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Jak i gdzie szukaç wsparcia
w trudnych sytuacjach?
Równie cz´sto jak troska
o stan zdrowia przyt∏acza nas
w ostatnim czasie przed∏u˝ajàcy
si´ stan niepewnoÊci, brak
bezpieczeƒstwa materialnego czy
przymusowe oddalenie od ludzi.
Zach´camy do zapoznania si´
z materia∏em na str. 8–9,
w którym zebraliÊmy informacje
o lokalnych formach wsparcia
materialnego, medycznego,
psychologicznego czy prawnego.
O to, jak radziç sobie w obecnej
sytuacji i nie baç si´ prosiç
o pomoc, zapytaliÊmy równie˝
terapeutk´, z którà wywiad
mo˝na przeczytaç na str. 14.

Pandemia – to ju˝ rok
Przesz∏o rok temu, 4 marca 2020 r., og∏oszono
pierwszy przypadek zara˝enia wirusem SARS-CoV-2
w Polsce. Od tamtej pory ˝ycie spo∏eczne w naszym
kraju wywróci∏o si´ do góry nogami. Jak w tej
rzeczywistoÊci odnajdujà si´ mieszkaƒcy naszej
Gminy? W jakim stopniu problem dotknà∏ nas
lokalnie i czy widaç Êwiate∏ko nadziei
na polepszenie sytuacji w najbli˝szych miesiàcach?
O tym mo˝na przeczytaç na str. 4.

Spisz si´
i wygraj
samochód

Oferta Liceum
w Komornicy
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Zapraszamy na bezpłatne
badanie mammograficzne
dla Paƒ w wieku 50–60 lat
Mammobus przyjedzie do miejscowoÊci
Wieliszew przy Hali Sportowej ul. Modliƒska 65
w dniu 27 maja 2021 roku
Zarejestruj si´ telefonicznie
od poniedziałku do piàtku
w godz. 8.30 do 19.30,
tel.: 58 767 34 44, 58 787 34 55
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Urzàd skarbowy online
Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników sk∏adajà swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urz´dem skarbowym mo˝na za∏atwiç
on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urzàd Skarbowy na stronie: podatki.gov.pl

e-Urzàd Skarbowy
System b´dzie budowany etapami do wrzeÊnia 2022 r., ale
ju˝ teraz umo˝liwia dost´p m.in. do zeznaƒ podatkowych
w us∏udze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych, p∏atnoÊci online na rzecz organów skarbowych, naszych danych osobowych posiadanych przez urzàd skarbowy. W serwisie mo˝na z∏o˝yç elektronicznie niektóre pisma, np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie
wyjaÊnienia przeznaczenia wp∏aty, wniosek o zaliczenie
nadp∏aty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiàzaƒ.

Wizyta w urz´dzie skarbowym
W sytuacjach, gdy konieczna jest osobista wizyta w urz´dzie skarbowym, nale˝y wczeÊniej umówiç si´ i zarezerwowaç odpowiedni termin (wyjàtek stanowi zostawienie
dokumentów w urnie bez potwierdzenia odbioru – wtedy
rezerwacja wizyty nie jest konieczna). NajproÊciej zrobiç
to przez internet za pomocà strony podatki.gov.pl.
n Krajowa Administracja Skarbowa

Gdzie znaleêç informacje na temat
wyłàczeƒ pràdu i wody?
Zach´camy do Êledzenia stron internetowych, na których
publikowane sà aktualne komunikaty dotyczàce wy∏àczeƒ
pràdu i wody w naszej okolicy.
• Dostawà wody zajmuje si´ Towarzystwo Budownictwa
Spo∏ecznego „Wieliszew” Sp. z o.o. Wszelkie informacje
zwiàzane z awariami i planowanymi przerwami w dostawie wody lub spadkami ciÊnienia zamieszczane sà na stronie tbswieliszew.pl, a tak˝e profilu facebookowym „Tbs
Wieliszew”.
• Za dostaw´ pràdu odpowiada spó∏ka PGE Dystrybucja S.A. Informacje dotyczàce przerw w dostawie pràdu
mo˝na znaleêç na stronie pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia. Po wejÊciu na stron´ nale˝y zaznaczyç Oddzia∏ Warszawa i Rejon Legionowo. Awarie mo˝na zg∏aszaç pod numerem Pogotowia Energetycznego 991.
n SC
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SPIS POWSZECHNY
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Narodowy Spis Powszechny 2021
Szanowni Paƒstwo,
Od 1 kwietnia do 30 wrzeÊnia 2021 r. na terenie
całej Polski realizowany jest Narodowy Spis
Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ 2021 (NSP 2021).
Obowiàzek spisowy dotyczy ka˝dej osoby
mieszkajàcej w naszej gminie.
Majàc ÊwiadomoÊç powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej
sytuacji, podczas której na pierwszym miejscu jest troska
o zdrowie, doło˝ono wszelkich staraƒ, aby zapewniç Paƒstwu
bezpieczeƒstwo. Dlatego te˝ przyj´te obecnie metody udziału
w spisie wykluczajà koniecznoÊç kontaktu osobistego z osobami
z zewnàtrz.
Podstawowà i obowiàzkowà metodà spisowà jest samospis
internetowy poprzez aplikacj´ dost´pnà na stronie
https://spis.gov.pl/. W ten sposób mo˝emy wypełniç obowiàzek
spisowy w domu w dogodnym dla siebie terminie.
Do elektronicznego formularza zalogujemy si´, korzystajàc
z Krajowego W´zła Identyfikacji Elektronicznej lub podajàc
numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie majà komputera lub Internetu, mogà zgłosiç si´
do Urz´du Gminy, gdzie b´dzie czekaç specjalnie przygotowane
stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik naszego
Urz´du. Drugà wygodnà i bezpiecznà opcjà jest spis przez
telefon. Wystarczy zadzwoniç na infolini´ spisowà
pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku
do piàtku od 8:00 do 18:00.
Rachmistrzowie włàczà si´ do prac spisowych w póêniejszym
terminie i w pierwszej kolejnoÊci, ze wzgl´du na sytuacj´
epidemicznà, b´dà si´ telefonicznie kontaktowaç z osobami
niespisanymi.
Narz´dzia oraz procedury w zakresie bezpieczeƒstwa stosowane
przez statystyk´ publicznà gwarantujà pełnà ochron´
gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane
od respondentów sà obj´te tajemnicà statystycznà – b´dà
nale˝ycie i starannie zabezpieczone.
W razie pytaƒ lub wàtpliwoÊci dotyczàcych NSP 2021 nale˝y
kontaktowaç si´ z Gminnym Biurem Spisowym
(tel. 22 782 27 63, email: info@wieliszew.pl)
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie https://spis.gov.pl/.
Przypominajàc o wspólnej odpowiedzialnoÊci za naszà gmin´,
apeluj´ o udział w spisie powszechnym 2021.
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Kownacki

wieliszewska | www.wieliszew.pl | 2 9 kwietnia 2 0 2 1
gazetaw

4 OPINIE

Rok nowej rzeczywistoÊci oczami
mieszkaƒców gminy Wieliszew
Rok pandemii to rok ˝ycia w nowej
rzeczywistoÊci, która wymaga∏a od nas
funkcjonowania na zupe∏nie innych
zasadach. UÊmiechy zas∏oniliÊmy
maseczkami, pracowaliÊmy w domu,
uczyliÊmy si´ zdalnie, s∏owo „dystans”
odmienialiÊmy przez wszystkie
przypadki. Niemal ka˝da bran˝a
ponios∏a jakieÊ straty. CoÊ, co w czasach
przedpandemicznych by∏o oczywistoÊcià,
nagle sta∏o si´ wielkim wyzwaniem.
ZapytaliÊmy mieszkaƒców Gminy Wieliszew, jak minà∏ im
ten pandemiczny rok – co si´ zmieni∏o na lepsze, a co na gorsze.

