeczną i polityczną. Taką właśnie
platformą ma być Collegium Intermarium – wolny uniwersytet
Europy Środkowej. z
RR
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Mobbing

jak go rozpoznać?

Ela Kowalska: Jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że
padamy ofiarą mobbingu?
Joanna Cur, prawniczka, specjalistka prawa pracy: W sytuacjach zawodowych jest mnóstwo zachowań, które mogą nosić znamiona mobbingu. Może
to być na przykład publiczne
upokorzenie pracownika, obmawianie za plecami, podważanie
jego kompetencji czy ignorowanie. Osoba, która pada ofiarą
mobbingu, może być proszona
o wykonywanie bezsensownych
zadań, poniżej swoich umiejętności, lub też takich, które
przekraczają jej kompetencje.
Te ostatnie zlecane są po to, aby
pracownika zdyskredytować,

udowodnić, że zrobił coś źle. Innym przykładem mogą być delikatne uszczypliwości, złośliwości, okazywanie niechęci – czyli
zachowania, które na pierwszy
rzut oka nie wydają się jakieś bardzo złe, jednak z czasem mogą
przybierać na sile i wtedy mogą
świadczyć o mobbingu.
Czasami przełożony – mobber
mówi do swojego pracownika:
„przepraszam, ale nie mam teraz
czasu”. Niby poprawne zdanie,
nic w nim nie wydaje się złego.
Jeśli jednak to zdanie wypowiadane jest cały czas do tej samej
osoby, podczas gdy inni pracownicy są przez szefa zawsze
wysłuchiwani, to chyba jednak
coś jest nie tak. W obecnej sy-

tuacji, w pracy zdalnej też możemy spotkać się z sytuacjami
na pograniczu mobbingu. Na
przykład dowiadujemy się, że
właśnie odbyło się spotkanie,
a nas dziwnym trafem na nie
zaproszono. Albo jesteśmy zapraszani w ostatniej chwili i nie
mamy szans się przygotować.
Co więcej – mobber może przepraszać, że pominął nas w zaproszeniu lub zapomniał dołączyć
do ważnej, służbowej korespondencji. Jednak taka sytuacja się
powtarza. Przychodzimy na kolejne spotkanie i dowiadujemy
się, że uczestnicy wymieniali
pomiędzy sobą maile, tworzyli
projekt/zadanie, a my nie mamy
o tym pojęcia.

Jeśli zakiełkuje nam
w głowie, że coś się
złego dzieje i wobec
nas może być
stosowny mobbing
– warto zacząć mówić
o tym głośno, komu
się tylko da – czyli
w pierwszej kolejności
należy zawiadomić
dział HR, który
powinien sprawdzić
i zweryfikować nasze
informacje oraz
udzielić nam wsparcia.

A jeśli pracodawca w ostatniej
chwili odmawia nam udzielenia urlopu, który wcześniej
zaakceptował? To też może być
uznane za mobbing?
Tak, szczególnie w firmach,
gdzie jest wprowadzony plan
urlopów i na początku roku,
każdy z pracowników wpisuje, kiedy chce ten urlop wykorzystać. Trzeba pamiętać,
że urlop musi być uzgodniony
po obu stronach – pracownika
i pracodawcy i że pracodawca
może przedstawić konkretne
i sensowne argumenty, dlaczego akurat w tym terminie dana
osoba nie może mieć wolnego.
Natomiast, jeżeli, jakimś dziwnym trafem, inni pracownicy

fot. AdobeStock

Mobberzy to często bardzo inteligentne osoby. Wiedzą nie tylko jak uderzyć, ale też mają świadomość,
że kiedy wszystko zaczyna wychodzić na jaw i robi się gorąco – to po prostu lepiej odpuścić. Czasami
całkowicie, a czasami tylko po to, żeby poszukać sobie innej ofiary.
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dostają zawsze zgodę, a jedna
osoba słyszy ciągle „nie” – to takie działanie pracodawcy może
świadczyć o mobbingu. Warto
zaznaczyć, że od stycznia 2019
roku wnioski urlopowe, również
te odrzucone, należy przechowywać w dokumentacji związanej z czasem pracy. Oznacza
to, że w papierach zostaje ślad.
I to jest na plus dla mobbowanego, który, w razie sporu sądowego, będzie mógł wykazać,
że jego wnioski urlopowe były
ciągle odrzucane.
Molestowanie seksualne jest
też przykładem mobbingu?
Molestowanie seksualne to przykład dyskryminacji, nie mobbingu. Przy dyskryminacji, a więc
również molestowaniu, wystarczy jednorazowe zachowanie,
żeby można było dochodzić
swoich praw. W tym przypadku, to po stronie pracodawcy
zachodzi konieczność udowodnienia, że nie dyskryminował.
W przypadku mobbingu jest inaczej – ofiara musi go udowodnić
wszelkimi możliwymi środkami.
Sama dyskryminacja może przybierać różne formy, to nie tylko
molestowania seksualnego. Jeśli
– przykładowo – kobieta dowie
się, że jej kolega, który pracuje
na tym samym stanowisku, ma
podobne kompetencje i kwalifikacje – zarabia więcej, to może
przyjść do pracodawcy i powiedzieć: drogi pracodawco, czuję
się dyskryminowana, ponieważ
moje wynagrodzenie jest niższe
niż wynagrodzenie mojego kolegi. I tutaj to pracodawca musi
wskazać, jakimi kryteriami się
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kierował, że akurat mężczyźnie dał wynagrodzenie na wyższym poziomie.
Czy mobberem zawsze jest
przełożony?
Mamy różne rodzaje mobbingu. Przyjęło się, że z mobbingiem mamy do czynienia wtedy, gdy ofiarą jest podwładny,
a mobberem przełożony. Jednak nie zawsze tak się dzieje.
Możemy mieć też do czynienia
z tzw. mobbingiem poziomym,
kiedy zarówno mobberem, jak
i ofiarą, są osoby pracujące na
podobnych lub tych samych
stanowiskach. Występuje też
trzeci rodzaj mobbingu, o którym kiedyś się kompletnie nie
mówiło. To nowe zjawisko
i w tym schemacie to przełożony jest ofiarą mobbingu,
a podwładny mobberem. To
tzw. „staffing” albo mobbing
pionowy odwrócony.
Czy są konkretne grupy społeczne albo typy osób narażone
na mobbing?
Każdy z nas, jeśli trafi na niesprzyjające okoliczności, może
stać się ofiarą mobbingu. Na to
pytanie chyba lepiej odpowiedziałby psycholog, który potrafi
stwierdzić, jakiego typu osoby
są, być może, bardziej podatne
na zjawiska niepożądane. Jeśli
mówimy o ofiarach mobbingu
z punktu widzenia prawnego,
to mamy orzeczenie Sądu Najwyższego z 2019 roku, w którym
to SN stwierdził, że konieczne
jest stworzenie tzw. obiektywnego wzorca ofiary rozsądnej.
Chodzi o to, aby wyelimino-

Definicja mobbingu
jest zawarta w kodeksie
pracy – to artykuł
94 (3). Zgodnie
z nią, mobbing
oznacza działanie
lub zachowanie
dotyczące pracownika
lub skierowane
przeciwko
pracownikowi,
które polega
na uporczywym
i długotrwałym
nękaniu lub
zastraszaniu tego
pracownika,
wywołujące u niego
zaniżoną ocenę
przydatności
zawodowej.
wać przypadki, które wynikają
z nadmiernej wrażliwości pracownika lub z drugiej strony
– z braku takiej wrażliwości.
Osoba wysoko wrażliwa może
na przykład mylnie interpretować zachowania przełożonego czy współpracownika, które
w jej ocenie będą mobbingiem,
a w rzeczywistości tym mobbingiem nie są.
Mobbing dotyczy każdej branży?
Mobbing może pojawić się
w każdej branży – narażeni
się na niego nie tylko pracow-

nicy umysłowi, ale też fizyczni.
Trzeba pamiętać, że o mobbingu mówimy tylko w stosunkach
pracy. Czyli, aby dochodzić
swoich praw w sądzie z tytułu
mobbingu, musimy być zatrudnieni na umowę o pracę. Pozew skierowany jest przeciwko
pracodawcy, a nie przeciwko
konkretnej osobie, która nas
mobbingowała. Nie jest więc
istotne, czy krzywdy doznaliśmy ze strony przełożonego czy
współpracownika. Zgodnie z kodeksem pracy – odpowiedzialność za mobbing leży po stronie
pracodawcy, który powinien też
temu zjawisku przeciwdziałać.
Jeśli zatrudnienie odbywa się na
podstawy umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenie lub
o dzieło, to niestety, nie mamy
uprawnień, żeby występować
przeciwko pracodawcy do sądu. W takim wypadku można
dochodzić swoich praw bezpośrednio od mobbera na drodze
cywilnej – czyli na podstawie
kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy.
Każdy może mieć zły dzień –
zarówno nasz przełożony, jak
i współpracownik. Kiedy możemy mówić o tym, że mamy do
czynienia z mobbingiem a nie
sytuacją jednostkową?
Definicja mobbingu jest zawarta
w kodeksie pracy – to artykuł
94 (3). Zgodnie z nią, mobbing
oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub

skierowane przeciwko pracownikowi, które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu
lub zastraszaniu tego pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające
na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu
współpracowników. W samych
przepisach nie mamy, niestety, informacji jak zdefiniować
uporczywość i długotrwałość.
Z pomocą przychodzi orzecznictwo i z niego wynika, że tego
typu zachowania powinny trwać
około pół roku i powtarzać się co
najmniej raz w tygodniu. Oczywiście, ich natężenie może być
różne. Jeśli mamy do czynienia
z zintensyfikowanymi zachowaniami, to być może sąd będzie
mógł zdecydować, że doszło do
mobbingu w czasie krótszym
niż sześć miesięcy. Ważny jest
też cel sprawcy. Dąży on do tego, aby ofiara została poniżona,
ośmieszona, izolowana.
Mobber nie chce doprowadzić
do tego, że jego ofiara zwolniła
się z pracy?
Są różne przypadki. Mobber może mieć na celu wyeliminowanie nas z jakiejś grupy, zespołu.
Może się też tak zachowywać,
aby jego ofiara złożyła wypowiedzenie. Jednak niektórzy wcale
nie chcą, żeby mobbowana osoba odeszła, bo im jest dobrze
z tym, że mają ofiarę, którą mogą
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Jaki powinien być nasz pierwszy
krok, jeśli zauważymy, że dzieje
się coś złego i podejrzewamy,
że wobec nas jest stosowany
mobbing?
Jeśli zakiełkuje nam w głowie,
że coś się złego dzieje i wobec
nas może być stosowny mobbing
– warto zacząć mówić o tym głośno. Głośno i wyraźnie, komu się
tylko da – czyli w pierwszej kolejności należy zawiadomić dział
HR, który powinien sprawdzić
i zweryfikować nasze informacje oraz udzielić nam wsparcia.
O niepokojących sytuacjach można opowiedzieć też zaufanej koleżance z pracy czy poinformować
menadżera wyższego szczebla,
jeśli mobberem jest nasz bezpośredni przełożony. Bardzo często,
takie głośne mówienie o tym, że
coś zaczyna się dziać powoduje,
że mobber odpuszcza. Mobberzy
to często bardzo inteligentne osoby. Wiedzą nie tylko jak uderzyć,
ale też mają świadomość, że kiedy wszystko zaczyna wychodzić
na jaw i robi się gorąco – to po
prostu lepiej odpuścić. Czasami
całkowicie, a czasami tylko po to,
żeby poszukać sobie innej ofiary.
Trzeba pamiętać również o tym,
że gdy zaczynamy widzieć coraz
więcej niepokojących zachowań
– warto zacząć zbierać dowody,
które później mogą się przydać
w sądzie.
Co może być takim dowodem?
Dowodami mogą być zeznania
świadków, maile, nagrania oraz
dokumentacja medyczna. Powinniśmy drukować maile, z treści
których wynika, że zachowanie
pracodawcy lub współpracownika wobec nas są nie takie, jak
powinny i noszą znamiona mobbingu. Możemy również nagrywać nasze rozmowy z mobbierem. Jeśli chodzi o nagrania, to
sąd decyduje, czy dopuścić taki
dowód – może się zgodzić, ale
może również odmówić. Niektórzy uważają, że nie powinno się
rejestrować rozmów z mobberem, bo można się narazić na zarzut naruszenia dóbr osobistych.
Jednak wielu prawników uważa,

Dowodami mogą być
zeznania świadków,
maile, nagrania
oraz dokumentacja
medyczna.
Powinniśmy drukować
maile, z treści
których wynika,
że zachowanie
pracodawcy lub
współpracownika
wobec nas są nie
takie, jak powinny
i noszą znamiona
mobbingu. Możemy
również nagrywać
nasze rozmowy
z mobbierem.
Jeśli chodzi
o nagrania, to sąd
decyduje, czy dopuścić
taki dowód – może
się zgodzić, ale może
również odmówić.
że warto nagrywać. Ja również
podzielam to zdanie, bo gdyby
doszło do rozprawy – zawsze można poprosić sąd o dopuszczenie
dowodu z nagrań. Bardzo często
takie nagranie stanowi mocny
dowód na to, że padliśmy ofiarą mobbingu. Oczywiście, nie
nagrywamy zawsze i wszędzie,
a tylko wtedy, kiedy już zaczyna
się „robić gorąco” i czujemy, że
rozmowa czy spotkanie z mobberem może doprowadzić do eskalacji. Trzeba jednak pamiętać, że
nie wolno nam tych nagrań upublicznić w jakikolwiek sposób, bo
można się narazić na zarzut naruszenia prywatności, dóbr osobistych ze strony mobbera. Trzeba też pamiętać o dokumentacji
medycznej, jeśli korzystaliśmy
z pomocy terapeuty, psychologa
czy psychiatry albo jeśli przyjmowaliśmy leki. Taka dokumentacja
też może być mocnym dowodem,
który może pomóc w dochodzeniu praw w sądzie.
Jak wygląda takie postępowanie
sądowe?
Na pójście do sądu mamy trzy
lata, licząc od momentu, gdy
czujemy, że zostaliśmy poddani
mobbingowi. Skutki mobbingu
są dla ofiary bardzo dotkliwe –
mogą to być zaburzenia stanu
zdrowia, problemy ze snem,
pogorszenie sytuacji zawodowej
i towarzyskiej, spadek wydaj-

ności pracy, a nawet depresja
czy decyzja o zwolnieniu z pracy. Niektórzy nie są gotowi, aby
wtedy pójść do sądu i potrzebują czasu, żeby się pozbierać
i dojść do siebie. Kiedy jednak
przyjdzie moment, że czujemy
się na to gotowi – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy
adwokata lub radcy prawnego,
który będzie nas reprezentował.
Pełnomocnik przygotuje pismo
procesowe, w którym szczegółowo opisze naszą sprawę uwzględniając zebrane dowody. Sprawy
pracownicze przed sądem są dla
pracownika zwolnione z opłaty
sądowej, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy 50
tysięcy złotych. W sądzie można dochodzić zadośćuczynienia
i odszkodowania. Zadośćuczynienie to rekompensata za doznaną krzywdę, rozstrój zdrowia
i koszty leczenia. Odszkodowanie – jak sama nazwa wskazuje
– to rekompensata za szkodę.
W jednym procesie można dochodzić zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku
zmieniły się przepisy – obecnie
nie trzeba odchodzić z pracy,
aby dochodzić odszkodowania.
Wcześniej było inaczej: aby dochodzić odszkodowania pracownik musiał odejść z firmy i jako
przyczynę odejścia podać właśnie mobbing.

A jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?
Żeby przeciwdziałać mobbingowi, nie można lekceważyć jego
symptomów. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że mobbing
zaczyna się od konfliktu. Jeśli
więc dochodzi do spięć na linii
przełożony – podwładny albo na
linii pracownik – pracownik,
i jest to zauważalne dla innych
– trzeba o tym rozmawiać. Nie
można takich problemów zamiatać pod dywan. Dużą rolę
mają tu do odegrania działy HR
i HR Biznes Partnerzy. Dodatkowo, należy cyklicznie szkolić
zarówno szeregowych pracowników, jak i menadżerów. U tych
ostatnich istnieje ryzyko nadużycia władzy. Z kolei szeregowi
pracownicy powinni wiedzieć,
jakie są znamiona mobbingu,
gdzie w firmie mogą szukać
pomocy, kiedy dzieje się coś
złego i jakie mają prawa. Jeśli
pracodawca nie będzie przeciwdziałał zjawiskom niepożądanym i w jego firmie pojawi się
mobbing, to odbije się to na jej
działalności. Mobbing nie tylko
psuje atmosferę wewnątrz firmy, ale też negatywnie wpływa
na motywację i obniża jakość
pracy. Dodatkowo, jeśli osoba
mobbingowana zdecyduje się
odejść – to pracodawca ponosi
koszty rekrutacji i wdrożenia
nowego pracownika. To jednak

nie koniec – bo tak, jak wspominałyśmy wcześniej – sprawa
może trafić do sądu, a w przypadku przegranej to firma jest
obciążona koniecznością wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.
Pandemia sprzyja rozwojowi
mobbingu czy wręcz przeciwnie?
W pandemii pracujemy zdalnie
albo w tzw. modelu hybrydowym, czyli część dni w tygodniu spędzamy w biurze, a część
w domu. Pracownicy mogą czuć
się wyobcowani. Niby fajnie
pracuje się z domu, bo nie trzeba tracić czasu na dojazdu, ale
jesteśmy wtedy trochę zostawieni sami sobie. Ten stan pandemii już trwa bardzo długo, co
na pewno nie pomaga. Niestety
w takiej sytuacji mobbing może
„kwitnąć”. Na początku naszej
rozmowy podawałam przykłady
zachowań, które powinny nas
zaalarmować. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kwestie
związane z monitorowaniem
pracy pracownika. Niektórzy
mają wrażenie, że pracodawca
ich cały czas kontroluje i sprawdza. I nie czują się z tym komfortowo. To może sprzyjać obniżeniu wydajności i podatności
na nieprawidłowe zachowania
ze strony przełożonych. z

www.zycie.hellozdrowie.pl

fot. Tim Gouw / unsplash

poniżać, ośmieszać, z której się
mogą wyśmiewać. Tu warto zaznaczyć, że mobbing nie zawsze
musi być przejawem złych intencji ze strony sprawcy. Mamy orzeczenia sądów, z których
wynika, że za mobbing może
być uznane wszelkie działanie,
a więc również takie, którego
celem nie było wprost ośmieszenie, szczególnie wtedy, kiedy
takie zachowanie doprowadziło
ofiarę do rozstroju zdrowia.
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Od maseczek po 3D
n ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Aktywnie i oddolnie zmieniają rzeczywistość. W Polsce rośnie liczba społeczników gotowych
do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego.