Patrycja Bereznowska
– sportowiec, ultramaratonka
Trudno byç sportowcem, kiedy inne aspekty ˝ycia sta∏y si´ priorytetem w ˝yciu spo∏ecznym. Samotna walka w zaciszu domowym o dobrà form´ nabra∏a szczególnego znaczenia, kiedy zdrowie jest najwy˝szà wartoÊcià, a rywalizacja sportowa sta∏a si´ niepewna
z powodu ograniczeƒ i braku zorganizowanych zawodów. Brak
mo˝liwoÊci d∏ugofalowego planowania jest koszmarem dla biegaczy d∏ugodystansowych, poniewa˝ trening do konkretnych zawodów trwa czasami wiele miesi´cy. Czekam niecierpliwie do czasów, kiedy swój kalendarz biegowy b´d´ mog∏a zaplanowaç
na dwa lata do przodu.

Nauczyciele ze Szkoły w Olszewnicy
Rok pandemii by∏ trudny, ale te˝ ró˝norodny – raz praca stacjonarna z dzieçmi, raz praca zdalna. Plusem tego roku by∏o poznanie nowych technik pracy zdalnej i satysfakcja, ˝e nawet ma∏ym
dzieciom mo˝na zdalnie przekazaç choç namiastk´ wiedzy. Najgorsze w roku pandemii: ciàg∏y strach o zdrowie bliskich i swoje,
brak wycieczek dla dzieci, spotkaƒ z ciekawymi ludêmi, trudnoÊci w przestrzeganiu obostrzeƒ wÊród ma∏ych dzieci.
Poczàtek tego roku szkolnego wiàza∏ si´ z wielkà nadziejà na normalnoÊç i na plany rozwoju na wielu p∏aszczyznach. I wydawa∏o si´, ˝e wszystko ruszy naprzód: lekcje, wzbudzanie ciekawoÊci
Êwiata w tych najm∏odszych uczniach. Ju˝ paêdziernik pokaza∏,
˝e to tylko pozorna radoÊç. Mimo lepszej organizacji i znajomoÊci struktury zaj´ç zdalnych równolegle wzmaga∏y si´ frustracje,

osamotnienie w problemie. I dotyczy∏o to zarówno uczniów, jak
i nauczycieli. Izolacja, wyobcowanie i nowa „wirtualna” rzeczywistoÊç, która zagoÊci∏a w domach zarówno wychowanków, jak
i kadry nauczycielskiej „zasia∏a plony”. Plony, które Êwiat∏o dzienne zobaczy ju˝ niebawem. Alarmy jednostek pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie majà koƒca… A co si´ zmieni∏o na lepsze?
– …w∏aÊnie…? co?

Łukasz Gniadek – właÊciciel sklepu
Z perspektywy przedsi´biorcy na gorsze zmieni∏y si´ mo˝liwoÊci za∏atwienia wszystkich sprawach zarówno urz´dowych, jak i w bankach, bo
krótsze godziny pracy tych placówek tego nie
u∏atwiajà, s∏abo te˝ wyglàda karanie przedsi´biorców za nieprzestrzeganie obostrzeƒ przez klientów, z drugiej
strony nakaz noszenia maseczek przez ca∏y dzieƒ pracy tak˝e
jej nie u∏atwia. Do tego dochodzi olbrzymia iloÊç chemii dezynfekujàcej, jakiej musz´ u˝ywaç. A na lepsze- to zwi´kszy∏a mi
si´ liczba klientów, co prze∏o˝y∏o si´ na lepsze obroty i spokojne
utrzymanie miejsc pracy bez pomocy rzàdu.
Klienci majà wi´ksze zaufanie do lokalnych sklepików ni˝
do du˝ych marketów.

Magdalena Szmyt – Urzàd Stanu
Cywilnego w Wieliszewie

resantów na wizyty. Usprawni∏o to zdecydowanie naszà prac´
– wczeÊniejsza wiedza dotyczàca tematu spotkania z interesantem pozwala pracownikowi na przygotowanie odpowiednich dokumentów – rozmowa telefoniczna pozwala równie˝ interesantowi przyjÊç przygotowanym na wizyt´ (np. podczas meldunku
interesant przynosi ze sobà wszystkie potrzebne dokumenty, które wskaza∏ mu wczeÊniej pracownik). Cz´sto sama rozmowa telefoniczna powoduje wyjaÊnienie sprawy bez koniecznoÊci wizyty w urz´dzie.
Pandemia zwi´kszy∏a liczb´ interesantów korzystajàcych
z us∏ug elektronicznych bez koniecznoÊci wizyty w urz´dzie (choç
taka mo˝liwoÊç istnieje ju˝ od dawna).
Niestety obecna sytuacja spowodowa∏a równie˝ koniecznoÊç
wstrzymania organizacji jubileuszów np. 50-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego i nadania z tej okazji medali Prezydenta RP. Najwa˝niejsze jest jednak zdrowie i bezpieczeƒstwo osób starszych, najbardziej nara˝onych na zachorowania i powik∏ania zwiàzane
z Covid 19.
Mam jednak nadziej´, ˝e kiedy sytuacja wróci do normy, a my
zaczniemy ˝yç normalniej, taki jubileusz naszym „50-latkom”
zorganizujemy.
Praktyka organizacji pracy w czasie pandemii w innych urz´dach jest bardzo ró˝na – cz´Êç z nich jest zamkni´ta dla ludnoÊci, cz´Êç przyjmuje petentów z du˝ymi ograniczeniami. Sytuacja taka powoduje wzrost odwiedzajàcych nas petentów z gmin
oÊciennych.

Zuzanna Bekas – uczennica

Ostatni – pandemiczny rok pracy w Urz´dzie
Stanu Cywilnego, Referacie Ewidencji LudnoÊci i Handlu to inny, specyficzny czas. Rewolucyjne zmiany mia∏y miejsce w udzielaniu Êlubów. Podczas pandemii ceremonia zosta∏a ograniczona praktycznie do jej g∏ównych uczestników: pary m∏odej, Êwiadków i urz´dnika USC (tak
by∏o w trakcie pe∏nego lockdownu) i odbywa∏a si´ z zachowaniem Êcis∏ego re˝imu sanitarnego.
Ciekawostkà jest to, ˝e wielokrotnie maseczki ochronne stawa∏y si´ elementem ozdobnym stroju nowo˝eƒców. W zwiàzku
z obostrzeniami wprowadzonymi przez rzàd (ograniczenie, a póêniej zakaz organizowania przyj´ç weselnych czy zakaz udzielania Êlubów w koÊcio∏ach i USC) zaplanowane Êluby cz´stokroç
by∏y wielokrotnie przek∏adane. W trakcie pandemii zmieni∏a si´
równie˝ praca USC i Referatu Spraw Obywatelskich. W zwiàzku z koniecznoÊcià sta∏ego funkcjonowania (sporzàdzania aktów zgonu, meldunków, przyjmowania wniosków na dowód)
przez d∏u˝szy czas nasza praca by∏a zmianowa, aby uniknàç
(w momencie zachorowania któregoÊ z pracowników) koniecznoÊci zamkni´cia referatu. Aby usprawniç naszà prac´, jak równie˝ zapobiec gromadzeniu si´ wi´kszej liczby osób w holu Urz´du Gminy, wprowadziliÊmy telefoniczne zapisywanie si´ inte-

Jestem uczennicà szko∏y Êredniej i tak jak wielu moich rówieÊników sp´dzam wi´kszoÊç czasu przed ekranem komputera na lekcjach zdalnych. Ostatni rok przyniós∏ nam, uczniom, wiele ró˝nych przeszkód. Przede wszystkim mój
kontakt z klasà i innymi ludêmi jest prawie zerowy. Mnie osobiÊcie jako osobie introwertycznej nie przeszkadza to w tak du˝ym stopniu, jednak czasami faktycznie po ca∏ym dniu siedzenia w swoim pokoju mo˝na poczuç si´ przyt∏oczonym tà samotnoÊcià. Cz´sto te˝ nauczyciele myÊlàc, ˝e mamy za du˝o czasu
wolnego, zadajà ci´˝sze i trudniejsze zadania, co ani troch´ nie
umila nam czasu, który sp´dzamy tak naprawd´ sami. G∏ównie w∏aÊnie przez taki tryb pracy ka˝dy kolejny dzieƒ zdaje si´
taki sam. I o ile codzienna rutyna, gdy chodziliÊmy normalnie
do szko∏y by∏a znoÊna, tak teraz ka˝dy dzieƒ zlewa si´ z kolejnym. OczywiÊcie, jest te˝ kilka plusów – nie trzeba wstawaç wczeÊnie na autobus, mamy od razu po szkole wi´cej czasu wolnego, czy nie musimy nawet wychodziç z ∏ó˝ka, uczàc si´ na lekcjach. Jednak mimo wszystko przez ostatni rok sp´dzony
na zdalnym nauczaniu zdecydowanie twierdz´, ˝e jego minun
sów jest wi´cej ni˝ plusów.

Najszczersze wyrazy ˝alu i wspó∏czucia
dla

G∏´bokie wyrazy wspó∏czucia
dla

ELI BEREZA-NOWICKIEJ

GRA˚YNY KWIATKOWSKIEJ

z powodu Êmierci

z powodu Êmierci

M¢˚A

BRATA

sk∏adajà
Radna, So∏tys
i Rada So∏ecka Olszewnicy Starej.

sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, Radni Gminy Wieliszew
oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek podleg∏ych.

kondolencje

Czas jest najlepszym lekarzem na smutek,
a wspomnieƒ nikt nam nie odbierze – zawsze b´dà z nami.
Kole˝ance

ELI BEREZA-NOWICKIEJ
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia z powodu Êmierci

M¢˚A
sk∏adajà
Kole˝anki ze Stowarzyszenia.
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PO˚EGNANIE

Âmierç to nie kres...

Spoczywaj w pokoju,
Przyjaciółko!

– ostatnie po˝egnanie Pani Ireny Osieckiej
Kiedy stoisz na rozstaju,
nie pami´tasz drogi swej
Zapami´taj prosz´ tylko,
˝e Êmierç to nie jest kres
Kiedy wszystkie sny pierzch∏y,
nie wiesz, co przyniesie dzieƒ
Zapami´taj tylko prosz´,
˝e Êmierç to nie kres
Nie jest ∏atwo stanàç na rozdro˝u, nie jest ∏atwo mówiç o stracie,
a czy˝ to nie jest ten moment, w jakim znaleêliÊmy si´ obecnie,
gdy przyszliÊmy tutaj, by uczestniczyç w ostatniej w´drówce
na tym ziemskim szlaku naszej drogiej Ireny Osieckiej? Osoby,
która zaistnia∏a w ˝yciu ka˝dego z nas w sposób wyjàtkowy. Gdybym chcia∏ poprosiç Was o wspomnienie o naszej Irence, wiem,
˝e s∏ów opowieÊci by∏oby wiele i wszystkie skupia∏yby si´ na wyjàtkowej energii i ujmujàcej ˝yczliwoÊci, jakà Irenka emanowa∏a. OpowiedzielibyÊcie o spotkaniach, wycieczkach, pracy z wyjàtkowà osobà, którà poznaç by∏o dla ka˝dego z nas wielkim zaszczytem.
Wspania∏a kobieta, która w jakiekolwiek miejsce, do którego
zawita∏a, wnosi∏a uÊmiech, wsparcie oraz du˝o konkretów, gdy dochodzi∏o do dyskusji, ˝eby skupiaç si´ na rozwiàzaniach, a nie kumulowaniu problemów.
DziÊ odesz∏a jedna z nas… cz∏onek rodziny, przyjaciel, przewodniczàca Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wieliszew, nieod˝a∏owana uczestniczka spotkaƒ seniorów z ¸ajsk, mieszkanka gminy, osoba o szerokich horyzontach. Przyszed∏ czas, by w tak trudnym dla wszystkim okresie stawiç czo∏a ogromnemu ciosowi, jakim
jest brak wÊród nas Irenki. Kobiety tak niezwyk∏ej, ˝e w naszej
spo∏ecznoÊci wyrwa po jej stracie b´dzie bardzo trudna do zape∏nienia. Sama lekko ˝achn´∏aby si´ na takie s∏owa, wspominajàc,
˝e po prostu wykonuje najlepiej to, do czego zosta∏a stworzona,
czyli by kochaç i byç kochanà za mi∏oÊç i ciep∏o, jakie dawa∏a,
a tak˝e do czego zosta∏a wybrana, pe∏niàc s∏u˝b´ czy to w swoim
zawodzie czy misj´ wÊród gminnych seniorów.
Ale pozwól Irenko, ˝e wyartyku∏ujemy to, co wszyscy wiemy,
ale nie jestem pewien, czy mieliÊmy okazj´, by te s∏owa przekazaç Tobie, gdy by∏aÊ wÊród nas.
Sama tej serdecznoÊci nikomu nie ˝a∏owa∏aÊ, momenty kryzysowe (gdy si´ takie wydarza∏y) bardzo szybko wykorzysta∏aÊ
do konstruktywnych rozwiàzaƒ, by nawet w momentach trudnych
znaleêç w problemie szans´, by komuÊ pomóc, kogoÊ dowartoÊciowaç i uczyniç innych ojcami równie˝ swoich pomys∏ów i sukcesów.Takie post´powanie w tym trudnym i cz´sto egocentrycznym
Êwiecie pokazywa∏o, jak kochasz ludzi, jak chcesz, ˝eby czuli si´
z Tobà dobrze. Kocha∏aÊ te spotkania, uwielbia∏aÊ pokazywaç nam
pi´kno otaczajàcego Êwiata, organizujàc wycieczki krajoznawcze,
chcia∏aÊ przybli˝aç nam pi´kno kultury, teatru, opery. Stara∏aÊ
si´ wraz ze swoimi przyjació∏mi z rady seniorów, z którymi cz´sto ∏àczy∏y Was wr´cz siostrzane i braterskie relacje, wspieraç moje, radnych i so∏tysów dzia∏ania na rzecz osób starszych, ale te˝
i na rzecz szerokiego rozwoju „naszej ma∏ej ojczyzny”.
Jak wspomnia∏em wczeÊniej, by∏aÊ Osobà wielkiej skromnoÊci,
ale zastàpiç Ci´ b´dzie bardzo trudno. Naprawd´ wielkà nam uczyni∏aÊ pustk´… GdybyÊmy mogli si´ tylko po˝egnaç, to pewnie mo-