G

dy na początku lat
30. dziewiętnastego
wieku młody francuski filozof Alexis de
Tocqueville odwiedził niewiele
starsze od siebie państwo, jakim były Stany Zjednoczone,
nie mógł się on nadziwić zaangażowaniu tamtejszych mieszkańców w sprawy społeczne.
– Niezależnie od wieku, pozycji
i poziomu umysłowego – pisał
Tocqueville – Amerykanie nieustannie się stowarzyszają (…)
w celu organizowania zabaw,
tworzenia seminariów, budowania zajazdów, wznoszenia
kościołów, rozpowszechniania
książek, wysyłania misjonarzy
na antypody. W ten właśnie sposób zakłada się w Ameryce szpitale, więzienia, szkoły.
Można oczywiście powiedzieć, że to przecież Ameryka,
w dodatku sprzed 200 lat. Można
utyskiwać, że w dzisiejszej Polsce tego rodzaju zaangażowanie
mieszkańców jest niemożliwe.
Czy jednak na pewno tak jest?
Według danych statystycznych
w 2018 roku aktywną działalność
prowadziło ponad 100 tysięcy
organizacji non-profit (a więc
takich, które nie działają w celu osiągnięcia zysku). Wliczając w tę liczbę podmioty mniej
sformalizowane (na przykład
funkcjonujące przy parafiach),
organizacji tych jest ponad 170
tysięcy! Łącznie daje nam to aż
13 milionów członków organizacji w całej Polsce. To ogromna,
zmieniająca powoli świat, siła.

fot. Materiały prasowe

Zmienić świat wokół
siebie

Warto nadmienić, że w organizacjach pozarządowych możemy
prowadzić wiele rodzajów aktywności. Wśród tych instytucji, poza
stowarzyszeniami i fundacjami,
występują bowiem również kluby
sportowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czy organizacje działające
na gruncie prawa kościelnego.
W jaki jednak sposób organizacje pozarządowe zmieniają
rzeczywistość? Spójrzmy na fundację „Tacy Sami” z Lublina, która założyła pierwszą w Polsce pla-

Według danych
statystycznych
w 2018 roku aktywną
działalność prowadziło
ponad 100 tysięcy
organizacji non-profit.
Wliczając w tę liczbę
podmioty mniej
sformalizowane,
organizacji tych jest
ponad 170 tysięcy!
Łącznie daje nam
to aż 13 milionów
członków organizacji
w całej Polsce.
To ogromna siła,
zmieniająca powoli
świat.
Eksperci KIPR szkolą społeczników w całej Polsce z praktycznych umiejętności pozwalających im na skuteczne działania

cówkę opiekuńczo-wychowawczą dla osób niepełnosprawnych
o nazwie Ośrodek Terapeutyczny, a dziś aktywnie angażuje się
w sprawę wprowadzenia w Polsce Bonu Terapeutycznego na
rzecz tychże osób. Wspomnijmy
też o Kole Gospodyń Wiejskich
„Radunia” w Juszkowie, które zaangażowało mieszkańców gminy
do wspólnego uszycia 16 tysięcy
maseczek w trakcie pandemii
koronawirusa. Z kolei fundacja
„Tylko Orły” produkuje właśnie
pełnometrażowy film „Powstanie Kardynała”, opowiadający
o powstańczych losach księdza
Stefana Wyszyńskiego, przyszłego prymasa Polski. Wreszcie przywołajmy Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców
„Pro-Biznes”, które za pomocą
busa wyposażonego w okulary VR, drukarkę 3D czy sprzęt
do podstaw robotyki, odwiedza
miejscowości w swoim regionie,
przedstawiając uczniom możliwości wykorzystywania nowych technologii.

Pod skrzydłami KIPR

Przedstawione wyżej przykłady
to tylko mały wycinek działań
niemal 100 organizacji zrzeszo-

nych w Konfederacji Inicjatyw
Pozarządowych Rzeczypospolitej. Konfederacja przyjmuje
pod swoją pieczę organizacje
kierujące się takimi wartościami, jak rodzina, patriotyzm,
wolność, wspólnota, czy społeczeństwo obywatelskie. Aktywność tego rodzaju federacji
i związków, zwanych nie bez
przyczyny „parasolowymi”, jest
niezwykle potrzebna, ponieważ wspierają one działalność
zrzeszonych u siebie organizacji, zapewniając im szkolenia,
doradztwo i możliwość większej promocji działań. Warta
podkreślenia jest też aktywna
pomoc świadczona przez tego
rodzaju instytucje opiekuńcze
na polach legislacyjnych bądź
konsultacyjnych, a więc takich,
które umożliwiają wprowadzanie w prawie zmian likwidujących bariery i ułatwiających
działalność społecznikom.
– Jeszcze dwa lata temu zrzeszaliśmy nieco ponad 20 organizacji. Dzisiaj jest nas niemal
pięć razy więcej, i to pomimo
trudności związanych z pandemią. To pokazuje, jak ważne
dla polskich społeczników jest
działanie we wspólnocie, a nie

jako samotna wyspa – komentuje
Paweł Kwaśniak, prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR).
Organizacja ta prowadzi portal Aktywiusz.pl, na którym na
bieżąco publikowane są informacje ze świata społeczników,
między innymi nowe inicjatywy,
konkursy, aktualności dotyczące obowiązków dla organizacji
(np. sprawozdań) czy poradniki
dotyczące działalności.

Zbiórki na świetne
pomysły

Aktualnie KIPR, we współpracy
z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego, przygotowuje się do wdrożenia innego portalu, umożliwiającego zakładanie zbiórek między innymi na cele organizacji
społecznych i udzielania tymże
organizacjom stałego wsparcia.
– Zamiast wdrażać kosztowne
rozwiązania, na które wielu organizacji po prostu nie stać, wystarczy za pomocą kilku kliknięć
uruchomić zbiórkę na portalu.
Istotne jest zwłaszcza umożliwienie tak zwanych zbiórek comiesięcznych, bowiem będą one
pomagały społecznikom lepiej
planować swoje budżety – opo-

wiada Karol Handzel z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych
Rzeczypospolitej.
To jednak nie jest jedyna inicjatywa wspierająca polskich
społeczników. Od kilku lat z sukcesem funkcjonuje portal Fanimani.pl umożliwiający przekazywanie przez sklepy internetowe części prowizji pochodzących
z zakupów internautów wybranej przez nich organizacji. Tak
więc odtąd możemy zmieniać
świat bez uszczerbku dla naszych portfeli! W program zaangażowanych jest już ponad 1500
sklepów, a korzysta z niego ponad siedem tysięcy organizacji.
Dzięki tak wielkiej mnogości inicjatyw można się więc spodziewać, że już niedługo o polskich
społecznikach będzie równie
głośno, jak dzięki de Tocqueville’owi stało się głośno o amerykańskich. z

Artykuł sfinansowano
ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, ze środków
Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030.
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Ogródki działkowe w Polsce
potrzebują transformacji
Rodzinne ogrody działkowe od wielu lat są miejscem relaksu i ucieczki od zgiełku miasta dla ludzi, których
nie stać na wyjazdy ani dom z ogrodem. Coraz częściej mówi się również o istotnym walorze ekologicznym.
Jednak kontrowersje związane z funkcjonowaniem Polskiego Związku Działkowców (PZD) i wykluczająca
funkcja działek w przestrzeni miasta nie pozwalają jednoznacznie ocenić ich przydatności dla społeczeństwa.
Rozwiązaniem jest zmiana działania ogrodów przy zachowaniu ich społecznych i ekologicznych walorów.

R

odzinne ogrody działkowe (ROD) to tereny
o dużej powierzchni,
znajdujące się często
w centrach miast. W Warszawie
ROD-y zajmują 17 km2 (więcej niż
parki), czyli 3% powierzchni stolicy. Na samym Mokotowie znajduje się prawie 40 ogrodów. W skali
Polski funkcjonuje ponad 4,5 tys.
ROD-ów (w sumie ponad 900 tys.
działek). Tereny te są zazwyczaj
niedostępne dla mieszkańców,
którzy nie należą do społeczności działkowiczów.
Niedostępność ogrodów jest
dwojaka. Po pierwsze, nie są one
atrakcyjnym miejscem dla ludzi
z zewnątrz, gdyż pozostają otwarte tylko w określonych godzinach.
Po drugie mieszkańcom spoza
społeczności dużo trudniej zdobyć
działkę (chociaż to teoretycznie
możliwe), gdyż są one przydzielane przez stowarzyszenia działkowców, które często kierują się
sympatiami w wyborze nowego
dzierżawcy działki.

Mieszkaniec miasta,
jeśli chciałby się
stać działkowcem,
musi podpisać
umowę dzierżawy
ze stowarzyszeniem
na czas nieokreślony.
Jeśli dba o teren
i płaci składki
regularnie,
dysponuje działką
dożywotnio.
Polskie RODos

Pierwsze ogródki powstały w Polsce pod koniec XIX wieku. Miały
wspomóc biedniejszych mieszkańców miast, którzy uprawiali tam
warzywa i owoce. Jednak nieprzypadkowo ROD-y są utożsamiane
z okresem PRL-u. To właśnie wtedy
nastąpił ich największy rozkwit.
Popularność takiego rozwiązania

spowodowała, że teraz w Polsce
jest ponad 900 tys. działek, z których korzysta koło 4 mln Polaków.
Co więcej, jak czytamy w raporcie
CBOS, „ponad jedna czwarta badanych (29%) zadeklarowała, że
ktoś z ich najbliższej rodziny bądź
oni sami mają działkę na terenie
rodzinnych ogrodów działkowych.
Większość z nich (60%) spędza
na tej działce czas. Można więc
powiedzieć, że 17% dorosłych
Polaków korzysta z rodzinnych
ogródków działkowych”.
Tereny, na których powstają
ROD-y, należą do Skarbu Państwa, gminy lub stowarzyszenia.
W dwóch pierwszych przypadkach organ oddaje teren do dyspozycji stowarzyszenia ogrodowego.
Stowarzyszenie jest de facto jedyną jednostką decyzyjną w ramach
ROD-u, rozplanowuje teren i zarządza budżetem. Mieszkaniec
miasta, jeśli chciałby się stać działkowcem, musi podpisać umowę
dzierżawy ze stowarzyszeniem na
czas nieokreślony. Jeśli dba o teren

i płaci składki regularnie, dysponuje działką dożywotnio. Decyzja
o przypisaniu komuś działki nie
jest uregulowana prawnie. Przez
dekady kontrowersyjnym aspektem procesu przypisania działki
był przepis, który mówił, że osoba zainteresowana musi zostać
członkiem PZD, aby w ogóle być
rozważona jako kandydat. Członkostwo wiąże się z tzw. wpisowym
i comiesięcznymi składkami.
Przez długi okres PZD był monopolistą i w ten sposób kontrolował wszystkie ROD-y w Polsce.
Ten przepis został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny (podstawą było naruszenie
swobody zrzeszania się).
Nowa ustawa o ROD-ach dopuszcza bycie działkowcem bez
członkostwa, jednak realia są inne. Na stronie Polskiego Związku
Działkowców nadal czytamy, że
aby móc być zakwalifikowanym
jako kandydat, „należy wyrazić
wobec zarządu ROD chęć zostania
członkiem PZD poprzez złożenie

podania i wypełnionej deklaracji
członkowskiej”. W 2015 roku PZD
nadal kontrolował ok. 95% ogrodów działkowych w całym kraju.
Drugim kontrowersyjnym
aspektem procesu jest metoda
decyzji, kto działkę otrzyma.
Stowarzyszenie decyduje, czy dana
osoba „będzie bardziej [działki]
potrzebować lub użytkowanie
przez tą osobę działki będzie
w większym stopniu spełniało
cele, jakie stawia przed sobą PZD”.
Egzekucja tego zapisu wydaje się
podatna na subiektywne zdanie
członków stowarzyszenia i tym
samym może generować koteryjne decyzje.
Ustawa zakazuje prowadzenia
działalności gospodarczej i mieszkania na działkach (ogranicza również metraż domku). Prowadzenie
działalności gospodarczej czy stałe
zamieszkanie mogłoby naruszyć
spokój i ciszę współdziałkowiczów.
Dodatkowo udostępnianie terenu
pod ROD-y jest formą pomocy
publicznej (organy samorządowe
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i państwowe otrzymują mniejszą
korzyść finansową, niż by mogły).
Prawo Unii Europejskiej zabrania
faktycznego wspierania zmniejszania konkurencyjności, do czego by doszło, gdyby Polak płacił
mniej za dzierżawę terenu, na
którym prowadziłby działalność
gospodarczą. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Z raportu
NIK-u z 2010 roku wynika, że w aż
6 z 8 zbadanych gmin zamieszkiwało na działkach około 1000 osób.
NIK wskazał także wiele samowolek budowlanych i obiektów niespełniających norm określonych
w ustawie o ROD-ach.

Błogie życie na działce

fot. Adobe Stock

Mimo wielu administracyjnych
problemów działki w miastach
przynoszą wiele korzyści nie
tylko tym, którzy je dzierżawią.
Z ekologicznego punktu widzenia ROD-y są istotnym źródłem
bioróżnorodności w mieście –
działkowcy posiadają drzewa
owocowe czy jadalne rośliny,
które nie występują w miastach.
Warto zauważyć, że parki nie są
w stanie dorównać działkom w tej
kwestii, większą ich część zajmują
trawniki. Dodatkowo stworzenie
bioróżnorodności wiązałoby się
z zatrudnieniem większej liczby
ogrodników i ryzykiem kradzieży
co lepszych gatunków.
Ta mnogość roślin i nieobecność człowieka w nocy przyciąga wiele insektów i gryzoni, ale
również większych zwierząt (saren, jeleni). Mówi się również
o ROD-ach jako płucach miasta.
Alternatywą są dzikie parki (tzw.
czwarta przyroda), czyli tereny pozostawione same sobie. Takie parki
„wychwytują duże ilości pyłów,
absorbują dwutlenek węgla i mają
korzystny wpływ na mikroklimat
okolicy, w której się znajdują, obniżając jej temperaturę”. Jednak
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wymagają nakładów finansowych,
aby zapewnić ich dostępność i bezpieczeństwo na ich terenie.
Istotny jest też w tym wszystkim aspekt finansowy. ROD-y mają być odpowiedzią na problem
wielu rodzin, których nie stać na
wyjazd poza miasto ani na dom
z ogrodem. Działka jest miejscem
odpoczynku, gdzie człowiek może się czuć swobodniej, bo jest
u siebie. Co istotne, działka jest
też miejscem aktywnego obcowania człowieka z naturą i oddychania świeższym powietrzem.
Zobaczyliśmy, jak bardzo ważna jest to potrzeba w czasach pandemii. Nie dziwi więc gwałtowny
wzrost cen za działki w ostatnim
czasie. Wielu psychologów i socjologów sugeruje, że kontakt z naturą rozwija w nas wrażliwość ekologiczną, która w dobie kryzysu
klimatycznego jest bardzo istotna.
Natura również jest traktowana
jako terapeuta – obcowanie z nią
redukuje poziom stresu. Staje się
też antidotum na przeładowanie
informacjami i FOMO (fear of
missing out).
Działki są też miejscem aktywności fizycznej seniorów. Badania CBOS z 2016 roku pokazały, że
w wolnym czasie 19% seniorów
uprawia sport (basen, gimnastyka,
rower), a 58% uprawia ogród albo
działkę. Jasnym więc jest, jakiego
rodzaju aktywność jest bardziej
naturalna i preferowana przez seniorów. Równie oczywiste jest to,
że sprawne fizycznie osoby starsze są mniejszym obciążeniem
dla służby zdrowia i najbliższej
rodziny. O istotności argumentu
z aktywności fizycznej decyduje
skala potencjalnego problemu.
Jak podaje GUS, od 1989 roku podwoiła się liczba osób 60+,
a ich odsetek w społeczeństwie
zwiększył się z 12% do 20%. Zapotrzebowanie na miejsca ak-

Psychologowie
i socjolodzy
sugeruje, że kontakt
z naturą rozwija
w nas wrażliwość
ekologiczną, która
w dobie kryzysu
klimatycznego
jest bardzo istotna.
Natura również
jest traktowana
jako terapeuta –
obcowanie z nią
redukuje poziom
stresu.
tywności fizycznej seniorów jest
coraz poważniejsze.
Alternatywą dla działek, która
mogłaby spełniać podobną rolę,
są ogrody komunalne, gdzie każdy
członek społeczności ma wydzielony symboliczny 1m2 pola, na
którym może uprawiać rośliny.
Przy tym rozwiązaniu senior nadal
może uprawiać ogródek (warto
zauważyć, że w przeciwieństwie
do uprawiania sportu zajmowanie
się ogródkiem jest celowe – widać
jego namacalne efekty, a ruch jest
tylko środkiem do celu), nadal
tworzy się wspólnota, w której
osoba starsza ma szansę nawiązać
relacje, a przy tym nie ogradzamy
hektarów ziemi w środku miasta.
Przykładem takiego miejsca jest
ogród na nieużywanych torach
w Sztokholmie. Prócz działalności ogrodniczej organizowane
się tam wydarzenia edukacyjno-kulturalne.

Czy ogrody działkowe
mogą być lepsze?

Wielowymiarowość pozytywnych
aspektów ROD-ów powoduje, że

trudno je zastąpić inną zieloną
formą. Dodatkowo z badań CBOS
jasno wynika, że spora część
społeczeństwa popiera istnienie
ROD-ów (57%, a 35% respondentów uważa, że „lepszym rozwiązaniem niż ogródki działkowe byłyby
ogólnodostępne miejsca rekreacji
i wypoczynku”). Te dwa aspekty
powodują, że trudno postulować
likwidację ROD-ów. Jednak problem wielkich, zamkniętych terenów w środku miasta pozostaje.
Rozsądnym rozwiązaniem
byłoby zminimalizowanie tych
mankamentów. Pierwszą istotną
kwestią byłoby otwarcie (fizyczne
i psychiczne) ROD-ów. Przykładowo na teren ROD-u Ursynów
w Warszawie można wejść tylko
na zaproszenie jednego z działkowców, a brama ROD-u „Wiarus”
jest zamknięta mimo zadeklarowanych godzin otwarcia. Z punktu
widzenia społeczeństwa teren,
który należy do gminy i do którego
gmina de facto dopłaca, powinien
być otwarty dla wszystkich mieszkańców, jeśli nie ma jasnego, ważnego powodu, żeby było inaczej.

Działki
są również
miejscem
aktywności
fizycznej seniorów.
Badania CBOS
z 2016 roku
pokazały,
że w wolnym
czasie 19% z nich
uprawia sport
(basen, gimnastyka,
rower), a 58%
ogród albo
działkę.

Takim przykładem są szpitale, do
których człowiek nie może wejść
z ulicy i zacząć zwiedzać.
Otwarcie ROD-ów powinno się
odbyć poprzez uatrakcyjnienie
ich dla niedziałkowiczów. Należałoby je tak przekształcić, aby
ludzie z zewnątrz mieli po co tam
przychodzić. Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie na terenie
kilku segmentów placu zabaw,
gdzie rodzice z dziećmi mogliby
przychodzić i czuć, że ich pociecha
jest bezpieczna (nie może uciec).
Innym pomysłem jest zorganizowanie ogrodów komunalnych,
z których może korzystać więcej
osób, ale też jest ich większa fluktuacja. W ramach kilku wolnych
segmentów można stworzyć pustą
przestrzeń lub park, które byłyby miejscem spotkań i wydarzeń
organizowanych przez społeczność działkowiczów.
Przykładem dobrego zorganizowania przestrzeni jest ROD
im. Żwirki i Wigury w Warszawie
–ogród otwarty jest dla mieszkańców osiedla, dla wszystkich, którzy
pragną spacerować, podziwiać
jego uroki i piękne kwiaty. Na terenie ogrodu znajdują się plac zabaw
i siłownia plenerowa. Natomiast
w ramach ROD-u w Białej Podlaskiej organizowany jest cykl zajęć
dla przedszkolaków poświęcony
edukacji przyrodniczej. Jeszcze
innej inicjatywy podjął się ROD
im. Wojska Polskiego w Poznaniu,
który oddał jedną działkę do dyspozycji Stowarzyszenia Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących.
Został na niej stworzony ogród
sensoryczny, aby niewidomi mogli
poznać różne gatunki ziół i roślin. Poznański ROD organizuje
również pikniki seniora, Dzień
Działkowicza i Dzień Dziecka. z

Anna Pommersbach
www.klubjagiellonski.pl
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Życie jest sztuką
v Dokończenie ze str. 1

Przeżywamy Światowy Rok Rodziny ogłoszony przez Papieża
Franciszka. Czy mógłby Pan coś
powiedzieć o swojej rodzinie,
w której Pan się wychował i zdobywał pierwsze doświadczenia
życiowe? Jaki wpływ wywarły
one na Pana usposobienie i zainteresowania?
Wychowałem się w kochającej
się rodzinie – to podstawa. Nie
pamiętam jakichś znaczących
konfliktów, awantur. Od najmłodszych lat życie oduczało
mnie egocentryzmu. Bytowaliśmy po wojnie 15 lat w mieszkaniu trójrodzinnym. Mój brat był
od urodzenia niepełnosprawny,
rodzice (ojciec reżyser, mama
redaktor „Filozofii”) od rana
do wieczora w pracy. Wychowywała mnie w dużej mierze
niania i podwórko. Bardzo wcześnie nauczyłem się samodzielnie urządzać sobie codzienne
zajęcia: lekcje szkolne, zabawy z kolegami, sport. Miałem
szczęśliwe dzieciństwo. Podobno od najmłodszych lat lubiłem
zabawy w teatrzyk, zbierałem
znaczki, zapisywałem teksty ulubionych piosenek i byłem kibicem sportowym (interesowała
mnie szczególnie lekka atletyka
i oczywiście Wyścig Pokoju).

Z wielkim szacunkiem wspomina Pan często swoją żonę
Urszulę. Jak czytamy w Pana
książce, był Pan pod jej urokiem już od pierwszego z nią
spotkania. Niedługo potem
staliście się małżeństwem. Jak
wyglądało życie dwojga młodych ludzi, uczestniczących
w wydarzeniach artystycznych
w tamtej siermiężnej polskiej
rzeczywistości?
Młodość cieszy się życiem, sobą,
towarzystwem, przyrodą. Rzeczywistość polityczna, trudności
codzienne schodzą wtedy na
plan dalszy. I ta witalność chroni
przed smutkiem, pesymizmem.
Co oczywiście nie znaczy, że się
żyje zupełnie beztrosko. W Krakowie, moim pierwszym miejscu pracy (Stary Teatr) żyliśmy
z moją świeżo poślubioną nader
skromnie w małym pokoiku teatralnym bez łazienki. Pieniędzy
nie starczało do pierwszego. Ale
nie traciliśmy ducha. Raz pod
wozem, raz na wozie. Dopiero
kiedy można było dorobić w filmie czy telewizji, mogliśmy pomyśleć o większych zakupach.
Przeżył Pan w życiu wiele
trudnych wydarzeń, na przykład
ciężką chorobę i śmierć swojej
żony. O tym traumatycznym
przeżyciu wyraził się Pan na-

Jerzy Zelnik z papieżem w Środę Popielcową w roku 2000

stępująco: „nie mówię żegnaj
– mówię do widzenia”. W jaki
sposób Jerzy Zelnik, który dopiero w swojej młodości przyjął
sakrament Chrztu św., dojrzewał do wiary w Boga? Komu
najbardziej Pan zawdzięcza,
że jest Pan dzisiaj człowiekiem
głęboko wierzącym?
O tym już wielokrotnie opowiadałem. Kto ciekaw, ten wie. Ale
dobrze, młodszym przypomnę.
Przyszła żona prosiła o ślub kościelny. Ja, człowiek dociekliwy, postanowiłem zapoznać się
z wiarą mojej ukochanej. Zgłosiłem się do ks. Droździewicza
u Bożego Ciała w Krakowie, a ten
wspaniały ksiądz, dziś świętej
pamięci, poprowadził mnie do
tego stopnia do Chrystusa, że doznałem łaski wiary i jako neofita
uczestniczyłem odtąd regularnie
w życiu Kościoła.
Co w czasach ścierania się
tylu sprzecznych wizji rodziny
chciałby Pan przekazać młodym
ludziom, decydującym się na jej
założenie? Co zdaniem Pana jest
dziś najważniejsze dla stabilności i szczęśliwości rodziny?
Warto przeczytać pieśń wybitnego poety, apostoła Pawła,
„Hymn o miłości”. To wspaniały
drogowskaz. I jest taka dowcipna, mądra piosenka Starszych

Wychowałem się
w kochającej się
rodzinie – to podstawa.
Nie pamiętam
jakichś znaczących
konfliktów, awantur.
Od najmłodszych
lat życie oduczało
mnie egocentryzmu.
Bytowaliśmy po wojnie
15 lat w mieszkaniu
trójrodzinnym. Mój
brat był od urodzenia
niepełnosprawny,
rodzice (ojciec reżyser,
mama redaktor
„Filozofii”) od rana
do wieczora w pracy.
Wychowywała mnie
w dużej mierze niania
i podwórko.
Panów „Rodzina”. Że „Kiedy jej
ni ma, samotnyś jak pies”. Ale,
mówiąc bardziej serio, ta rodzinna wspólnota, ta miłość i troska
wzajemna, smutek i radość codzienna, to przekazywanie wiedzy i doświadczeń następnemu
pokoleniu, a potem obserwacja,
co z tego wyniknie – to są skarby duchowe.
W dzisiejszych czasach podkreśla się wagę odpowiedzialności
obojga rodziców za dobre wychowanie dzieci. Zadania matki
wynikają z jej macierzyństwa
i wydają się jasne i czytelne. Jak
Pan postrzega rolę ojca w dzisiejszej rzeczywistości życia
rodzinnego?
Współcześnie ten podział obowiązków ojca i matki jest anachroniczny. Następuje w dobrym
związku ciągła wymiana zadań.
Ja wobec moich wnuków czuję
się bardziej ojcem niż dziadkiem,
co mi nieraz ich rodzice mają
za złe. Trudno, nie umiem żyć
na marginesie problemów tych
trojga dzieci. Lubię im czytać,
pomagać czasem w odrabianiu
lekcji, uczestniczyć w zabawach.

Mądry ojciec natomiast nie powinien odkładać na później, po
karierze, czułego kontaktu z własnymi dziećmi (i żoną, rzecz jasna), bo straty po latach bywają
nie do odrobienia.
Wielokrotnie Pan wspominał
o swojej fascynacji anglistyką w latach młodości. Języka
angielskiego uczył się Pan od
dziecka. Co więc spowodowało,
że swoje młodzieńcze kroki skierował Pan na wydział aktorski
PWST w Warszawie, a nie na
filologię angielską?
Języków obcych uczyłem się zawsze bardzo chętnie. Jest coś takiego, co nazywa się dobrym uchem
na obcą melodykę. Chyba jestem
obdarzony tą muzyczną zdolnością. Ale mimo tego, że mogę porozumiewać się w paru językach,
żadnego z nich nie przyswoiłem
sobie w sposób doskonały.
Do szkoły teatralnej zawiodła
mnie po prostu intuicja. Uznałem, że warto spróbować i udało
się. Potem wspomagałem się
pracą i odrobiną szczęścia, które
zawsze się przydaje.
Jak Pan wspomina swoje studia
na wydziale aktorskim w warszawskiej PWST? Kto z kadry
profesorów i wykładowców
najbardziej przyczynił się do
ukształtowania Pana aktorskiego warsztatu?
Jan Kreczmar, wybitny aktor
i pedagog, był moim pierwszym
przewodnikiem po aktorskich
wertepach. Kiedy po pierwszym
roku rozpocząć miałem swoją
„egipską” przygodę filmową, powiedział mi na pożegnanie: „Pamiętaj, żebyś nigdy nie zatracił
zachwytu, ciekawości i zdumiewania się dziecka w sobie”. To
moje motto. I to przekazywałem swoim studentom w Akademii Teatralnej.
Na wydziale aktorskim studiował Pan z wieloma wybitnymi artystami, często znanymi z działań na rzecz rozwoju
polskiej kultury. Czy wspólne
studia przełożyły się na przyjaźnie aktorskie? Czy zaowocowały wspólną pracą na planie
teatralnym i filmowym?
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Przyjaźń, a nawet miłość do
partnerów, nie zawsze owocuje wybitnym efektem artystycznym. Pracę, rzecz jasna,
umila, ale rezultat zależy od
wielu innych imponderabiliów.
Dobry scenariusz, ciekawy reżyser, dobrze napisana rola –
to wszystko ma znaczenie dla
aktora, który chce wybić się
ponad przeciętność.
Panie Jerzy, jest Pan cenionym
aktorem filmowym, teatralnym,
scenarzystą. Wspomniał już Pan
o pamiętnej roli Ramzesa XIII
w filmie Jerzego Kawalerowicza
„Faraon”, który zdobył międzynarodowy sukces. Występował
Pan także w filmach Andrzeja
Wajdy, współpracował z wybitnymi reżyserami teatralnymi, jak Peter Brook, Zygmunt
Hübner, Jerzy Grzegorzewski
i inni. Kto najbardziej na Pana
wpłynął, komu najwięcej Pan
zawdzięcza?
Do osobowości, które mnie
ukształtowały, dołączyłbym jeszcze mojego ojca, Jana (którego
100-lecie urodzin przypada na rok
obecny), a także Konrada Swinarskiego i Jerzego Jarockiego. Kawalerowicz nauczył mnie codziennej
dyscypliny i koncentracji, Wajda
bazowania na olśniewających pomysłach, Peter Brook improwizacji, Jarocki precyzji i korzystania
z ciężkiego treningu, a tragicznie
zmarły Swinarski całkowitego poświęcenia, niemal złożenia siebie
w ofierze na ołtarzu sztuki. Wreszcie ojciec rozkochał mnie w ojczyźnie – polszczyźnie i nauczył
mnie grania „wewnętrznego”, to

Jerzy Zelnik podczas jednego z setek jego koncertów

znaczy takiego, gdzie forma jest
podporządkowana treści.
Kilkakrotnie Jerzy Zelnik jako
aktor miał szczęście spotkać się
z papieżem Janem Pawłem II.
Jakie wrażenie zrobiły na Panu
te spotkania?
Z Papieżem nie było mi dane porozmawiać. Mój kontakt z Janem
Pawłem II był przede wszystkim
duchowy. Przez wiele lat miałem
zaszczyt mówić publicznie jego
tekstami – fragmentami homilii, poezją, osobistymi wyznania-

mi. My często tylko emocjonalnie reagowaliśmy na papieskie
przesłanie, nie pogłębiając wiarą
i rozumem tych treści (unosząc
się na skrzydłach Fides et Ratio).
Współczesna sztuka rzadko sięga do twórczości Karola Wojtyły.
O wiele częściej miało to miejsce
po wyborze naszego rodaka na
tron papieski.

Pana obecne tendencje we
współczesnym teatrze i filmie
kształtują w człowieku prawdziwe poczucie Dobra, Prawdy
i Piękna?
Na to pytanie z żalem muszę
odpowiedzieć krótko i stanowczo – nie! Staczamy się nader
często na poziom wulgarności,
trywialności i pospolitości.

W swoich publicznych, artystycznych wystąpieniach
często cytuje Pan słowa
Papieża. Czy zdaniem

fot. Archiwum

Na dole – Jerzy Zelnik w stroju Zygmunta Augusta wraz z Krzysztofem Szczerskim w teatrze im. Słowackiego
w Krakowie, z prawej – jako Piłsudski z wnukiem Franciszkiem

Dużo się mówi dzisiaj o wolności człowieka. Czym jest dla
Pana, jako aktora, „wolność
artystyczna”? Czy Pana sztuka
musi koniecznie szokować, nie
zważając na uczucia i przekonania innych?
Jak mówił św. Jan Paweł: „Wolność to zadanie, trzeba umieć
z niej korzystać, stale ją zdobywając”. Nie jest wolnością przekreślanie dorobku pokoleń, nie jest
wolnością przekręcanie znaczeń,
które zamierzył autor, nie jest
wolnością negowanie wartości,
które są fundamentem naszej cywilizacji.
Panie Jerzy, czy to prawda,
że „samo życie jest sztuką”?
Tak być powinno. Przeżyć życie
pięknie, to znaczy dbać codziennie nie tylko o jego treść, ale
i o formę. A ta dbałość wynika
z miłości, bez której „stalibyśmy
się jak miedź brzęcząca, albo
cymbał brzmiący”.

Z Papieżem nie było
mi dane porozmawiać.
Mój kontakt z Janem
Pawłem II był
przede wszystkim
duchowy. Przez wiele
lat miałem zaszczyt
mówić publicznie
jego tekstami –
fragmentami homilii,
poezją, osobistymi
wyznaniami.