g∏abyÊ powiedzieç: „Pawe∏ku, przecie˝
drzewo ˝ycia roÊnie tam, gdzie nie ginie
wieczny duch, a promienny blask zbawienia pustego nieba rozÊwietla mrok.
Nie traçcie ducha…kontynuujcie nasze
dzia∏ania”.
Zapewne tego byÊ chcia∏a, byÊmy wszyscy pomni tego jak
wiele razem z Tobà robiliÊmy,
nie utracili tego, co osiàgn´liÊmy. Dlatego prosz´ Paƒstwa o pami´ç o naszej wspania∏ej Irence, ale te˝ o przyj´cie zobowiàzania, i˝ owoce
jej pracy i naszej wspó∏pracy
nie zostanà utracone.
Droga Irenko, przed nami
wi´c trudne, ale konieczne
do wykonania zadanie – jak tak wspania∏e dziedzictwo, które zostawiasz, przekuç na kolejne wspania∏e czyny, jak sprawiç, ˝eby
okazaç si´ godnymi Ciebie, nasza Droga Irenko. Zrobimy wszystko, ˝eby Ci´ nie zawieÊç. Obiecuj´!
Drodzy Moi, pami´tajcie Irenki uÊmiech, Irenki entuzjazm, Irenki szczerà mi∏oÊç drugiego cz∏owieka. Prosz´ Was, pami´tajcie o Irenie Osieckiej, której dziÊ sk∏adamy ho∏d za wspania∏e, oddane innym ludziom ˝ycie. Niech ta pami´ç, troska i mi∏oÊç, jakà nas obdarza∏a, sprawi, ˝e pozostanie w naszych sercach na zawsze.
Droga pogrà˝ona w ˝alu Rodzino, prosz´ przyjàç moje, radnych
gminnych, radnych z rady seniorów, so∏tysów i wszystkich mieszkaƒców Gminy Wieliszew wyrazy wspó∏czucia i deklaracj´ wsparcia. Dzi´kujemy, ˝e pozwalaliÊcie si´ dzieliç Irenkà. Drogi Panie
Edwardzie, nawet nie próbuj´ sobie wyobraziç, jak wielka jest Pana strata, gdy straci∏ Pan mi∏oÊç swojego ˝ycia, ale prosz´ pami´taç, ˝e prawdziwa mi∏oÊç jest silniejsza i ta roz∏àka nie sprawi, ˝e
przestaniecie si´ kochaç. Nie wiem, Panie Edziu, czy Irenka panu
Êpiewa∏a, ale teraz zapewne zanuci∏aby Panu t´ pi´knà piosenk´:
Pami´taj mnie
Choç roz∏àki idà dni
Pami´taj mnie
I otrzyj smutku ∏zy
niewa˝ne gdzie mnie rzuci los
bo pami´ç w sercu trwa
Pami´taj mnie
chocia˝ odejÊç musz´ stàd
Pami´taj mnie
gdy gra gitary gorzki ton
jestem obok tu jak tylko ja potrafi´ byç
gdy znów w ramiona wezm´ ci´
Pami´taj mnie
Kochana Irenko, prosz´ zachowaj wszystkie wspomnienia,
Wyrusz z Bo˝ym b∏ogos∏awieƒstwem, ale odwróç si´ po raz ostatni ku naszej Êcie˝ce, którà szliÊmy razem. Wiem, ˝e teraz czas
na nowà wypraw´ i nadszed∏ dzieƒ, by Ci powiedzieç…
Do widzenia! Spoczywaj w pokoju!
n Paweł Kownacki,
Wójt Gminy Wieliszew, 23.04.2021

Pogrà˝eni w smutku z ogromnym bólem w sercach
przyj´liÊmy wieÊç o tym, ˝e odesz∏a od nas tak wspania∏a osobowoÊç o wielkim sercu i mi∏oÊci do ludzi,
˝ona, babcia, niezastàpiona spo∏eczniczka oraz nasz
Wielki Przyjaciel Â. P. Irena Osiecka.
Irenka charakteryzowa∏a si´ wielkà empatià
i wra˝liwoÊcià, co pozwala∏o jej pomagaç zwyk∏ym
ludziom, udzielaç bezinteresownej pomocy w ˝yciu
codziennym. By∏a wspania∏ym organizatorem ˝ycia kulturalnego, a racji z swojego wykszta∏cenia
pomaga∏a w stowarzyszeniach, bra∏a udzia∏ w za∏o˝eniu Ko∏a Seniora w ¸ajskach. Powo∏ana przez
Wójta Gminy Wieliszew by∏a cz∏onkiem zarzàdu,
a nast´pnie pe∏ni∏a funkcj´ Przewodniczàcego Rady Seniorów. Irenka posiada∏a wybitny dar organizacyjny, a jej mi∏oÊç do opery, teatru, filmu i podró˝y prze∏o˝y∏a si´ na organizowanie grupowych
wyjazdów na spektakle i wiele niezapomnianych
wycieczek dla mieszkaƒców ¸ajsk i ca∏ej Gminy
Wieliszew.
By∏a wspania∏à felietonistkà i kronikarkà. Kocha∏a fotografowaç i obdarowywaç innych pamiàtkowymi zdj´ciami. W naszych sercach pozosta∏a po Irence wielka pustka, którà b´dzie trudno zastàpiç, a dla
mnie osobiÊcie jej podpowiedzi by∏y drogowskazem
w dzia∏alnoÊci samorzàdowej i spo∏ecznej.
Irenko, mia∏aÊ plany na przysz∏oÊç… W koƒcu
wyjecha∏aÊ na swà ostatnià wycieczk´ – do domu
Pana, ale my do∏àczymy kiedyÊ do Ciebie... Bóg zap∏aç, ˝e by∏aÊ z nami.
Spoczywaj w pokoju!
n Jan Sołtys wraz z Klubem Seniora Łajski
i Radà Sołeckà w Łajskach