W imieniu swoim i Czytelników
gazety „Polska po godzinach”
serdecznie dziękuję Panu za
rozmowę. Życzę Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w dalszej pracy zawodowej
i życiu osobistym. Oby spełniło
się Pańskie pragnienie, aby
któreś z wnucząt kontynuowało
Pańską artystyczną misję. z

Ks. dr Andrzej Chibowski
andrzej.chibowski@gmail.com
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Otwock się szczepi
Ponad 16 tys. mieszkańców zostało już w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19
w Punkcie Szczepień Powszechnych w Otwocku. Wśród nich jest aż prawie
90 proc. otwockich seniorów. Największą grupę zaszczepionych stanowią osoby
w przedziale wiekowym od 40 do 59 lat.

P

an Jakub przyjechał
do Punktu Szczepień Powszechnych
w Otwocku z Wiązowny. – Znajomy tu się szczepił
mówił, że terminy są krótkie,
wszystko odbywa się szybko, bez
problemów i jest miła obsługa
medyczna. Dostałem nawet naklejkę „dzielny pacjent” – śmieje
się 42-letni mężczyzna.

PSP w Otwocku

Masowy punkt szczepień jest
zlokalizowany na terenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Został uruchomiony na początku maja br.
jako pierwszy taki punkt w powiecie. Zapisują się do niego
nie tylko mieszkańcy Otwocka
i powiatu otwockiego. Dziennie
można być tam zaszczepionych
nawet 500 osób.
– Nieprzypadkowo wybraliśmy tę lokalizację do uruchomienia Punktu Szczepień Powszechnych. W pobliżu jest szpital powiatowy oraz wyznaczone
miejsce na parking dla chętnych
na szczepienia. Wszystko po to,
aby zapewnić mieszkańcom jak
najlepsze warunki i dobrą opiekę
medyczną – wyjaśnia prezydent
Otwocka, Jarosław Margielski.

Punkt szczepień
w Otwocku
odwiedził premier
RP Mateusz
Morawiecki,
na zdjęciu razem
z prezydentem
Jarosławem
Margielskim.

Klimatyzacja i sprawne
zarządzanie

Punkt jest dobrze zorganizowany.
Szczepienia odbywają się w specjalnej hali namiotowej, która
jest klimatyzowana. W środku
są wydzielone strefy: poczekalnia, rejestracja, kwalifikacja do
szczepienia i gabinety zabiegowe.
Przed wjazdem na teren OPWiK
przy ul. Karczewskiej 48 jest
punkt informacyjny, gdzie uzyskamy wszelkie niezbędne wiadomości odnośnie szczepienia.
– Szczepienia przebiegają
sprawnie i planowo, pacjenci cały
się do nas zapisują. Mamy zapewnione wszystkie dostawy drugich
szczepionek, nie ma żadnych
przestojów. Terminy szczepień
są z dnia na dzień. Spotykamy
się z dużą życzliwością pacjentów
i subordynacją wobec wszyst-

kich zasad, jakie tu obowiązują.
Dzięki temu cały proces szczepień przechodzi bardzo sprawnie – mówi Anna Kwaśniewska,
która z ramienia urzędu miasta
koordynuje w punkcie szczepień
sprawy administracyjne.
Masowy punkt szczepień
w Otwocku powstał w błyskawicznym tempie, w ciągu dwóch
tygodni, dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. To
ogromne przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Miasto
Otwock i Powiat Otwocki przy
współpracy Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku oraz

miejskich spółek: Otwockiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej oraz
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku i Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki
Medycznej w Celestynowie. Przy
prowadzeniu punktu pomaga
Oświata Miejska, Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek
Kultury, Turystyki i Sportu.

Co nas czeka
w punkcie szczepień?

Punkt szczepień na terenie
OPWiK jest czynny od ponie-

działku do piątku w godzinach
od 8.00 do 18.00. Przed wejściem
do poczekalni pacjentom mierzona jest temperatura, następnie wypełniają oni ankietę i przechodzą do rejestracji,
w której odbywa się weryfikacja
dokumentów. Następnie pacjenci kierowani są do boksów, gdzie
przeprowadzana jest kwalifikacja na szczepienie, a stamtąd idą
do jednego z czterech gabinetów
zabiegowych. Ostatnim miejscem jest poczekalnia poszczepienna, gdzie osoby zaszczepione czekają po szczepieniu około
15 minut odpoczywając, podczas
gdy ich stan zdrowia jest monitorowany.

W nagrodę naklejka

Na koniec szczepienia wszystkie
osoby dostają naklejkę „Dzielny
pacjent”. – To był strzał w dziesiątkę. Nie ma co ukrywać –
szczepienie trochę stresuje, a ta
naklejka wywołuje u pacjentów
uśmiech na twarzy i rozładowuje napięcie. Pacjenci często
podkreślają, że jest to dla nich
taki powrót do dzieciństwa, humorystyczny akcent – dodaje
Anna Kwaśniewska.
– Po szczepieniu czuję się dobrze, wszystko przebiegło sprawnie, nie trzeba było mnie do tego
namawiać. Sama się zgłosiłam,
bo nie ma na co czekać – mówi
pani Katarzyna. Dla wszystkich
zainteresowanych szczepieniem
w Punkcie Szczepień Powszechnych w Otwocku, miasto uruchomiło specjalną infolinię, za
której pośrednictwem można
zapisać się na szczepienie lub
sprawdzić wolny termin i dostępność szczepionek. Trzeba
tylko zadzwonić pod numer
573 102 657 lub 573 102 655. z
Aleksandra Czajkowska

fot. Wikipedia – Mariochom, Wikipedia Marcin Białek

Parking i szpital w pobliżu

Na miejscu jest zestaw do
udzielania pierwszej pomocy
lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy. Namiot jest stale
czyszczony i dezynfekowany. –
Wszystkie obostrzenia sanitarne
są przestrzegane, jesteśmy w stałych kontakcie z sanepidem, który kontroluje nasz punkt szczepień. Jesteśmy przygotowani
także na potrzeby osób niepełnosprawnych, wszędzie gdzie
jest to możliwe są zamontowane
podjazdy i usprawnienia, mamy
na stanie też wózek inwalidzki
i toaletę dla osób niepełnosprawnych. Punkt obsługuje również
transport seniorów na szczepienia, dzięki pomocy straży pożarnej – informuje Sylwia Konopacka-Bąk, koordynator punktu
szczepień z ramienia miasta.

lipiec-sierpień 2021

POLSKA PO GODZINACH 19

n SPORT

Dobre wieści dla Polonii Warszawa
Na tę decyzję KS Polonia Warszawa oczekiwał od ponad dwudziestu lat! 25 czerwca na konferencji prasowej
wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska ogłosiła, że obiekty najstarszego w stolicy i niezwykle zasłużonego
dla polskiego sportu klubu w najbliższym czasie zostaną poddane modernizacji i rozbudowie.

T

o wiadomość bardzo
oczekiwana przez
klubową wspólnotę.
Wreszcie, po wielu latach starań, uwieńczony został
olbrzymi wysiłek działaczy, sportowców, kibiców, a także ludzi
mediów, sprzyjających tej doniosłej sprawie (do nich zalicza się
redakcja „Polska po godzinach”.
Decyzja władz Warszawy zamyka
ostatecznie długi i niechlubny
okres niemocy inwestycyjnej.

Polonia zasługuje
na nową halę

fot. materiały prasowe

Nowa hala jest niezbędna – dla
Warszawy, ale przede wszystkim
dla Polonii. Obecna jest już bardzo stara, bo zbudowana w latach
1952-54. Nie spełnia ona warunków nowoczesnego miejsca do
meczów ligowych koszykówki.
A w sportowców z Polonii warto
inwestować – wszak koszykarki
z tego klubu wróciły do ekstraklasy,
a koszykarze mają ogromne aspiracje, by zagrać tam już niedługo.
Warszawiacy związani z Klubem Polonia nie mogą zrozumieć,
dlaczego tyle lat Polonia była traktowana przez władze po macoszemu. Zwłaszcza, że inny warszawski
klub, Legia Warszawa, otrzymał od
miasta olbrzymie dofinansowanie
na budowę stadionu i modernizację hali. – Dlaczego gracze Polonii
mieliby być pokrzywdzeni? – pyta
retorycznie Marcin Dudkiewicz,
kapitan reaktywowanej drużyny
koszykarzy Polonii.
Długoletnie pomijanie KS Polonia Warszawa w planach inwestycyjnych miasta wydaje się
niesprawiedliwe, jeśli pamiętamy,
że jest to klub, który mocno się

wpisał historię stolicy. – Klub
wychował dziesiątki wspaniałych
sportowców, patriotów, którzy
w nawet czasie okupacji nie
wahali się rozgrywać zawodów
sportowych – opowiada ks. dr
Andrzej Chibowski, wierny kibic koszykarzy i piłkarzy Polonii.
I przypomina, że barwy Polonii
reprezentowało wiele wybitnych
sportowców. – Trenowała tu przecież zmarła trzy lata temu Irena
Szewińska, ikona polskiego sportu, wielokrotna mistrzyni olimpijska, a następnie wieloletni Prezes
PZLA. To nasz sportowy diament,
z którego chlubi się Polonia i cała
sportowa polska lekkoatletyka.
To wstyd, że kuźnia talentu wielkiej Polki znajduje się obecnie
w ruinie – dodaje zmartwiony
warszawski duszpasterz sportu.

Zawsze grają na wyjeździe

– Nie wyobrażam sobie, by taki
klub jak Polonia, klub z olbrzymimi tradycjami, najstarszy klub stolicy, nie miał własnej hali – mówi
Marcin Dudkiewicz. I argumentuje, że brak własnej hali powoduje,
że cały przyszły sezon zawodnicy
będą się czuli, jakby grali wiecznie
na wyjeździe. – Brak własnej hali
to brak własnej tożsamości – dodaje kapitan koszykarzy.
Podobne zdanie ma obecny
trener reprezentacji Polski w koszykówce Mike Taylor, który marzy o tym, by poprowadzić mecz
w nowej hali w Warszawie. – Widzę
ją oczami wyobraźni, jest piękna i
wypełniona biało-czerwono-czarno barwami – wyznał trener. –
Kocham Warszawę, a z całą moją rodziną uwielbialiśmy w niej
mieszkać. Nowoczesna, nowa

arena sportowa to jedyna rzecz,
której brakuje w tym fantastycznym mieście – dodał Mike Tayor.
Również dyrektor koszykarskiej reprezentacji Polski Marek
Popiołek zauważył, że kluczem
do rozwoju warszawskiej koszykówki jest poprawa stołecznej infrastruktury. Podkreślił, że Warszawa na to zasługuje. – Właśnie
stąd wywodzi się wielu świetnych
koszykarzy, reprezentantów kraju, czołowych polskich trenerów
i działaczy sportowych, których
większość (łącznie ze mną) od
lat pracuje w innych miastach
– argumentuje dyrektor kadry
narodowej, a zarazem wychowanek Polonii Warszawa.

Kropla drąży skałę

Warto przypomnieć, że o budowę
nowej sali dla Polonii Warszawa
od dawna zabiegało wiele osób
związanych z licznymi środowiskami skupionymi wokół klubu.
Latami pisano artykuły prasowe,
rozmawiano z władzami Warszawy. – Czas najwyższy, by zasługi Polonii dla Warszawy zostały
docenione w formie konkretnej
pomocy. Warszawiacy z krwi i kości, od pokoleń, budujący swoje
miasto, zawsze byli związani z Polonią – apelował Michał Listkiewicz, były Prezes PZPN związany
z klubem od wielu lat i zarazem
wielki kibic koszykówki.
Wszystkie te starania nie zdawały się jednak na nic. „Nowej
hali jak nie było, tak nie ma” – ze
smutkiem kontestował wieloletni
reprezentant klubu w koszykówce
Stanisław Jędrzejewski, obecnie
profesor Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmiń-

konkurs na koncepcję architektoniczną nowych obiektów
KS Polonia?” – dopytywał Jarosław
Popiołek, który od lat szturmował
bezskutecznie urzędy miasta walcząc o nową halę dla klubu.

Irena patrzy z nieba

Irena Kirszenstein-Szewińska w 1964 r.

skiego. – Traciłem już wszelką nadzieję, że za mojego życia zmieni
się obecny stan rzeczy – wspomina Jerzy Piekarzewski, niezwykle
zasłużony, Honorowy Prezes KS
Polonia, obchodzący w tym roku
jubileusz 75-lecia swojej oddanej
pracy dla Czarnych Koszul.
Duże znaczenie miał z pewnością list otwarty, wystosowany
w imieniu Komitetu Obchodów
100-lecia KS Polonia Warszawa
przez związanego od zawsze
z klubem Jarosława Popiołka.
W liście tym, skierowanym do
osób odpowiedzialnych w mieście za sport, działacz poprosił
o wskazanie przyczyn przeciągającego się procesu decyzyjnego.
„Dlaczego nie została podjęta decyzja o podjęciu prac projektowych niezbędnych do wykonania
projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, skoro miasto stołeczne Warszawa
zorganizowało i rozstrzygnęło

Co ostatecznie stało się przyczyną zmiany decyzji warszawskich
władz na przychylną dla Polonii?
Czy wspomniany list otwarty do
warszawskich władz, czy inne
apele i działania?
Ksiądz Andrzej Chibowski ma
swoją własną hipotezę. – Jestem
pewien, że wymodliła to Irena
Szewińska – stwierdza stanowczo. – Z pewnością wstawiała
się do Stwórcy „dla którego nic
nie jest niemożliwe” prosząc, by
nie poszedł na marne trud minionych pokoleń wybitnych polskich sportowców wychowanych
na Polonii. A do tego potrzebna
jest nowa siedziba dla młodych
sportowców. W przeciwnym razie,
podobnie jak na mistrzostwach
Europy w piłce nożnej, będziemy
mistrzami świata tylko w rozbudzonych nadziejach kibiców – argumentuje duszpasterz. I dodaje:
– Sama „dobra atmosfera”, jak
mówi trener Sousa i zawodnicy,
nie przyniesie wygranego meczu,
a co dopiero oczekiwanego przez
całą Polskę sukcesu na wielkiej
imprezie. Z pustego i Salomon nie
naleje. Nie ma odpowiedniej bazy – to i nie będzie odpowiednich
sukcesów sportowych. Miejmy
nadzieję, że rozbudzone oczekiwania kibiców zrealizują polscy
sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. z
Jacek Cezary Kamiński

lipiec–sierpień 2021

20 POLSKA PO GODZINACH
n EKONOMIA

Konferencja „EURO-PARK MIELEC – od tradycji po przemysł 4.0”.

Euro-Park Mielec,

czyli polski raj dla biznesu

P

ierwszą taką strefą był
utworzony w 1995 roku EURO–PARK MIELEC. Zawdzięczamy
mu między innymi powstanie
36 tysięcy miejsc pracy.
Państwo polskie od dawna
pobudza swoich obywateli do
aktywności. Na przykład w dziedzinie sztuki – co odzwierciedla
nazwa pierwszej narodowej galerii – Zachęta (!). Państwo zachęca
również do biznesu i wspiera
biznes. I to niemal od początku przełomu ustrojowego w naszym kraju, bo od 20 października 1994 r. Wtedy ogłoszono
bowiem ustawę o specjalnych
strefach ekonomicznych.
Strefy miały przyspieszyć
w Polsce rozwój gospodarczy,
zapewnić nowe miejsca pracy,
zwiększyć eksport polskich produktów poza granice państwa.

Dziś są one zlokalizowane na
terenie wszystkich województw
i zajmują obszar około 16 tysięcy hektarów. Z założenia miały działać końca 2020 roku, ale
tak dobrze wspierają biznes, że
przedłużono funkcjonowanie
o sześć kolejnych lat!

Specjalnie znaczy dobrze

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to obszary w Polsce,
gdzie szczególnie dobrze jest
prowadzić biznes. Przedsiębiorcy mają tam bowiem zapewnione preferencyjne warunki, tak
zwane zachęty inwestycyjne. Na
przykład zwolnienie z podatków, albo możliwość nabycia
atrakcyjnych dla prowadzenia
działalności gospodarczej gruntów. Na niektórych z nich są już
wybudowane nieruchomości,
które można kupić lub wynająć

– zarówno duże hale produkcyjne, jak i powierzchnie biurowe.
Obecnie w Polsce istnieje
14 specjalnych stref ekonomicznych. Chociaż są to obszary ściśle
wyodrębnione administracyjnie i mają nazwy nawiązujące
do konkretnych regionów (np.
Katowicka SSE, Pomorska SSE,
SSE Starachowice), to mogą one
posiadać od kilku do kilkunastu
podstref zlokalizowanych w całej
Polsce. Co więcej, przedsiębiorcy
mogą ubiegać się o tzw. „rozszerzenie strefy”, a więc ustanowienie jej na obszarze funkcjonującego już przedsiębiorstwa.

Pionierska EURO–PARK
MIELEC

EURO–PARK MIELEC to pierwsza, pionierska polska specjalna
strefa ekonomiczna. Powstała w roku 1995 i rozwijała się

bardzo szybko. Obecnie jej
powierzchnia wynosi ponad
1723 ha i obejmuje 33 podstrefy, zlokalizowane w czterech
województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim
i śląskim. W niektórych przypadkach do podstrefy przynależy konkretne miasto – tak
jest w przypadku Częstochowy,
Szczecina i Gorlic.
Od początku strefą „EURO–
PARK MIELEC” zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
która ma pod swoją pieczą
również strefę tarnobrzeską.
Niedawno, bo 11 czerwca br.,
w Baranowie Sandomierskim
odbyła się konferencja „EURO-PARK MIELEC – od tradycji po
przemysł 4.0”. Spotkali się na
niej zarówno przedstawiciele
władz, jak i przedsiębiorcy. Rozmawiano o doświadczeniach

z minionego ćwierćwiecza
i o przyszłości strefy.
Specjalny list do uczestników
konferencji wystosował prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki. Premier uznał,
że mielecka SSE zapisała się
chlubnie w najnowszej historii
gospodarczej Polski.
– Był to projekt niezbędny,
by skutecznie odpowiedzieć na
negatywne skutki transformacji
ustrojowej, tak widoczne ówcześnie w regionie. Niezbędny
był impuls w postaci napływu
firm. Obecnie z dumą możemy powiedzieć, że powstanie
36 tysięcy miejsc pracy oraz
przeznaczenie na inwestycje
prawie 12 miliardów złotych
w ciągu 25 lat działalności Strefy są potwierdzeniem celności
obranego kierunku – napisał
Mateusz Morawiecki.

fot. Materiały prasowe

Specjalne strefy ekonomiczne to obszary w Polsce, gdzie szczególnie dobrze jest prowadzić biznes.
Przedsiębiorcy mają tam bowiem zapewnione preferencyjne warunki, tak zwane zachęty inwestycyjne.
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Bolesna transformacja

Na konferencji w Baranowie
Sandomierskim wspominano
początki – trudne lata dziewięćdziesiąte i okres transformacji,
który stanowił wyzwanie dla całego kraju.
– Przypominam sobie ten
okres. To były bardzo trudne
chwile w historii Mielca. Jako
przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność w WSK
Mielec pamiętam ludzkie dramaty związane z rosnącym bezrobociem – mówi Władysław
Ortyl, marszałek województwa
podkarpackiego.
– Nasz związek nie tylko
protestował, ale także wskazywał realne rozwiązania. W ten
sposób zrodziła się strefa ekonomiczna, ale także Mielecka
Agencja Rozwoju Regionalnego
czy Inkubator Przedsiębiorczości. W rządzie nie wszyscy byli
do tego projektu przekonani.
Na szczęście byli w mniejszości, mieliśmy także swoich ambasadorów, jak chociażby śp.
Stanisława Padykułę – dodaje
marszałek.
Od samego początku strefa
cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony
firm polskich, jak i inwestorów
zagranicznych. Była swoistym
poligonem doświadczalnym
i okazała się obiecującym rozwiązaniem, które warto wdrażać
w naszym kraju.
– Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO–PARK MIELEC trwale
odmieniła region. Udało się nie
tylko ograniczyć bezrobocie, ale
przede wszystkim stworzyć per-
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spektywy rozwoju na kolejne lata
– mówi Cezariusz Lesisz, prezes
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
która zarządza Strefą i wskazuje na nowe kierunki działania
EURO–PARKU. – Chcemy zaoferować inwestorom dodatkowo
specjalistyczne wsparcie techniczne, kadrowe czy prawne. Pragniemy też wpierać innowacyjne
przedsiębiorstwa. To możliwe,
ponieważ nasza Agencja bardzo
aktywnie współpracuje zarówno
z inwestorami, jak i szkołami
zawodowymi czy parkami naukowo-technologicznymi – dodaje prezes.

Liczą się innowacje

Na początku działania Stref,
w latach 90-tych, najważniejsze
było przyciąganie takich inwestorów, którzy zapewniali utrzymanie miejsc pracy i zakładów
pracy. Obecnie w specjalnych
strefach ekonomicznych najważniejsza jest jakość inwestycji
i takie priorytety, jak innowacyjność, przemysł 4.0, robotyzacja
i kształcenie kadr.
– Bardzo chętnie widzimy
w strefach małe i średnie przedsiębiorstwa, które często prowadzą innowacyjne projekty.
Przedsiębiorcy, którzy rozwijają
projekty w strefach przez nas zarządzanych, są pionierami innowacyjności. Niedawno znaleźli
się oni wśród założycieli pierwszej w Polsce „Doliny Wodorowej” na Podkarpaciu – chwali się
Paweł Kolczyński, wiceprezes
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
– Jesteśmy biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój

Konferencja „EURO-PARK MIELEC – od tradycji po przemysł 4.0”.

innowacyjnych technologii wytwarzania energii, bo w Grupie
Kapitałowej ARP mamy spółki,
które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu
– dodaje.

Wsparcie w pandemii

Ubiegły rok był wymagający dla
przedsiębiorców. Jednak Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC zakończyła go
z dobrym wynikiem – podjęto 26
decyzji o wsparciu działalności.
– Firmom udało się wyjść
z kryzysu obronną ręką. Niektórzy rozszerzyli swoją działalność
gospodarczą, rozwijając się w innym obszarze. Dobrymi przy-

Od samego
początku strefa
cieszyła się dużym
zainteresowaniem
zarówno ze strony
firm polskich,
jak i inwestorów
zagranicznych.
Była swoistym
poligonem
doświadczalnym
i okazała się
obiecującym
rozwiązaniem,
które warto
wdrażać w naszym
kraju.

kładami są m.in. firma Parys,
specjalizująca się w wyrobach
chemii samochodowej, która
rozpoczęła produkcję płynów do
dezynfekcji. Z kolei firma First
Company z Mielca zajęła się produkcją bezpiecznych fartuchów
i kombinezonów ochronnych
dla branży medycznej – podkreśla Waldemar Barnaś, dyrektor
mieleckiego Oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A.
Bardzo dobrym okazał się
też pierwszy kwartał tego roku.
Wydano 11 decyzji o wsparciu
rozwoju działalności przedsiębiorców. Aż 8 z nich otrzymali
nowi inwestorzy, którzy do tej
pory nie realizowali projektów
w strefie. Deklarowane do poniesienia nakłady inwestycyjne
to 365,6 mln zł. Powstało 166 nowych miejsc pracy, a 736 miejsc
pracy zostanie utrzymanych dzięki
wsparciu EURO–PARK MIELEC.
Również w drugim kwartale
udało się podtrzymać dynamikę
inwestycji. Od 1 kwietnia do dzisiaj wydano 10 decyzji o wsparciu. Deklarowane nakłady to
ponad 183 mln zł inwestycji oraz
35 nowych miejsc pracy.

Nowe firmy,
nowe inwestycje

Managerowie strefy EURO–PARK
MIELEC najbardziej interesują
się projektami z branży lotniczej, motoryzacyjnej, szeroko
rozumianej branży IT, a także
przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branży badawczorozwojowej.
W strefie pojawiła się na przykład ostatnio firma „Talkin Things”, będąca spółką z branży IT.

Przedsiębiorca ten tworzy i dostarcza rozwiązania z obszaru
IoT (Internet of Things), m.in.
dla branż produktów szybkozbywalnych i farmaceutycznej. Inwestor planuje utworzyć zakład
produkcyjny, deklaruje poniesienie nakładów inwestycyjnych na
poziomie ponad 60 mln zł i utworzenie co najmniej 10 nowych
miejsc pracy.
Szacowany na kwotę 80 mln zł
projekt uruchamia z kolei firma
Knorr-Bremse Systemy Pojazdów
Szynowych Sp. z o.o. W jego ramach przewidywane jest zatrudnienie 80 nowych pracowników.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, produkcja wiatraków
do urządzeń klimatyzacyjnych
oraz usługi serwisowe systemów
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji taboru szynowego. Planowana inwestycja wiąże się ze stworzeniem zakładu produkcyjnego
i centrum serwisowego na terenie
obszaru SSE w Rzeszowie.
Niedawno mielecka strefa zakończyła realizację hali produkcyjno–magazynowej z częścią
socjalną, biurową i techniczną
w Zaczerniu. Przetarg na udostępnienie hali w formie leasingu
wygrała spółka ML System.
– Cieszymy się, że ta innowacyjna firma rozbudowuje produkcję i dział badawczo-rozwojowy w naszej strefie – ocenia
Paweł Kolczyński, wiceprezes
ARP S.A. z

Artykuł partnerski
we współpracy z Agencją
Rozwoju Przemysłu S. A.
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Powstańcze
śluby
i spowiedzi

Charakterystycznym rysem religijności
powstańczej Warszawy było to, że msze
święte odprawiano poza kościołem. Powody
były oczywiste – świątynie zamienione
w ruiny nie mogły pełnić swojej funkcji.

M

sze odbywały się
w p iw n i c a ch ,
mieszkaniach, na
dziedzińcach, w budynkach kin, a nawet w… browarze i barze. Przestrzenią sakralną
stawało się każde możliwe miejsce. Problemem były natomiast
często komunikanty, które księża
dzielili na bardzo małe cząstki.
Pomimo tego zdarzało się, że nie
starczało ich dla wszystkich – wówczas uczestnicy mszy przyjmowali komunię świętą duchowo
(co znamy świetnie z ostatniego
czasu pandemii).

Powstańczy ekumenizm

Msze święte były z całą pewnością
bardzo ważne dla powstańców,
bo nie jest odosobnionym przypadkiem to, że po kilkudziesięciu
latach pamiętają oni konkretnie
dzień i miejsce, w którym uczestniczyli w eucharystii. Warto tutaj
też wspomnieć o tym, że powstańcy należeli do różnych wyznań,
w walkach brał udział m.in. oddział, w którego skład wchodzili
Tatarzy; ich mułła zginął dwa dni
po księdzu katolickim służącym
w tym samym oddziale. Część powstańców to również prostestanci.
W powstaniu dochodziło do niezwykłych przejawów ekumenizmu, kiedy katolicy i protestanci
razem uczestniczyli w mszy odprawianej w jednym z tych wyznań.
Wspólnie modlili się też katolicy
i żydzi – służyły im do tego psalmy.
Niezwykłe wspomnienia dotyczące modlitwy ludności cywilnej
pozostawił Jan Nowak Jeziorański
w książce „Kurier z Waszawy”.
Opisywał tam wspólne modlitwy
mieszkańców poszczególnych kamienic, które stały się niejako rytuałem i elementem na nowo spajającym społeczność; brali w nich
udział również ci, którzy od lat nie
praktykowali wiary. Z pewnością

Ślub powstańczej pary 1944 r.

istotnym elementem tego religijnego ożywienia było bezpośrednie zagrożenie życia. Często jest
to moment, który zmusza człowieka do myślenia o sprawach
ostatecznych. Z pewnością nie
byłoby też uczciwe stwierdzenie,
że postawa modlitwy, zawierzenia była postawą absolutnie powszechną. Czas okrucieństwa,
niezawinionej krzywdy rodzi też
w człowieku pytania o dobroć Boga czy w ogóle o jego obecność.
Byli i tacy, którzy pod wpływem
wojennych potworności utracili
wiarę, a bliskość śmierci zmuszała ich do ponownego namysłu
nad istnieniem Boga. Tak było
w przypadku Stanisława Likiernika, który w przekonaniu, że została mu najwyżej godzina życia,
rozważał sens modlitwy, mimo że
deklarował się jako niewierzący.
Ostatecznie nie zdecydował się
na modlitwę, a powstanie przeżył i o tych chwilach opowiedział
wiele lat później.
Ciekawą informacją jest to, że
w czasie wojny nastąpił „wysyp”
kapliczek na dziedzińcach kamie-

nic. Mimo tak trudnych warunków
bytowych ludzie znajdowali środki
na ich postawienie. Dzięki temu
podwórza stawały się przestrzenią
swoistej wolności – można było się
na nich gromadzić nawet w czasie
godziny policyjnej i doświadczać
mocy wspólnej modlitwy.

Armii Krajowej. Spośród wielu
ślubów tego czasu warto przywołać we wcześniejszym, „ekumenicznym” kontekście małżeństwo
Marii Róży Nowotnej – katoliczki
i Jana Walca – ewangelika.
Odrębnym elementem religijności czasu powstania była spowiedź. Przeczucie, że może być
to ostatnie w życiu wyznanie win
i ogromne pragnienie pojednania się z Bogiem sprawiły, że dla
wielu powstańców ich spowiedź
w tym czasie była niezapomnianym przeżyciem. Powszechną
praktyką podczas powstania było
też tak zwane zbiorowe udzielanie
rozgrzeszenia w obliczu śmierci
(in articulo mortis). Księża z bra-

Powstańcze śluby

Dość powszechnie znanym faktem jest ogromna ilość ślubów
zawieranych podczas powstania
zarówno przez cywili jak i walczących. Zdarzało się, że takie
decyzje podejmowano z dnia na
dzień, w znacznej mierze pod
wpływem zagrożenia życia, co
rodziło pragnienie spędzenia być
może ostanich wspólnych chwil
jako mąż i żona. Większość tych
ślubów była jednak planowana
już wcześniej – wybuch powstania
jedynie przyspieszał te decyzje.
Charakterystyczne dla ślubów powstańczych było pewne uproszczenie formalne – zrezygnowano
z zapowiedzi, wymagano za to
zgody dowódcy i ks. Stefana Kowalczyka – naczelnego kapelana

Ksiądz Stefan Wyszyński
podczas święceń biskupich,
Jasna Góra, 1946 r.

ku czasu rozgrzeszali np. wszystkich żołnierzy idących do walki.
Spowiedź indywidualna była też
powszechna, a liczba chętnych
była tak ogromna, że we wspomnieniach niektórych kapelanów
powstańczych przewija się motyw
braku czasu na sen z powodu nieprzerwanego udzielania sakramentu pokuty i pojednania. Ze
spowiedzią były również związane
rekolekcje (!), które odbyły się na
podczas powstania na podwórku
kawiarni Bliklego na Nowym Świecie. Wygłosił je biskup Stanisław
Adamski, a wieńcząca je spowiedź
miała charakter masowy.
Warto także wspomnieć o bezprecedensowym otwarciu się
klasztorów klauzurowych, w których chronili się podczas powstania warszawiacy. Nie zdarzyło się
to nigdy wcześniej w kilkusetletniej historii Warszawy.
Osobnego omówienia wymagałby udział w powstaniu późniejszego prymasa Stefana Wyszyńskiego. W momencie wybuchu
walk znajdował się on w podwarszawskich Laskach i stamtąd wsparł oddziały AK walczące w kampinoskich oddziałach,
służąc jako kapelan okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos pod
pseudonimem Radwan III. Był on
obecny podczas operacji rannych
żołnierzy, spowiadał powstańców.
Po latach mówił o wielkości ofiary
tych, którzy w powstaniu oddali
życie, nigdy nie kwestionował sensu tej walki, uważał ją za konieczną dla odzyskania przez Polskę
autentycznej wolności. z
Daniel Chemycz

fot. Domena publiczna

Przestrzenią sakralną stawało się każde możliwe miejsce. Msze odbywały się w piwnicach,
mieszkaniach, na dziedzińcach, w budynkach kin, a nawet w… browarze i barze.
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n TURYSTYKA

Na miłośników dwóch
kółek czeka ponad
60 km tras rowerowych
wśród sosnowych
lasów, zabytkowych
willi świdermajer,
szlakiem dawnej kolejki
wąskotorowej, w okolicach
Mszaru Pogorzelskiego
i Łysej Góry. Po drodze
nie zabraknie też atrakcji
przyrodniczych rzeki
Świder.

Velo Otwock

czyli rowerem wśród sosen

J

uż w te wakacje rusza projekt Velo Otwock. To dobra
wiadomość dla tych mieszkańców i turystów, którzy
chcą poznać na rowerze najciekawsze miejsca w Otwocku. Projekt Velo Otwock to cztery szlaki
rowerowe: Nadświdrzański, Kolejowy, Sosnowy i Letniskowy.
Ich nazwy nawiązują do atrakcji, które zobaczymy na trasie.
W sumie na każdym ze szlaków
wytypowano 10-11 punktów wartych szczególnej uwagi.

Cztery pętle po Otwocku

Najdłuższa trasa rowerowa
ma ponad 18 km, a najkrótsza
12 km. Prowadzą one nie tylko po ścieżkach asfaltowych,
ale i po leśnych duktach, czy
piaskowych górkach. Nie są to
szlaki o ekstremalnym stopniu
trudności, tylko spacerowe, więc
mogą nimi bez większych pro-

blemów przejechać także rodziny z dziećmi.
– Znam te tereny bardzo dobrze, sam dużo jeżdżę po Otwocku
na rowerze, więc podjąłem się wytyczenia czterech pętli po mieście.
Każda z nich zaczyna się na stacji
PKP Otwock. Przebieg tras jest tak
pomyślany, aby można było objechać wszystkie najciekawsze miejsca w Otwocku i poznać miasto.
W trasie można zobaczyć tereny
z zabudową typu świdermajer,
modernistyczną zabudowę Śródborowa, lasy Soplicowa i rejony
nad Świdrem – mówi Jakub Grzywacz, p.o. naczelnika wydziału
ochrony środowiska w Urzędzie
Miasta Otwocka.