˚egnamy naszà
kole˝ank´ Irenk´
Irena Osiecka da∏a si´ poznaç jako wspania∏y organizator. By∏a naszà kole˝ankà, a jednoczeÊnie
przyjacielem. Zawsze uÊmiechni´ta i ch´tna do pomocy ludziom potrzebujàcym.
Na terenie gminy znana od 6 listopada 2012 roku jako Zast´pca Przewodniczàcego Rady Seniorów.
Aktywnie wspiera∏a Êrodowiska seniorów w ich ró˝nych potrzebach.
W marcu 2019 roku zosta∏a wybrana na Przewodniczàcà Rady Seniorów.
W swoich dzia∏aniach organizowa∏a wyjazdy turystyczno – krajoznawcze dla seniorów i mieszkaƒców gminy, które cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem i przynosi∏y wiele radoÊci uczestnikom.
Promowa∏a akcje „Seniorzy 90 +”, „Szlachetna
Paczka” oraz wyjazdy kulturalne.
Ka˝de dzia∏ania podejmowa∏a z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià. By∏a prawdziwym Przyjacielem mieszkaƒców gminy.
n Joanna Tarszys wraz z Radà Seniorów
Gminy Wieliszew

kondolencje

Z g∏´bokim ˝alem ˝egnamy

Â.P. IREN¢ OSIECKÑ
Przewodniczàcà Rady Seniorów Gminy Wieliszew

¸àczymy si´ w smutku z Rodzinà
i Przyjació∏mi Zmar∏ej

Najszczersze wyrazy ˝alu i wspó∏czucia
dla

Z ogromnym ˝alem przyj´liÊmy wiadomoÊç
o przegranej walce z wirusem i odejÊciu

EDWARDA OSIECKIEGO
z RODZINÑ

PANI IRENY OSIECKIEJ

z powodu Êmierci

Irenki – ukochanej ˚ony i Babci

Zapami´tamy Jà jako oddanà swej dzia∏alnoÊci
Przewodniczàcà Rady Seniorów Gminy Wieliszew
oraz ˝yczliwà i zawsze pomocnà osob´.
Pragniemy przekazaç RODZINIE Pani Ireny
wyrazy szczerego wspó∏czucia z powodu tej niepowetowanej straty.

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, Radni Gminy Wieliszew, So∏tysi
oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek podleg∏ych.

sk∏adajà
kole˝anki i koledzy z Klubu Seniora ¸ajski
oraz cz∏onkowie Rady So∏eckiej w ¸ajskach.
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Stanis∏aw Serek – So∏tys, Rada So∏ecka i mieszkaƒcy So∏ectwa Sikory.
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6 AKTUALNOÂCI / INWESTYCJE

OG¸OSZENIE

Komitetu Fundacji
Sztandaru
dla Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Wieliszewie
Uprzejmie informujemy, ˝e z okazji 100-nej
rocznicy powstania OSP zawiàzał si´ Komitet
Fundacji Sztandaru dla OSP Wieliszew.
Wypełnianie stra˝ackich powinnoÊci wymagało i stale
wymaga gotowoÊci do wyrzeczeƒ. Taka postawa jest
êródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem
godnoÊci i honoru, jakim mo˝e szczyciç si´
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna, jest posiadanie sztandaru.
Jest on nie tylko znakiem identyfikacyjnym czy
znakiem to˝samoÊci dla stra˝aków danej OSP, jest
wyrazem najwy˝szego społecznego uznania. Fakt
ufundowania sztandaru jest wyrazem wdzi´cznoÊci
mieszkaƒców dla druhów z naszej OSP.
Mamy nadziej´, ˝e wszyscy poprà t´ inicjatyw´,
tak˝e finansowo. Cz´Êç Êrodków ju˝ posiadamy
dzi´ki ˝yczliwoÊci lokalnych darczyƒców,
jednak˝e liczymy na drobne, anonimowe wpłaty,
których mo˝na dokonaç na subkonto OSP
w Banku Spółdzielczym w Legionowie
nr 59 8013 0006 2001 0005 3006 0003 lub
poprzez portal zrzutka.pl
https://zrzutka.pl/m65ahg.
Szczegóły dot. wpłat na konto mo˝na uzyskaç:
• u Łukasza Mi´tka
• u Kamila Redy
Ju˝ teraz zapraszamy wszystkich na UROCZYSTE
WR¢CZENIE SZTANDARU, które zostało
zaplanowane na sobot´, 4 wrzeÊnia 2021r.
Dzi´kujemy!
Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP Wieliszew

Sesja Rady Gminy
Wieliszew
Radni spotkali si´ na sesji 13 kwietnia br., by
przedyskutowaç kluczowe dla gminy tematy
i podjàç wspólne decyzje.
Podczas XXX Sesji Rady Gminy Wieliszew uczestnicy pochylili si´ m.in. nad kwestiami inwestycyjnymi i bud˝etowymi, ale tak˝e wieloma bie˝àcymi zagadnieniami dotykajàcymi ˝ycia mieszkaƒców Gminy. Jednym z pierwszych
punktów obrad by∏o ju˝ tradycyjnie podsumowanie przez
Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego dzia∏aƒ urz´du i jego jednostek w okresie od poprzedniej sesji zwyczajnej. Przedstawione zosta∏y równie˝ informacje dotyczàce
prac Przewodniczàcego, Rady Gminy oraz Komisji. Radni rozpatrzyli projekty uchwa∏ dotyczàcych udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem
na wsparcie dzia∏aƒ zdrowotnych, terapeutycznych i spo∏ecznych. Uwag´ poÊwi´cono tak˝e zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwa∏y bud˝etowej Gminy Wieliszew na rok 2021. Jednog∏oÊnie udzielono te˝ poparcia dla
stanowiska Radnej Powiatu Legionowskiego Izabeli Kownackiej w sprawie realizacji inwestycji drogowych na terenie
Gminy Wieliszew.
Z pe∏nym przebiegiem sesji mo˝na zapoznaç si´, oglàdajàc nagrania z transmisji posiedzeƒ, dost´pne w serwisie eSesjaTV (szary baner z napisem „Sesja on-line” na stronie
n
www.wieliszew.pl).

ááá Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie
Trwa rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie. Po ukoƒczeniu inwestycji stacja b´dzie mia∏a zasilanie rezerwowe poprzez zainstalowanie agregatu pràdotwórczego zewn´trznego, nastàpi
wymiana z∏ó˝ filtracyjnych w 8 zbiornikach oraz wyremontowana zostanie komora wodomierzy wraz z orurowaniem
i oprzyrzàdowaniem technologicznym.
Koszt zadania wynosi 1 357 628,19 z∏ i pochodzi z bud˝etów Gminy Wieliszew
(350 000 z∏) oraz T.B.S.Wieliszew Sp. z o.o.
n
(1 007 628,19 z∏).

GMINNE INWESTYCJE
ááá Szkoła w Janówku Pierwszym

Rozbudowa szko∏y w Janówku Pierwszym jest ju˝ coraz
bli˝ej fina∏u. Gdy inwestycja dobiegnie koƒca, na parterze funkcjonowaç b´dzie 4-oddzia∏owe przedszkole, natomiast na pi´trze znajdà si´ sale na potrzeby szko∏y podstawowej. Budynek zostanie wyposa˝ony w pe∏en w´ze∏
kuchenny, co pozwoli przygotowywaç posi∏ki dla przedszkolaków i uczniów. Za wykonanie prac odpowiedzialne
jest konsorcjum firm: PPHU IRMA Ireneusz Za∏´ski
i PPHU IRMA 1 Marzena Za∏´ska. Ca∏kowity koszt inwen
stycji to 6,9 mln z∏.

ááá Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach zacz´∏a pokrywaç si´ elewacjà.
To kolejny etap prac, który przybli˝a
nas do ukoƒczenia tej inwestycji.

W ramach inwestycji zaplanowano:
sal´ gimnastycznà o wymiarach areny 16 m x 32 m wraz z zapleczem, szatni´ na potrzeby szko∏y oraz pomieszczenie do logopedii.

WartoÊç tej inwestycji wynosi
7 239 845,90 z∏. Wykonawcà inwestycji jest firma Arcus Technologie sp. o.o.
z Celestynowa. Koniec prac zaplanowany jest na marzec 2021 roku. n
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AKCJE SPOŁECZNE

SPRZÑTNIJ
GMIN¢,
ZGARNIJ
ROÂLIN¢
22 kwietnia obchodziliÊmy
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ziemi.
Przy okazji tego Êwi´ta, ale nie
tylko od Êwi´ta, Gmina
Wieliszew zaprasza
mieszkaƒców do wielkiego
sprzàtania, by szerzyç
ÊwiadomoÊç niezaÊmiecania.
Mi´dzy 7 a 14 maja ka˝dy mieszkaniec mo˝e odebraç worki i r´kawiczki z wyznaczonych punktów, potem wybraç si´
na spacer, posprzàtaç, dostarczyç odpady do wyznaczonych
punktów zbiórki i w zamian dostaç medal lub sadzonk´ drzewa.

Punkty odbioru worków,
r´kawiczek, sadzonek
lub medali:
• Urzàd Gminy Wieliszew – w godz. od 8.00 do 16.00,
• Gminne Centrum Kultury w Łajskach
– w godz. od 8.00 do 16.00
• U sołtysów po wczeÊniejszym umówieniu
telefonicznym
Numery telefonów do sołtysów:
Góra
Janówek Pierwszy
Kałuszyn
Krubin
Komornica
Łajski
Michałów-Reginów
Olszewnica Nowa
Olszewnica Stara
Podd´bie
Sikory
Skrzeszew
Topolina
Wieliszew

604 085 508
695 430 602
604 579 346
22 775 79 36
695 934 535
601 992 470
603 981 193
609 665 778
505 394 877
606 335 806
501 851 625
508 295 659
502 505 650
607 107 060

Punkty odbioru
odpadów
(Êmieci b´dà zbierane codziennie mi´dzy godz. 8.00
a 10.00) – ka˝dy punkt b´dzie oznakowany tablicà.

¸AJSKI

– pod Gminnym Centrum Kultury
– Parking pod szkołà

JANÓWEK GÓRA – Remiza OSP
KA¸USZYN – Remiza OSP
KOMORNICA – Przy placu zabaw
– ul. Łàkowa
KRUBIN

– Remiza OSP

MICHA¸ÓW-REGINÓW – Dom Ogrodnika
– osiedle przy Warszawskiej,
tzw. SILIKATY
OLSZEWNICA NOWA – Teren przy placu
zabaw
OLSZEWNICA STARA – Dom Wiejski, ul. Mała
– ul. LeÊny Jar
PODD¢BIE – Sklep „U Halinki”
SIKORY

– Wiata przy ul. Âwierkowej

SKRZESZEW – Remiza OSP
– Szkoła w Skrzeszewie
– WTC – wiata
TOPOLINA – Przy placu zabaw
WIELISZEW– Willowa przy wale
– Park Âwi´tojaƒski przy TOI-TOI
JeÊli b´dzie koniecznoÊç odbioru Êmieci zebranych
podczas akcji z innych miejsc z terenu gminy, prosimy
o kontakt telefoniczny z wydziałem ochrony
Êrodowiska.

Pomó˝my
Patrykowi
walczyç
z rakiem
PATRYK SALWIN – tata Zosi, mieszkaniec Wieliszewa, były
zawodnik D´bu Wieliszew w styczniu tego roku zachorował
na nowotwór ˝ołàdka z przerzutami do wàtroby. ˚ycie 26-latka
i jego rodziny wywróciło si´ do góry nogami.
Po 3 chemioterapiach nastàpiła progresja choroby i rak rozsiał si´
równie˝ do koÊci. Aktualnie jest po 4 cyklach chemii oraz
naÊwietlaniu, leczony jest w ramach NFZ. Patryk i jego rodzina
majà ogromna wol´ walki i nie dadzà za wygranà.
Chcà spróbowaç innych form leczenia, które niestety nie sà
refundowane. Poza tym konsultacje, dojazdy, leki, diety
i leczenie sà bardzo kosztowne.
Narzeczona Patryka uruchomiła zbiórk´ w internecie, a 8 maja
w Wieliszewie odb´dzie si´ charytatywny mecz piłki no˝nej.
W samo południe na boisku przy hali sportowej zagrajà: Dàb
Wieliszew (była dru˝yna Patryka) kontra Mazur Karczew.
Transmisja z meczu dost´pna b´dzie na gminnym profilu.
W trakcie imprezy uczestnicy b´dà zach´caç do wpłat i wsparcia
walki Patryka z chorobà.
Na 29 maja Gmina Wieliszew planuje Piknik Rodzinny,
podczas którego b´dzie mo˝na skorzystaç z ró˝nego rodzaju
atrakcji (kino plenerowe, bieg, marsz, atrakcje dla dzieci).
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla Patryka (wi´cej
informacji na temat pikniku wkrótce).
WYDARZENIA DLA PATRYKA:
• 8 maja – Wieliszew – 12:00 – mecz charytatywny, transmisja
na profilu facebookowym Gmina Wieliszew
• 29 maja – Park Âwi´tojaƒski w Wieliszewie – Piknik Rodzinny
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SPRAWY SPOŁECZNE

Gdzie szukaç wsparcia w trudnych sytuacjach?
„Praca zamiast
OÊrodek Pomocy Społecznej
z
a
s
i
ł
k
u
”
– tu znajdziesz wsparcie psychologiczne,
– trwa nabór
prawne i materialne

Drodzy czytelnicy, bardziej ni˝ kiedykolwiek najs∏absi
mieszkaƒcy naszego powiatu potrzebujà pomocy.