Profesjonalne oznakowanie,
mapki i aplikacja
Szlaki będą profesjonalnie oznakowane tabliczkami kierunkowymi. – Chcemy, żeby te szlaki

były naszą marką, produktem
lokalnym. Stąd specjalnie zaprojektowane tabliczki – na terenach leśnych są one drewniane
z akcentami stylu świdermajer,
zaś na terenach miejskich metalowe, również odróżniające się
od innych swoją grafiką – dodaje
Jakub Grzywacz.
Na trasie nie zabraknie też
tablic edukacyjnych z mapą
oraz opisem ciekawych miejsc,
form przyrody, czy zabytków. Na
ich wykonanie i montaż Miasto
Otwock otrzymało już 20 tys. zł
z programu „WzMOCnij swoje
otoczenie”. W ramach projektu powstaną też miejsca do wypoczynku na półmetku każdej
z tras, na co Otwock także stara
się uzyskać dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
Miasto planuje też organizowanie przejazdów po szlakach
z przewodnikiem oraz udo-

Szlak Nadświdrzański (18,6 km)

Szlak Letniskowy (14,6 km)

1. Otwock Willowy
2. Dawne Sanatorium Sejmikowe
3. Cegielnia Teklin, folwark Natalin
4. „Piekiełko” – inicjalna faza
torfowiska
5. Sukcesja wtórna roślinności,
wierzby
6. Rzeka Świder
7. Świder – meandry i skarpy
8. Świder – fauna
9. Kamień pamięci Żydów Otwockich

1. Willa Julia
2. Dom Ireny Sendlerowej
3. Styl „Świdermajer”
4. „Sródborowianka”, Modernizm
5. Torfowisko „Mszar Pogorzelski”
6. Dawne Sanatorium im.
Н. Sawickiej
7. Dawne Sanatorium
М. St. Warszawy
8. Miasto-Park Leśny Śródborów
9. Ruiny Sanatorium „Zofiówka”
1О. „Plac Czterech Корсów”

Szlak Kolejowy ( 17 ,6 km)

Szlak Sosnowy (12,2 km)

1. Dworzec РКР Otwock
2. Skwer Pamięci Żydów Otwockich
3. Stacja РКР Swider
4. Most Kolejowy
5. Dawny most kolejki wąskotorowej
6. Osada „Brzegi” Andriollego
7. Flora Świdra
8. Urzecze, dawna granica
9. Dawna trasa kolejki
wąskotorowej
1О. Dawny dworzec kolejki
wąskotorowej

stępnienie specjalnej aplikacji
z mapą i opisem szlaków. Oprócz
tego będzie można zabrać na
wycieczkę mapki kieszonkowe
z trasami rowerowymi w wersji
papierowej.
– Od wielu lat mówi się o walorach przyrodniczych naszego
miasta i turystyce weekendowej,
ale realne działania w tym kierunku nie były podejmowane.
Wytyczenie szlaków rowerowych
jest milowym krokiem, aby pod-

1. Park Miejski, Dom Uzdrowiskowy
2. „Bermanówka”, Muzeum
Ziemi Otwockiej
3. Anielin, Kirkut
4. Mazowiecki Park Krajobrazowy
5. Łysa Góra, wrzosowiska, bory
6. S
 oplicowo – dawna Kolonia
Urzędnicza
7. P
 omnik Lotników, wille
Soplicowa
8. Uzdrowisko Abrama Gurewicza
9. Magistrat, Teatr Miejski

nieść wartość turystyczną Otwocka. Bardzo się cieszę, że w gronie pracowników urzędu miasta
mamy pasjonatów dwóch kółek,
którzy zaangażowali się w projekt
Velo Otwock i doprowadzili do
jego finału. Powstał on z myślą
o mieszkańcach i turystach, których już dziś na trasy rowerowe
do Otwocka serdecznie zapraszamy – mówi prezydent Jarosław
Margielski. z
Aleksandra Czajkowska
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Lubelska szkoła zawodowa
z klasą kolejową
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., POLREGIO Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
z Lublina podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w szkole o nazwie
„technik transportu kolejowego”. Jest to kolejna inicjatywa ARP S.A. realizowana w ramach programu
„Kadry dla przemysłu”.

W

Kadry dla kolei

Kształcenie specjalistów rozpoczyna się już w szkole średniej.
Okazuje się jednak, że tylko
w niewielu szkołach istnieją klasy
o profilach odpowiadających potrzebom firm. Dlatego w ramach
programu „Kadry dla przemysłu” zorganizowano współpracę między szkołami a przedsiębiorstwami. Taka współpraca
z powodzeniem funkcjonuje już
w branży mechanicznej. Od początku programu wspierana jest
też branża kolejowa.

Program praktyk będzie ustalony we współpracy ze szkołą,
aby uwzględnić zarówno potrzeby edukacyjne, jak i interesy
spółki. Absolwenci szkoły będą
mogli oczywiście liczyć na staż
w przedsiębiorstwie.
Natomiast Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych,
zgodnie z planowanym porozumieniem, opracuje we współpracy z POLREGIO program
kształcenia na kierunku technik
transportu kolejowego i będzie
rekomendować absolwentom
szkoły spółkę jako sprawdzone
i godne polecenia miejsce pracy.

Kształcenie zawodowe
również online
Porozumienie ARP S.A – POLREGIO – ZSEiT Chełm.

Liderem pozytywnych zmian
jest firma POLREGIO, której nie
ominęły problemy kadrowe.
– Jesteśmy największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce i wiemy z doświadczenia, że
zjawisko luki pokoleniowej na
kolei to poważny czynnik, który
może ograniczyć dalszy rozwój
tego sektora – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu spółki.
Dlatego firma nawiązała już
współpracę z 16 szkołami zawodowymi i technicznymi w Polsce. Efektem tej współpracy
jest prawie 150 odbytych przez
uczniów i studentów praktyk,
wizyt w zakładach pracy i lekcji
z praktykami działającymi na co
dzień w branży kolejowej.
Ale to nie koniec. Do miast
budujących współpracę między
szkolnictwem a koleją ma szansę
dołączyć Chełm.
– Budowanie kompetencji
potrzebnych do pracy na kolei
powinno rozpocząć się od jak
najmłodszych lat – przekonuje
prezes POLREGIO. – Dlatego dołączyliśmy do projektu w ramach
programu „Kadry dla przemysłu”
w Chełmie – dodaje Martyniuk.

Tamtejszy Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
będzie mógł dzięki pomocy
Agencji uatrakcyjnić swoją
ofertę edukacyjną, a w zamian
POLREGIO za kilka lat będzie
mógł zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Na programie skorzystają także uczniowie, którzy będą mogli wybierać z większej liczby kierunków
kształcenia oraz których szanse
na zatrudnienie w kolejnictwie
znacznie wzrośnie.
Z nawiązania współpracy ze
spółką bardzo zadowolona jest
Katarzyna Karamać, p.o. dyrektora Zespołu Szkół. Upatruje ona
w utworzeniu nowego kierunku
– technik transportu kolejowego
– dużą szansę rozwoju szkoły,
jako że prężnie rozwijający się
transport kolejowy daje szerokie
możliwości zatrudnienia.
– Transport kolejowy jest
transportem przyszłości, dlatego
też chcemy jako szkoła sprostać
tym wyzwaniom. Również dlatego, że Chełm może poszczycić
się chlubną tradycją kolejnictwa
– argumentuje dyrektorka chełmińskiej szkoły. – Kolejnictwo

wymaga z kolei profesjonalnej
kadry, dlatego mamy nadzieję,
że już za kilka lat spotkacie Państwo naszych absolwentów na
kolejowych szlakach – dodaje.

Niech żyje technik
i mechanik!

Ale chodzi nie tylko o doraźne
cele. Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. dba o to, by ogólnie promować nowoczesne kształcenie
zawodowe i uświadamiać ludzi,
że zdobycie zawodów technicznych i mechanicznych jest drogą do sukcesu.
– POLREGIO może zaoferować zatrudnienie w całym kraju,
zarówno w dużych, jak i małych
miejscowościach. Jesteśmy stabilnym i pewnym pracodawcą,
a praca na kolei to bardzo perspektywiczna ścieżka kariery
zawodowej – przekonuje Artur
Martyniuk, prezes zarządu firmy. I obiecuje zorganizowanie
przez spółkę we współpracy ze
szkołą praktyk zawodowych oraz
zajęć praktycznych i zawodowych dla uczniów, również w ramach wycieczek zapoznawczych
do zakładu pracy.

Nieodłącznym elementem programu „Kadry dla przemysłu”
jest konkurs na najlepszą pracę
magisterską, licencjacką i inżynierską prowadzony od 2019 roku. W zeszłym roku zanotowano
ponad dwukrotny wzrost liczby
prac przysłanych na ten konkurs.
Ostatni rok, mimo warunków
pandemicznych, przyniósł wiele
rezultatów współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. ze
szkołami i przedsiębiorstwami.
Wspólnie zorganizowano kilkanaście webinariów i lekcji online, podczas których specjaliści
z firm z różnych branż dzielili się
z uczniami i studentami swoją
wiedzą o biznesie i o poszukiwanych przez przemysł kompetencjach przyszłych pracowników.
Ponadto ARP S.A. uruchomiła platformę e-learningową
Przemysłowej Akademii Rozwoju o nazwie „Młody Przemysł”.
Uczniowie dzięki tej platformie otrzymali możliwość poszerzania pożądanej przez pracodawcę wiedzy, bezpośredniej komunikacji z pracodawcą
oraz współpracy w ramach mikroprojektów. z

Artykuł partnerski
we współpracy z Agencją
Rozwoju Przemysłu S. A.

fot. Materiały prasowe

spółczesny polski
przemysł boryka się z wieloma
problemami kadrowymi. Wynikają one z niedostosowania systemu edukacji do
wymagań rynku pracy. Według
danych opublikowanych w raporcie PARP z lutego zeszłego roku, około 70 proc. polskich pracodawców sygnalizuje trudności
ze znalezieniem pracowników
o pożądanych umiejętnościach.
W przypadku średnich firm jest
to aż 76 procent.
Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A. wychodzi tym trudnościom
naprzeciw. Niedawno ruszył program „Kadry dla przemysłu”,
inicjujący współpracę szkół średnich i wyższych z przedsiębiorstwami.
– Kiedy uruchamialiśmy Kadry w 2018 roku, naszym celem
było łączenie dwóch światów:
nauki i przemysłu. Wiedzieliśmy
bowiem od spółek z Grupy Kapitałowej ARP, że mają one trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników – opowiada
Paweł Kolczyński, wiceprezes
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Cel tej współpracy nauki
i przemysłu jest jasny. Środowiska akademickie będą dostarczać dla przemysłu wykształconych pracowników, zaś firmy
zapewnią tymże absolwentom
jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego.
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n WARSZAWA

Mieszkańcy Wawra
wyróżniają się dużą
aktywnością społeczną
oraz tożsamością
związaną z historią
i miejscem, w którym
mieszkają. Część
Wawerczyków mieszka
tu od wielu pokoleń,
dlatego tak ważne
jest zatroszczenie się
o ich wspomnienia
związane z małą
ojczyzną.

Wawer świętuje 70-lecie

przyłączenia do Warszawy!

N

iedawno, bo w poniedziałek 21 czerwca,
wawerski urząd świętował 70-tą rocznicę
przyłączenia Wawra do Warszawy.
To nie były zwykłe obchody. Urząd
Dzielnicy wykazał się bowiem troską o zachowanie dla przyszłych
pokoleń pamięci o historii dzielnicy. Mieszkańców poproszono
o wskazanie ważnych dla nich
symboli, a następnie utrwalono
je w nowoczesnych nośnikach
i formach przekazu. Władze wierzą, że to pozwoli na lepszą i skuteczniejszą komunikację z wawerską społecznością.

Dizajnerski neon

Ważnym momentem obchodów
było „odpalenie” po raz pierwszy na budynku Urzędu Dzielnicy

oryginalnego świetlnego napisu.
Skąd pomysł na neon w tak poważnym miejscu?
– Wawer jest częścią Warszawy, więc chcemy się z nią identyfikować. Postanowiliśmy nawiązać do warszawskiej historii
neonów i właśnie w ten sposób
oznaczyć budynek Urzędu Dzielnicy Wawer – opowiada Norbert
Szczepański, burmistrz dzielnicy.
Neon nawiązuje do tradycji, ale
jest to zarazem pierwsza w Warszawie tak oryginalna ozdoba
budynku urzędu. – Mamy nadzieję, że wawerski neon z czasem
dołączy do symboli Warszawy
– rozmarza się burmistrz.
Projekt wawerskiego neonu
spotkał się z uznaniem specjalistów związanych z praskim Muzeum Neonów – miejscem, które

za cel obrało sobie nie tylko odświeżenie neonów sprzed lat, ale
też podtrzymanie pamięci o nich.
Ilona Karwińska, współzałożycielka Muzeum, zwraca uwagę na
nietypowy krój pisma wawerskiego projektu – zauważa inspirację
starymi napisami, ale w nowoczesnym wydaniu. Jej uznanie zdobył
też neutralny, ale wyrazisty biały
kolor światła.

Koncert, wystawa fotografii
i coś dla ciała

Napis „Urząd Dzielnicy Wawer”
po raz pierwszy rozbłysnął na budynku urzędu o godzinie 21:00,
w towarzystwie dźwięków zespołu
„Werwa Wawra”. Wawerska kapela powstała dzięki stypendium
przyznanym przez burmistrza
dzielnicy.

Wawer jest częścią
Warszawy, więc
chcemy się z nią
identyfikować.
Postanowiliśmy
nawiązać do
warszawskiej historii
neonów i właśnie
w ten sposób oznaczyć
budynek Urzędu
Dzielnicy Wawer

Wcześniej za zaproszonych na
wieczorne obchody mieszkańców dzielnicy oraz przedstawicieli mediów czekała miła niespodzianka – 70 pierwszych klientów urzędu otrzymało „ciastko
wawerskie” przygotowane przez
cukiernię Meryk.
Uroczyste odpalenie neonu
poprzedziło też otwarcie o godzinie 20:00 przygotowanej przez
Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy
Wawer wystawy „Wawer z nieba”. Prezentuje ona historyczne
zdjęcia lotnicze dzielnicy, a także ujęcia współczesne zdjęcia
wykonane z drona przez mieszkańca Wawra Olgierda Świdę,
który od lat prowadzi stronę
„Dron Falenica”. Wystawa będzie
prezentowana we wszystkich
dwunastu osiedlach, o których
opowiada.

Film, czyli mieszkańcy
opowiadają o Wawrze

Mieszkańcy Wawra wyróżniają
się dużą aktywnością społeczną oraz tożsamością związaną
z historią i miejscem, w którym mieszkają. Część Wawerczyków mieszka tu od wielu
pokoleń, dlatego tak ważne
jest zatroszczenie się o ich
wspomnienia związane z małą
ojczyzną. Wawerscy włodarze
zadbali więc o uwiecznienie historii dzielnicy widzianej oczami

mieszkańców. W czasie obchodów po raz pierwszy pokazano
film „70 lat Wawra w Warszawie”,
który zawiera historyczne fakty
oraz wspomnienia rodowitych
mieszkańców dzielnicy.
– Ten wartościowy film zostanie z nami jeszcze na długie lata
– podkreślił Leszek Baraniewski,
zastępca burmistrza dzielnicy Wawer, który w obchodach również
wspominał Wawer sprzed kilkudziesięciu lat.

#MójWawer – kompendium
wiedzy o dzielnicy

Dla tych, którzy nie mogli zobaczyć na żywo premiery filmu,
przygotowana została możliwość
obejrzenia go online za pomocą
nowej strony internetowej www.
mojwawer.pl. Dzięki witrynie
mieszkańcy Wawra – ale też turyści i goście przybywający do
dzielnicy – mogą skorzystać z bazy wiedzy o historii Wawra, wyszukać miejsca warte zobaczenia,
a także poznać tutejszych mieszkańców. Na stronie znajdują się
liczne zdjęcia charakterystycznych miejsc wawerskich, filmy
prezentujące lokalne społeczności, lista wydarzeń kulturalnych,
mapka ciekawych miejsc i wiele
inspiracji do zapoznania się i odwiedzenia. z
(wawer)
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n KULTURA

c Międzynarodowy
Festiwal Pieśni
Legionowej
na stałe wpisał
się do kalendarza
ząbkowskich
imprez

Festiwal Pieśni Legionowej

już w międzynarodowej odsłonie!
Celem konkursu jest krzewienie historii, kultury i tradycji narodu polskiego oraz wzbudzanie poczucia
tożsamości narodowej. Festiwal jest szansą dla młodych artystów, którzy chcą rozwijać swój talent na niwie
muzycznej, rozsławiając przy tym piękne dzieje naszej Ojczyzny.

M

iędzynarodowyFestiwal Pieśni Legionowej jest kontynuacją Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni
Legionowej, którego do tej pory
odbyły się 4 edycje. W czasie jednej
z tych edycji, która miała miejsce
w 2020 roku, w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem
nad Wisłą”, w Ząbkach miał miejsce uroczysty finał Festiwalu. Od
początku to cykliczne wydarzenie
wpisało się na stałe do kalendarza
ząbkowskich imprez, od kilku lat
odbywały się tu bowiem zarówno
eliminacje, jak i koncerty laureatów Festiwalu Pieśni Legionowej
o zasięgu krajowym.