Byç mo˝e instytucja OPS kojarzy si´ wielu osobom wy ∏àcznie z wyp∏acaniem Êwiadczeƒ rodzinnych. W rzeczy wistoÊci zakres jej dzia∏ania jest znacznie szerszy.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie mieÊci si´ w budynku przy Al. SolidarnoÊci 25. Jego zadaniem jest wsparcie mieszkaƒców w zaspokajaniu niezb´dnych ˝yciowych potrzeb, ale tak˝e
zapobieganie szkodliwym zjawiskom, tj.
przemocy, bezrobociu, alkoholizmowi
itp.
W OPS mo˝na uzyskaç konkretne, nieodp∏atne rozwiàzania w zakresie:
’ porad prawnych, mediacji i poradnictwa obywatelskiego,
’ wsparcia rodzin i kobiet w cià˝y,
’ pomocy psychologicznej w sytuacjach
kryzysowych takich jak Êmierç bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód,
’ dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

alimentów,
Êwiadczeƒ tj. becikowego, 500+, zasi∏ku piel´gnacyjnego itp.
’ stypendiów i zasi∏ków szkolnych,
’ przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie
(m.in. grupa wsparcia dla kobiet),
’ wsparcia rzeczowego (m.in. Szafa
Spo∏eczna).
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22 782 25 22 i 22 782 26 66)
lub mailowego pomoc@wieliszew.pl
Pe∏na oferta OÊrodka dost´pna jest
na stronie: https://wieliszew.naszops.pl
’
’

Dbajmy o siebie i swoich bliskich – nie
bójmy si´ prosiç o pomoc!
n

SC

Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Michałowie-Reginowie

Nasza instytucja – Powiatowe Centrum Integracji Spo∏ecznej w Legionowie od ponad 6 lat wpiera osoby w trudnej sytuacji. Osoby w potrzebie kierowane sà do nas przewa˝nie przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. Zdarza si´ te˝, ˝e dowiadujà si´ o nas od znajomych, którzy korzystali z naszej pomocy.
Mimo ˝e robimy wszystko, ˝eby dotrzeç do potrzebujàcych, ciàgle jest
w tej kwestii wiele do zrobienia. Osoby w kryzysie nie przeczytajà o nas
na Facebooku, na naszej stronie czy na banerze w starostwie powiatowym. Codzienne problemy sprawiajà, ˝e koncentrujà si´ na prze˝yciu
kolejnego dnia, nie sà obecne w mediach spo∏ecznoÊciowych i nie serfujà po Internecie. ˚adna informacja nie dotrze do nich tak jak dobre
s∏owo i wskazanie miejsca, do którego mogà si´ zwróciç.
Dlatego te˝ zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà, przeczytajcie informacj´ na plakacie i zachowajcie jà w pami´ci. JeÊli w Waszej rodzinie,
w sàsiedztwie, na skwerze jest osoba, której byç mo˝e potrzebna jest
pomoc, skierujcie jà do Powiatowego Centrum Integracji Spo∏ecznej
w Legionowie, na ul. Warszawskà 74 w Legionowie.
Wielokrotnie przekonaliÊmy si´, ˝e sposób, w jaki pomagamy, to jest
w∏aÊciwa droga. Wiele rozwiàzanych problemów, wiele wyprostowanych
losów daje nam poczucie, ˝e to, co robimy, ma sens.
JesteÊmy dost´pni w biurze przy ul. Warszawskiej 74 oraz pod nr
tel. 22 732 15 58. Mo˝na te˝ do nas napisaç: biuro@cis.legionowski.pl
n

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Jak znaleêç prac´ lokalnie?

Bezp∏atna oferta dla osób w wieku 65+ wspierajàca
pacjentów w powrocie do zdrowia.
Dzienny Dom Opieki Medycznej przy Niepublicznym Zak∏adzie
Opieki Zdrowotnej „Sanitas” to miejsce, w którym pacjenci zostajà obj´ci profesjonalnà pomocà opartà o indywidualnie dobrany plan rehabilitacji oraz kompleksowà opiek´.
Oferta skierowana jest g∏ównie do pacjentów 65+ po przebytej hospitalizacji lub u których wyst´puje ryzyko hospitalizacji. Pobyt w DDOM trwa od 30 do 120 dni i jest ca∏kowicie bezp∏atny. W tym czasie pacjenci majà zapewnionà opiek´ lekarskà i piel´gniarskà, çwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne oraz
pe∏ne wy˝ywienie.
Do placówki mogà zg∏aszaç si´ mieszkaƒcy powiatu legionowskiego (posiadajàcy ubezpieczenie zdrowotne), którzy w ciàgu
ostatnich 12 miesi´cy przebywali w szpitalu na skutek urazów
i potrzebujà rehabilitacji, a tak˝e bezpoÊrednio po przebytej
hospitalizacji, którzy w skali oceny samodzielnoÊci Barthel otrzymali 40–65 punktów.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce kryterium przyj´cia
do DDOM dost´pne sà na stronie internetowej http://sanitas-legionowo.pl/ w zak∏adce Dokumenty – Regulamin rekrutacyjny. Informacje mo˝na uzyskaç równie˝ telefonicznie pod nun Materiały DDOM
merem 22 772 82 15.

Czas pandemii to dla wielu osób trudny okres
równie˝ pod wzgl´dem sytuacji zawodowej i finansowej.
Wiele osób zmieniajàc miejsce pracy, korzysta
z popularnych portali tj. Pracuj.pl, Olx czy LinkedIn. Z myÊlà o osobach poszukujàcych zatrudnienia w najbli˝szej okolicy powstajà równie˝
aplikacje na smartfony, np. Praca za rogiem.
Po stracie pracy warto swoje kroki skierowaç

tak˝e do Powiatowego Urz´du Pracy (dost´pnego tak˝e online na stronie: https://legionowo.praca.gov.pl/).
Dobrym i skutecznym pomys∏em jest równie˝
skorzystanie z lokalnych facebookowych grup
og∏oszeniowych np. „Wieliszew – forum mieszkaƒców gminy”, „Praca Legionowo i okolice”.
n
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ExLibris