Wyśpiewać miłość
do Ojczyzny

Festiwal Pieśni Legionowej (najpierw w odsłonie ogólnopolskiej,

a teraz już międzynarodowej) to
prestiżowy konkurs wokalny przeznaczony dla solistów: śpiewaków,
piosenkarzy i wokalistów powyżej 16-tego roku życia, zarówno
amatorów jak i profesjonalistów,
z kraju i z zagranicy. Jest to cykliczne wydarzenie o charakterze patriotycznym, którego celem
jest krzewienie historii, kultury
i tradycji narodu polskiego oraz
wzbudzanie poczucia tożsamości
narodowej. Konkurs jest szansą
dla młodych artystów, którzy chcą
rozwijać swój talent na niwie muzycznej, rozsławiając przy tym
piękne dzieje naszej Ojczyzny.
Festiwal ma charakter dwuetapowy. Najpierw mają miejsce rejonowe eliminacje, a następnie laureaci trzech pierwszych miejsc są zapraszani do
udziału w uroczystym finale.
Eliminacje rejonowe odbywają

się zarówno w wielu miastach
i powiatach Polski, jak również
na dawnych kresach Rzeczypospolitej, w Tarnopolu na Ukrainie oraz w Wilnie na Litwie.
Warto zaznaczyć, że zwycięzcy
rywalizują o nagrody pieniężne
już na etapie rejonowym festiwalu.

Tegoroczne eliminacje
do konkursu w Ząbkach

Takie rejonowe eliminacje odbyły się niedawno, bo 20 czerwca
br., w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach. Wydarzenie miało miejsce dzięki współpracy dyrektora
MOK Sławomira Skotnickiego
oraz Iwony Potęgi z Biura Promocji Urzędu Miasta Ząbki. Jury wyłoniło zwycięzców tego
wyjątkowego konkursu talentów.  I miejsce i nagrodę 500 zł

zdobyła Magdalena Wojakowska, II miejsce i nagrodę 300 zł
– Kinga Kisiel, zaś dwa równorzędne III miejsca i nagrody po
200 zł zdobyli Justyna Kantorowicz i Łukasz Bednarski.
Koncerty galowe etapu pierwszego festiwalu organizowane
w Ząbkach mają piękną oprawę artystyczną. Odbywają się
one w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego, dzięki wielkiej uprzejmości proboszcza Andrzeja
Kopczyńskiego. Tak było i tym
razem. Wieczorem o godz. 19-ej
we wspomnianym kościele miał
miejsce Koncert Galowy Laureatów, z którymi jako gość specjalny wystąpił znany baryton
Wojciech Bardowski. Koncert
poprowadziła Zofia Paczóska,
a patronat nad wydarzeniem
objęła Małgorzata Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki.

Festiwal rośnie w siłę

Festiwal swoim zasięgiem zatacza coraz szersze kręgi. W tym
roku po raz pierwszy  zyskał
ważną, międzynarodową rangę. Wydarzenie wspierają instytucje samorządowe, instytucje
kultury, stowarzyszenia i firmy
prywatne. Dla laureatów finału
przewidziano wysokie nagrody
finansowe: Grand Prix 10 000 zł,
II miejsce 5 000 zł, III miejsce
3000 zł, oraz 3 wyróżnienia po
1000 zł. Jest o co walczyć!
Organizatorami tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej są:
Fundacja Kultura z Pasją – Wojciech Bardowski, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej – Zofia Paczóska i Starosta
Przeworski Bogusław Urban. z

Organizatorzy I MFPL
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Ustalenie kontaktów z dzieckiem
a konflikt między rodzicami

Powszechnym zjawiskiem stały się spory sądowe rodziców, dotyczące wspólnych małoletnich dzieci.
Przedmiotem tych sporów bywa zarówno wysokość alimentów, jak i kwestia władzy rodzicielskiej, czy też
zakresu kontaktów z dziećmi.

W

Polsce co roku
orzekanych jest
ponad 60 tysięcy
rozwodów. Nic
nie wskazuje na to, aby to negatywne zjawisko społeczne uległo
w najbliższym czasie zahamowaniu. Zauważalna jest również
tendencja, w której coraz więcej
dzieci rodzi się poza małżeństwem. Obecnie ze związków
nieformalnych pochodzi już co
czwarte dziecko w naszym kraju.
Związki te na ogół są mniej trwałe
niż małżeństwo.

powaniem sądowym. Oceniane
są również kompetencje wychowawcze każdego z rodziców. Sąd
bierze pod uwagę również stanowisko samego dziecko, o ile jest
ono w wieku pozwalającym na
jego wyrażenie.

Naruszenie kontaktów

fot. Bermix Studio / unsplash

Dobro dzieci

Dorośli ludzie w sytuacjach konfliktowych, związanych z rozpadem ich związku, nie zawsze pamiętają o tym, iż powinni chronić
swoje dzieci przed negatywnymi
konsekwencjami ich rozstania.
Z przykrością należy stwierdzić,
iż zdarza się, że rodzice traktują swoje dzieci instrumentalnie
i wykorzystują jako kartę przetargową we własnym konflikcie. Często spotykanym zjawiskiem jest
również utrudnianie kontaktów
z dzieckiem przez byłego współmałżonka lub partnera. Takie
postępowanie należy ocenić wyjątkowo negatywnie, godzi ono bowiem przede wszystkim w dobro
samego dziecka. Obowiązujące
w Polsce przepisy prawa pozwalają zapobiegać takim sytuacjom.
Na wstępie należy zaznaczyć,
iż zgodnie z art. 113 § 1 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej
rodzice oraz ich dziecko mają
prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Cytowany przepis wskazuje wyraźnie, iż
utrzymywanie ze sobą kontaktów
jest zarówno prawem jak i obowiązkiem rodziców oraz dzieci.
Co więcej, prawo do kontaktów
z dzieckiem jest zupełnie niezależne od władzy rodzicielskiej. Może
się zatem zdarzyć, iż rodzic będący
pozbawiony władzy rodzicielskiej
będzie uprawniony do kontaktów
ze swoim dzieckiem.
Zgodnie z art. 113 § 2 k.r.o.
kontakty z dzieckiem obejmują
w szczególności przebywanie
z dzieckiem (odwiedziny, spo-

Dziecko potrzebuje
do prawidłowego
rozwoju obojga
rodziców.
W przypadku,
gdy jeden z rodziców
ogranicza drugiemu
możliwość kontaktów
z dzieckiem, istotne
jest szybkie podjęcie
kroków prawnych.
tkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu)
jak również bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie
korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się
na odległość, w tym ze środków
komunikacji elektronicznej.
Jeżeli dziecko przebywa stale
u jednego z rodziców, wówczas
sposób utrzymywania kontaktów
z dzieckiem przez drugiego z nich
rodzice powinni określić wspólnie. Taka sytuacja jest oczywiście

najbardziej pożądana. Dopiero
gdy brak jest takiego porozumienia, o kwestii tej orzeka Sąd, który powinien kierować interesem
dziecka jako wartością nadrzędną.

Więź z dzieckiem

Każde dziecko potrzebuje do prawidłowego rozwoju obojga rodziców. W przypadku, gdy jeden
z rodziców ogranicza drugiemu
możliwość kontaktów z dzieckiem, istotne jest szybkie podjęcie kroków prawnych. Jest to
szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, których więź
uczuciowa i emocjonalna z rodzicem dopiero się kształtuje.
W przypadku, gdy rodzic nie widzi się z kilkuletnim dzieckiem
przez wiele miesięcy, późniejsze
uregulowanie kontaktów może
okazać się trudne. Zdarza się,
że dziecko nie pamięta swojego rodzica lub nie czuje się przy
nim bezpiecznie i swobodnie.
W tej sytuacji Sąd nie będzie
mógł orzec szerokiego zakresu
kontaktów. Dziecko nie powinno
być bowiem zmuszane do kontaktów z rodzicem. Możliwe jest

natomiast zwiększanie zakresu
kontaktów po odbudowaniu więzi z dzieckiem.
W sprawach o kontakty istotnymi dowodami są zeznania świadków, przesłuchanie stron oraz opinie biegłych z zakresu psychologii.
Przygotowując wniosek o uregulowanie kontaktów, warto zawrzeć
w nim wniosek o zabezpieczenia
kontaktów na czas trwania postępowania sądowego. Sprawa w sądzie może trwać nawet kilka lat,
szczególnie gdy kwestia kontaktów
jest rozstrzygana przy okazji rozwodu. W tej sytuacji trzeba zadbać
o to, aby kontakty z dzieckiem odbywały się regularnie już w czasie
toczącej się sprawy. Temu służy
właśnie wniosek o zabezpieczenie
kontaktów, który sąd rozpoznaje
na początkowym etapie postępowania, przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia.
Zakres kontaktów z dzieckiem
określony przez sąd może być bardzo różny. To, w jaki sposób zostaną uregulowane kontakty, zależy
od wielu czynników, w szczególności od tego, jak wyglądały relacje
rodzica z dzieckiem przed postę-

Gdy sąd ureguluje kontakty z dzieckiem, wówczas każdy z rodziców
jest zobowiązany do ich przestrzegania. Naruszeniem kontaktów
jest więc zarówno zaniedbywanie
kontaktów przez rodzica, któremu
zostały one przyznane, jak również niewydawanie dziecka drugiemu rodzicowi, odwoływanie
spotkań z błahych przyczyn, czy
też wpajanie dziecku niechętnego stosunku do drugiego rodzica
i spotkań z nim.
Jeśli dochodzi do naruszenia
orzeczenia o kontaktach, można
wystąpić do sądu z wnioskiem
o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.
Wówczas sąd bada, czy doszło
do naruszenia kontaktów. Jeśli
tak, w postanowieniu kończącym
sprawę sąd zagrozi rodzicowi naruszającemu ustalone kontakty
nakazaniem zapłaty oznaczonej
kwoty za każde z naruszeń. Kwotę
tę sąd ustali w oparciu o sytuację
majątkową strony, której dotyczy
wniosek. Jeśli wspomniane postępowanie sądowe nie przyniesie
pożądanego skutku to należy wystąpić z wnioskiem o zasądzenie
oznaczonej w poprzednim postępowaniu kwoty. W toku tego postępowania sąd zbada, czy rodzic,
któremu zagrożono nakazaniem
zapłaty, nadal utrudnia kontakty z dzieckiem lub je zaniedbuje. Wówczas sąd nakaże zapłatę
określonej kwoty, której wysokość
będzie odpowiadać iloczynowi
liczby naruszeń i kwoty orzeczonej w pierwszym etapie postępowania. z

Adam Chemycz
Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, adwokat Izby
Adwokackiej w Siedlcach.
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Rusza program
„Leśna szkoła z klimatem”
Podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci przez realizację zajęć dydaktycznych na łonie
natury i prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne to główne założenia programu
„Leśna szkoła z klimatem”.

J

ego inauguracja odbyła się
10 czerwca 2021 r. w Nadleśnictwie Celestynów podczas konferencji z udziałem ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, ministra
edukacji i nauki Przemysława
Czarnka, wiceministra klimatu
i środowiska Edwarda Siarki i p.o.
Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych Józefa Kubicy.

Leśna szkoła z klimatem

Uczenie przez działanie

Przewidziane w ramach programu działania dostosowane są do

Od lewej: wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka,
p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

pór roku. Z myślą o nadchodzącym lecie, przygotowane zostały
zajęcia, podczas których dzieci
dowiedzą się m.in. jak mądrze
korzystać z lasu, jak się w nim
nie zgubić, po co leśnicy wyznaczają szlaki, jakie szlaki są
w lasach, czy można w lesie nocować albo które rośliny wolno
nam zrywać a czego nie należy
dotykać jak i co zrobić, kiedy natkniemy się na dzikie zwierzęta.
Głównym założeniem programu jest uczenie przez działanie
i wspólne spędzanie czasu na
łonie natury oraz, jakże ważne
w dobie pandemii, stworzenie
dzieciom i młodzieży możliwości do wspólnej zabawy służącej odbudowaniu więzi społecznych. Chcemy też inspirować do działań sprzyjających
środowisku przyrodniczemu,

np. poprzez wspólne sadzenie
drzew – powiedział minister
Michał Kurtyka.

Dbajmy o nasze
środowisko

Inny ważny w okresie letnim temat, który będzie poruszany to
ochrona przeciwpożarowa lasu.
Dzięki zajęciom w terenie dzieci
zobaczą punkty czerpania wody,
dowiedzą się jak funkcjonuje
Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny
w nadleśnictwie, czemu służą
dostrzegalnie przeciwpożarowe
i po co leśnikom radiotelefony,
skoro każdy ma telefon komórkowy?
Zależy nam, aby w atrakcyjny
i przystępy sposób umożliwić
dzieciom i młodzieży poznawanie otaczającej ich przyrody
poprzez obcowanie z nią, np.

wspólne poznawanie gatunków
drzew i roślin, rozpoznawanie
tropów zwierząt czy obserwacje
ornitologiczne. W trakcie ekolekcji leśnicy będą też przypominać
jak zachować się w lesie, m.in.
zetknięciu z dzikimi i chorymi
zwierzętami – zaznacza wiceminister klimatu i środowiska
Edward Siarka.
Poprzez realizowanie grupowych aktywności w plenerze,
program będzie też wspierał rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętności uczenia się
i pracy w grupie, komunikacji,
logicznego myślenia, kreatywności oraz samodzielności.
Lasy Państwowe od lat prowadzą edukację leśną, dlatego
z radością weźmiemy udział
w projekcie „Leśna szkoła z klimatem”. W minionych latach

znacznie poszerzyliśmy ofertę
skierowaną do dzieci i młodzieży
co ma swoje odbicie w liczbach.
Przed pandemią w 2019 roku leśnicy przeprowadzili zajęcia dla
prawie miliona uczniów szkół
podstawowych i średnich. Ponad
400 tys. dzieci w wieku 3-6 lat
również rozpoczęło swoją przygodę z lasem w sposób zorganizowany przez leśników – mówi
p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.
Jak podkreśla, łącznie na
edukację dzieci, młodzieży
i dorosłych, w tym na budowę
i wyposażenie obiektów służących poszerzeniu wiedzy o lesie,
Lasy Państwowe przeznaczyły
27,3 mln zł. Zaznaczyć należy,
że 90% tych środków pochodzi
z budżetu lasów. z
www.gov.pl/web/klimat/

fot. archiwum prywatne

„Leśna szkoła z klimatem” to program opracowany we współpracy
Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji
i Nauki, który służy inspirowaniu
uczniów i nauczycieli do działań
sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe,
które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki
i organizują prelekcje. Program
wspiera też wicemarszałek Sejmu
RP Małgorzata Gosiewska, ambasadorka innej akcji prowadzonej
z Lasami Państwowymi – „Zanocuj w lesie”, w ramach której na
terenie 425 nadleśnictw w Lasach Państwowych wyznaczone
zostały specjalne obszary leśne,
gdzie można nocować bez obaw
o naruszenie ustawy o lasach.
Treści związane z ekologią, klimatem i ochroną środowiska są
obecne w podstawie programowej. To ważny element edukacji
już od najmłodszych lat. Cieszę
się, że wspólnie z Ministerstwem
Klimatu i Środowiska możemy
podkreślić kluczową rolę Lasów
Państwowych w działaniach edukacyjnych na rzecz środowiska
naturalnego, szczególnie teraz
– po powrocie uczniów do szkół
po pandemii. Niezwykle ważne
jest to, aby od najmłodszych lat
kształtować w młodych ludziach
poczucie odpowiedzialności za
otaczający nas świat, środowisko – podkreślił minister Przemysław Czarnek.
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Last minute
na Martynikę
Wiadomo, morze bywa spokojne, ale bywa też niespokojne.
Czasami zdarza się sztorm. To właśnie spotkało oficera
i jego sadzonkę, która chyba zaczynała żałować, że została
wykradziona z królewskiego ogrodu botanicznego.

P

o tym jak burmistrz
Amsterdamu podarował w 1714 r. sadzonkę
kawy Królowi Słońce
Ludwikowi XIV, była ona przez
kolejne dziewięć lat uprawiana
przez królewskich ogrodników
w słynnym ogrodzie botanicznym, Jardin des plantes de Paris.
Było tak do czasu, kiedy to młody
francuski oficer, na stałe mieszkający w kolonii francuskiej na
Karaibach, zdołał wykraść sadzonkę kawy z królewskich zbiorów, w celu założenia hodowli kawy na swojej plantacji na
Martynice. Po brawurowej akcji,
nie czekając, aż król zareaguje
na taki afront, wojak popędził
na statek płynący na wyspę. Był
pewny, że pokonał już wszystkie
trudności i dotarcie na Martynikę to będzie przysłowiowa bułka
z masłem. Bardzo się w swoich
rachubach pomylił. Oto, jakie
spotkały go przygody.

Gdyby kapitan
statku wiedział,
że wiezie
najsłynniejsze
drzewko kawowca
w historii, które
będzie nazywane
„matką milionów”,
potraktowałby
ją z większym
szacunkiem,
ale wtedy nikt
tego nie wiedział.

fot. Austin Park / unsplash, AdobeStock (2)

Atak z zazdrości

Otóż sadzonkę kawy Gabriel-Mathieu Francois D’ceus de Clieu,
bo tak nazywał się oficer, umieścił
w dużym słoiku, przypominającym nieco popularne obecnie
„ogrody w szkle”, dostępne w luksusowych kwiaciarniach. Podróż
na Martynikę trwała wtedy wiele
dni, więc dbający o swój nowy
skarb de Clieu wynosił codziennie
sadzonkę na pokład, żeby była jak
najdłużej na słońcu.
W opisywanym okresie mocarstwa kolonialne starały się
monitorować to, z jakimi towarami i gdzie pływają statki ich
konkurentów. Na okrętach często
znajdowali się marynarze, którzy
szpiegowali na rzecz innych kolonialnych mocarstw. Tak było również w przypadku francuskiego
statku płynącego na Martynikę.
Traf chciał, że na pokładzie przebywał akurat szpieg holenderski.
Dlaczego to takie ważne? Otóż
Holedrzy w tym czasie byli jedy-

nymi, którzy mieli w koloniach
własne plantacje kawy i zarabiali
na tym ogromne pieniądze.
Kiedy więc Holeder zorientował się, że prosto do kolonii francuskiej płynie sadzonka kawy,
postanowił ją zniszczyć. W czasie
kolejnej kąpieli słonecznej wykorzystał moment, kiedy de Clieu
oddalił się na chwilę, otworzył
słoik i próbował wyrwać roślinę.
Na jego nieszczęście opiekun sadzonki w tym właśnie momencie
wrócił. Furia, z jaką zaatakował
śmiałka, uratowała roślinę, która straciła tylko jedną gałązkę.
Holender był tak wystraszony,
że wysiadł ze statku w najbliższym porcie.

Piraci w akcji

To zresztą wyszło mu tylko na
zdrowie, bo rejs, jak się okazało,
był mocno pechowy. Niedługo po

wyjściu z portu na horyzoncie
pojawił się bowiem berberyjski
okręt piracki, który zaatakował
okręt bohatera tej opowieści.
Doszło do wymiany ognia oraz
walki wręcz, jak to przy spotkaniu z piratami.
Bardzo przydała się wtedy
obecność oficera marynarki,
w dodatku zdeterminowanego
do obrony swojego skarbu. Berberom nie udało się pokonać
dzielnej załogi i zająć statku, natomiast znowu oberwał niczemu
winny kawowiec. Zbłąkana kula
zbiła słoik, w którym podróżowała sadzonka. Szczęśliwie po
wspólnej walce de Clieu miał już
świetne relacje z członkami załogi i udało mu się zorganizować
„opakowanie zastępcze”, wykonane z desek.
Młody oficer odetchnął, pewny, że teraz już naprawdę nic nie

zakłóci dalszej podróży. Okazało
się, że na statku lepiej jednak nie
nastawiać się na brak wrażeń.
Wiadomo, morze bywa spokojne,
ale bywa też niespokojne. Czasami zdarza się sztorm. To właśnie
spotkało oficera i jego sadzonkę,
która chyba zaczynała żałować,
że została wykradziona z królewskiego ogrodu botanicznego. Pomimo poważnego uszkodzenia
statku, co przez chwilę groziło
zatonięciem i utratą znacznej
części zapasów wody pitnej, (po
prostu zmyło ją z pokładu), wszyscy przeżyli, chociaż sadzonka
znowu straciła osłonkę, a w dodatku zalała ją słona woda.

Kawie też chce się pić

Po burzy jednak zawsze świeci słońce, tylko trochę za mocno, jeśli jest to słońce tropików,
a wiatr tak się zmęczył burzą, że

postanowił odpocząć. Tak zwana
cisza morska trwała wiele dni. Bez
wiatru żaglowiec nie płynie, za to
załoga musi pić, pod warunkiem,
że nie straci większości zapasów
wody, jak w omawianej podróży.
W stanie wyższej konieczności
woda była ściśle reglamentowana,
ale tylko między pasażerów. Pomimo arystokratycznego pochodzenia z królewskiego Jardin des
plantes, sadzonka kawy nie dostała swojej racji wody. Ponieważ
de Clieu podjął już tyle wysiłków,
Martynika zaś była coraz bliżej,
dzielił się swoją wodą z cenną
sadzonką. Gdyby kapitan statku
wiedział, że wiezie najsłynniejsze
drzewko kawowca w historii, które będzie nazywane „matką milionów”, potraktowałby ją z większym szacunkiem, ale wtedy nikt
tego nie wiedział.
Po tylu przygodach sadzonka
i dzielny oficer dotarli w końcu
na Martynikę. Sadzonka kawowca świetnie się przyjęła w majątku naszego bohatera.
Jeśli myślicie, że De Clieu był
jedynym uwodzicielem o pięknie brzmiącym nazwisku który
wykorzystał kobietę do zdobycia
cennej sadzonki kawy, to nie poznaliście jeszcze Francisco de
Melo Palheta. Ten dzielny francuski oficer z Martyniki uwiódł
zwykłą dwórkę na dworze króla
Francji, pokonując rywali, których nawet sobie nie wyobrażacie. Tylko, że to już zupełnie
inna historia. z
Michał Włudarczyk
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Polskie storczyki
Wykopywanie dzikich storczyków z lasów i łąk poza ewidentnym
łamaniem prawa nie ma sensu, gdyż nie jesteśmy im (poza kilkoma
„wszędobylskimi” gatunkami) w stanie stworzyć odpowiednich
warunków do życia.

W

Polsce występuje około 50 gatunków storczykowatych (storczyków właściwych i gatunków
pokrewnych) z 28 ich rodzajów. To
niewiele w zestawieniu z faktem,
że rodzina storczykowatych na
świecie liczy 21-26 tysięcy gatunków (ponad 800 rodzajów) i ciągle
opisywane są nowe. Liczby gatunków nie da się określić jednoznacznie, gdyż ciągle trwają spory
botaników i genetyków o to, które
formy są autentycznymi gatunkami, a które odmianami, formami
barwnymi albo mieszańcami międzygatunkowymi.

Poszukiwane i delikatne

Wszystkie krajowe storczykowate
podlegają ochronie prawnej z powodu rzadkości ich występowania
oraz skomplikowanych wymagań
siedliskowych tych roślin. Nie bez
znaczenia jest też uroda kwiatów,
z powodu której często są one zrywane albo wykopywane.
Niektóre storczyki rosnące naturalnie poza Polską mają zastosowania kulinarne i przyprawowe
(wanilia), lecznicze i dekoracyjne
- o czym najlepiej świadczy poszerzająca się oferta storczyków
tropikalnych w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach.
Od wykiełkowania do pojawienia się pierwszych kwiatów
mija zwykle kilka do kilkunastu
lat (czasem pierwszy liść pojawia
się dopiero po 3-4 latach). Storczykowate wymagają obecności
wybranych gatunków grzybów glebowych – przynajmniej we wczesnym etapie życia, a niektóre stale.
Dotyczy to szczególnie gatunków

bezzieleniowych (gnieźnik leśny,
storzan bezlistny), pasożytujących
na grzybach.

Koślaczek stożkowaty

Każdy storczyk jest inny

Poszczególne gatunki storczyków
pomimo pokrewieństwa i „technicznego” podobieństwa mają
bardzo zróżnicowane wymagania
środowiskowe. Niektóre rosną
w miejscach suchych lub przynajmniej okresowo suchych, inne
w bagiennych lub nadwodnych,
a kolejne w lekko wilgotnych.
Większość lubi gleby z wysoką
zawartością wapnia (i magnezu),
podczas gdy niektóre wolą ziemię
kwaśną i bezwapienną. W reakcji
na temperaturę i opady, storczyki w niektórych latach lokalnie
kwitną masowo, a w innych wydaje się, że wyginęły.
Typowe siedliska storczyków to torfowiska niskie (kruszczyk błotny, lipiennik Loesela,
stoplamek szerokolistny, krwisty) i łąki górskie (gółka wonna
i długoostrogowa, listera jajowa,
stopalmek Fuchsa, storczyca kulista, wyblin jednolistny i wiele
innych). Storczykowate licznie
występują w ginących zbiorowiskach muraw kserotermicznych
na podłożu wapiennym (storczyk
bzowy, drobnokwiatowy, kukawka, męski, dwulistniki). Lekko
wilgotne lasy liściaste, szczególnie
bukowe - np. wyżynne, są miejscem występowania obuwika,
buławników, podkolana białego, kruszczyka szerokolistnego,
gnieźnika leśnego i kilku innych
gatunków. W borach nadmorskich
i na wydmach występują kruszczyk rdzawoczerwony, kręczynka
jesienna, tajęża jednostronna.

Stoplamek Fuchsa z

c Kruszczyk młody
Czy da się je uprawiać?

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie uprawą storczyków
gruntowych, ale nie jest to zadanie łatwe, a przepisy ochronne
(polskie i międzynarodowe) w zasadzie uniemożliwiają pozyskanie (a nawet kupno za granicą)
okazów rodzimych gatunków.
Ponadto storczyki źle znoszą przesadzanie, w północno-wschodniej części kraju łatwo
przemarzają, chorują albo giną po chemicznych zabiegach
ochronnych zwalczających grzyby, większość źle reaguje na letnią suszę. Obce gatunki reklamowane jako mrozoodporne giną
u nas po ostrych zimach (u mnie
wytrzymały najdłużej 2 lata).
Wykopywanie dzikich storczy-

ków z lasów i łąk poza ewidentnym łamaniem prawa nie ma
sensu, gdyż nie jesteśmy im (poza
kilkoma „wszędobylskimi” gatunkami) w stanie stworzyć odpowiednich warunków do życia.
Pomimo tych trudności uprawowych wielu rolników ma storczyki na naturalnych stanowiskach na swoich podmokłych łąkach albo w lasach (nawet o tym
nie wiedząc). Kilku znanych mi
hodowców koni z okolic Grodziska, Mińska Mazowieckiego
i Otwocka też ma storczyki na
pastwiskach dla swoich zwierząt.

Chrońmy storczyki!

Dlaczego storczyki giną w naturze? Przeszkadza im zaorywanie,
nadmierne nawożenie i zalesianie

łąk (szczególnie sosną i świerkiem
z wtórnym zakwaszeniem), zajmowanie terenów uznawanych
za nieużytki pod zabudowę i inne
inwestycje, melioracje traktowane
jako trwałe odwodnienie terenu,
pozyskiwanie kamienia na wzgórzach wapiennych, dolomitowych
i innych ze skałami zasadowymi,
stosowanie defoliantów i fungicydów (w sadach storczyki nie występują – w odróżnieniu od lasów
na takim samym podłożu). Paradoksalnie storczykom nie szkodzi
koszenie łąk (o ile nie jest zbyt
niskie i zbyt wczesne).
Większość naszych storczykowatych znajduje się na „czerwonej liście” gatunków ginących. Są
jednak wyjątki, jak np. kruszczyk
szerokolistny, który od wielu lat
zasiedla środowiska zmienione
albo stworzone przez człowieka
(nasypy, rowy, hałdy, stare składowiska odpadów, ogrody), a nawet
przedostał się do Ameryki Północnej, gdzie stopniowo zajmuje
nowe tereny.
Od nas wszystkich zależy
w mniejszym albo większym stopniu, czy będziemy mogli nadal
podziwiać storczyki w ich naturalnych środowiskach i pokazać
je następnym pokoleniom. z

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Stolarz
Buławnik mieczolistny

Gółka długoostrogowa

Gnieźnik leśny

Kruszczyk rdzawoczerwony

Kruszczyk szerokolistny

Czy wiesz, że…
v Trafił do paszczy humbaka

Michael Packard, zawodowy poławiacz homarów, znajdował się około 14 metrów pod wodą,
gdy nagle poczuł uderzenie, wokół zapadła ciemność i poczuł, że się przemieszcza. Sądził,
że został zaatakowany przez jednego z rekinów, które powszechnie występują w pobliżu
Cape Cod w stanie Massachusetts. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że nie czuje ani ugryzienia,
ani bólu. Wtedy zdał sobie sprawę, że znalazł się w paszczy wieloryba. Mężczyzna ocenia,
że był współczesnym Jonaszem przez około 30 sekund. Nagle waleń wypłynął na powierzchnię
wystawił głowę i zaczął nią potrząsać, wyrzuciło mnie w powietrze i wylądowałem w wodzie,
mówił po wyjściu ze szpitala. Packarda z wody wyciągnął kolega, Josiah Mayo, z którym
łowili homary.
Charles Mayo, ojciec Josiaha, ekspert ds. waleni w Center for Coastal Studies mówi, że tego
typu wydarzenia są bardzo rzadkie. Humbaki, bo to właśnie z tym gatunkiem Packard miał
bliskie spotkanie, nie są agresywne. Zwierzę najprawdopodobniej polowało właśnie na ryby,
gdy na drodze jego otwartej paszczy znalazł się nurek. q

v Pamięć u dzieci
w wieku 2,5 lat

v Bazylika z czasów Heroda
W Parku Narodowym Tel Aszkelon odkopano pozostałości po największej bazylice w Izraelu.
Monety z czasów Heroda Wielkiego znalezione w dolnej warstwie posadzki tej starożytnej
struktury świadczą o tym, że bazylika powstała w czasach rządów jednego z największych
budowniczych, jaki kiedykolwiek rządził w tym kraju. Historyk Józef Flawiusz wspomina
w swoich pismach o budowaniu przez Herodota miasta Aszkelon, wymienia fontanny, łaźnie
i sale z kolumnadami. Teraz lepiej rozumiemy jego dzieła, mówią dyrektorzy wykopalisk.
W czasach rzymskich życie publiczne w Aszkelonie i innych miastach koncentrowało
się wokół bazyliki, publicznego budynku stojącego przy forum. Bazylika spełniała liczne
funkcje. Była halą targową, sądem, miejscem ceremonii religijnych, spotkań towarzyskich
i przedstawień teatralnych.
Bazylika w Aszkelonie jest największym tego typu budynkiem na terenie całego Izraela.
Imponująca konstrukcja ma 115 metrów długości i 34 metry szerokości. Składa się z dużej nawy
głównej i dwóch bocznych. Główna nawa otoczona była kolumnami o wysokości 13 metrów,
na których wspierał się dach. Podłoga i ściany bazyliki zostały wybudowane z marmuru. Przez
wiele lat w tym miejscu znajdowano marmur. Dotychczas wydobyto niemal 200 marmurowych
elementów ważących setki ton. To, co znaleziono, wskazuje, jak wspaniałym budynkiem
musiała być bazylika. q

Uczeni z Uniwersytetów w Aberdeen
i Leicester zidentyfikowali w mózgu
obszar, który napędza zapotrzebowanie
na pożywienie bogate w białko. Odkrycie
może mieć znaczenie dla rozwoju
personalizowanych terapii otyłości.
Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że dieta
niskobiałkowa jest powiązana z otyłością.
Naukowcy zauważyli, że gdy szczury
trzymano na diecie niskobiałkowej, doszło
do większej aktywizacji pola brzusznego
nakrywki (VTA), czyli jądra limbicznego
śródmózgowia, obszaru odpowiedzialnego
za aktywne poszukiwanie jedzenia.
Z badań wynika, że gdy wcześniej ograniczy
się dostarczanie protein, VTA staje się
bardziej wrażliwe na proteiny niż na inne
składniki odżywcze. To zaś sugeruje, że
mózgi zwierząt działają tak, by upewnić
się, że dostawy białka zostaną utrzymane
na odpowiednim poziomie. Taka
adaptacja jest zrozumiała, gdyż niedobór
białka może mieć katastrofalne skutki
zdrowotne. Ponadto wcześniejsze badania
wiązały niski poziom białek z otyłością.
Nie wiadomo było jednak, jak na zjawisko
to wpływa mózg.
Współautor badań doktor Fabien Naneix
mówi: Odkryliśmy, że zmniejszenie
podaży białka zwiększyło preferencje
ku żywności, w której jest więcej białka niż
węglowodanów. Ta preferencja ku białkom
jest powiązana z większą odpowiedzią VTA
i gdy zwierzęta przestawia się z normalnej
zbilansowanej diety na dietę niskobiałkową,
dochodzi do indukowania preferencji
ku białkom, jednak zmiany w VTA wymagają
intensywnego procesu uczenia się. q
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Starożytny sarkofag znaleziony w Aszkelonie

Andrzej Czyczyło rysuje

Najwcześniejsze wspomnienia,
jakie przechowujemy w naszej
pamięci, pochodzą przeważnie
z czasu, gdy mieliśmy 2,5 roku,
donoszą autorzy najnowszych
badań. Odkrycie, o którym
poinformowano na łamach
recenzowanego pisma
„Memory”, przesuwa pamięć
o najwcześniejszych wydarzeniach
z życia o cały rok.Autorka badań,
doktor Carole Peterson z Memorial
University of Newfoundland
przeprowadziła analizę
publikowanych i niepublikowanych
danych, które były zbierane
przez nią i jej współpracowników
w latach 1999–2020.
Peterson od ponad 20 lat
specjalizuje się w badaniach
nad pamięcią. Szczególnie skupia
się nad umiejętnością dzieci
i dorosłych do przywołania
najwcześniejszych wspomnień.
W ramach swoich badań pracowała
z 992 ochotnikami, a wspomnienia
697 z nich porównano
ze wspomnieniami ich rodziców.
Okazało się, że najwcześniejsze
wspomnienia z dzieciństwa –
co potwierdzili rodzice badanych –
pochodzą z wcześniejszego okresu
niż sądzili badani.
Zjawisko, które zauważyła
Peterson, znajduje potwierdzenie
w innych badaniach. Okazało
się bowiem, że gdy dzieci miały
przywołać najwcześniejsze
wspomnienia 2 i 8 lat po tym,
kiedy zapamiętane wydarzenia
miały miejsca, potrafiły przywołać
to samo wspomnienie, ale gdy
minęło od niego 8 lat, dzieci
uważały, że były o rok starsze
w momencie, gdy zdarzenie
miało miejsce. q

v Mózg głodny białka