Ksi´gi Jakubowe
Monumentalna. Tylko takim s∏owem mo˝na opisaç ksià˝k´ Olgi Tokarczuk „Ksi´gi Jakubowe”. Nic dziwnego, ˝e
powieÊç zachwyci∏a tak˝e Komisj´ Noblowskà, która przyzna∏a pisarce Literackà Nagrod´ Nobla za rok 2018. Ale
najbardziej niezwyk∏e jest to, ˝e ca∏a akcja tej olbrzymiej,
liczàcej 1000 stron powieÊci, oparta jest na prawdziwych
wydarzeniach. G∏ówny bohater, Jakub Lejbowicz, urodzi∏ si´ w XVIII wieku na po∏udniowo-wschodnich obrze˝ach Rzeczpospolitej w biednej ˝ydowskiej rodzinie. Mimo niskiego pochodzenia w ciàgu swojego ˝ycia stworzy∏ w∏asny ruch religijny, przeszed∏ na islam, chrzeÊcijaƒstwo, a tak˝e prawdopodobnie na prawos∏awie, zosta∏ polskim szlachcicem, a ˝ycie zakoƒczy∏
jako baron Józef von Dobrucki na niemieckim zamku. By∏ kupcem, kabalistà, rabinem, cadykiem, mistykiem, filozofem, dzia∏aczem spo∏eczno-politycznym, reformatorem religijnym, samozwaƒczym prorokiem, astrologiem i alchemikiem. Ta historia wydaje si´ tak nieprawdopodobna, ˝e
a˝ niemo˝liwe, ˝eby by∏a prawdziwa. A jednak.
Ca∏ej tej skomplikowanej opowieÊci nie da si´ zrozumieç bez przedstawienia t∏a historycznego. Przez wieki Rzeczpospolita stanowi∏a olbrzymi tygiel narodowoÊciowy i religijny. Wa˝nym elementem tej uk∏adanki
byli przedstawiciele wyznania moj˝eszowego. Jednak Rzeczpospolita prze∏omu XVII i XVIII wieku by∏a paƒstwem pogrà˝onym w g∏´bokim kryzysie. Wojny, powstania kozackie, bezustanne przemarsze wojsk, obleganie
miast i krwawe utarczki powodowa∏y, ˝e ˝ycie by∏o szczególnie trudne i kruche. Nast´powa∏a radykalizacja nastrojów, tak˝e tych religijnych. Dotyczy∏o to równie˝, a mo˝e w szczególnoÊci, ludnoÊci ˝ydowskiej. Po ogarni´tych niepokojem ziemiach w´drowa∏o wielu samozwaƒczych proroków,
którzy mieli najrozmaitsze wyjaÊnienia dla n´kajàcych ludzi nieszcz´Êç.
Istotnà postacià tych ruchów religijnych by∏ Sabbataj Cwi, który dzia∏a∏ na terenie Imperium Osmaƒskiego i og∏osi∏ si´ w 1648 roku Mesjaszem
˝ydowskim. Poglàdy Sabbataja Cwi okaza∏y si´ byç na tyle niebezpieczne dla su∏tana, ˝e prorok zosta∏ zmuszony do przyj´cia islamu i reszt´ ˝ycia sp´dzi∏ w odosobnieniu. Jednak sam ruch religijny trwa∏ dalej, a jego wyznawcy przyj´li nazw´ sabatajczyków. Wnuk Sabbataja, Baruchia
Russo, og∏osi∏ si´ kolejnym mesjaszem.
Nast´pny w kolejnoÊci na scen´ wkracza Jakub Lejbowicz, g∏ówny bohater tej historii. Jego rodzice byli zwolennikami sabatajczyków. Jakub
du˝o w´drowa∏, w Turcji studiowa∏ kaba∏´, w Salonikach pozna∏ doktryn´ Baruchji Ruso, odby∏ pielgrzymk´ do Skopje do grobu jednego z najwybitniejszych sabatajczyków, Natana z Gazy. Wówczas uzna∏, ˝e on sam
jest tak˝e Mesjaszem – po Sabbataju Cwi i Baruchji Ruso i uto˝sami∏ si´
z ostatecznym zbawicielem.W roku 1754 za∏o˝y∏ w Salonikach w∏asnà szko∏´ religijnà, ale konkurencyjne od∏amy religijne zmusi∏y go do ucieczki.
Po pewnym czasie zdecydowa∏ rozpoczàç mesjanistycznà misj´ w Polsce.
Szybko zyska∏ zwolenników wÊród ˚ydów. Uzyska∏ przydomek Frank
(co w jidysz oznacza sefardyjczyk, a sam temat sefardyjczyków to materia∏ na kompletnie odr´bnà histori´), a jego zwolennicy uzyskali miano
frankistów. Rozpocz´∏a si´ trwajàca latami brutalna walka pomi´dzy roz∏amowcami a tradycyjnymi ˚ydami. Frankistami zainteresowa∏y si´ lokalne w∏adze koÊcielne, albowiem odrzucali oni Talmud i tradycj´ ˝ydowskà.
Jakub Frank wraz z cz´Êcià swoich wyznawców zosta∏ nawet ochrzczony,
a ojcem chrzestnym by∏ sam król August III. Jednak w∏adze koÊcielne szybko zauwa˝y∏y, ˝e neofici sà w gruncie rzeczy ma∏o chrzeÊcijaƒscy. Jakuba
Franka zamkni´to w klasztorze na Jasnej Górze, gdzie sp´dzi∏ 13 lat. Zosta∏ uwolniony w roku 1773 przez wojska rosyjskie, walczàce wówczas z konfederatami barskimi.
Wyemigrowa∏ do Wiednia, gdzie wkrad∏ si´ w ∏aski cesarzowej Marii
Teresy i nast´pcy tronu Józefa II. Za pieniàdze przesy∏ane z Polski przez
zwolenników wynajà∏ rezydencj´ i prowadzi∏ wystawne ˝ycie. Gdy jednak
straci∏ przychylnoÊç austriackich w∏adz, przeniós∏ si´ do jednego z niemieckich ksi´stw, wydzier˝awi∏ zamek i uzyska∏ tytu∏ barona.Wszystko to dzi´ki wsparciu finansowemu od wyznawców z Polski, wcià˝ uwa˝ajàcych go
za Mesjasza. Za∏o˝y∏ tam swój dwór, który w szczytowym okresie liczy∏ nawet 800 osób.
„Ksi´gi Jakubowe” to opowieÊç o dzia∏alnoÊci Jakuba Franka, charyzmatycznego ˚yda, tajemniczego przybysza z odleg∏ej Smyrny, którego idee
podzieli∏y spo∏ecznoÊç ˝ydowskà. Dla jednych heretyk, dla innych zbawca, zgromadzi∏ wokó∏ siebie kràg oddanych sobie uczniów i zwolenników.
Olga Tokarczuk z wielkà dba∏oÊcià o szczegó∏y pokaza∏a realia epoki, architektur´, ubiory, zapachy. Odwiedzamy szlacheckie siedziby, katolickie
plebanie i ˝ydowskie domostwa, rozmodlone i zanurzone w lekturze tajemniczych pism. Jest to wielka podró˝ od ch∏opskich chat poprzez magnackie dwory a˝ do cesarskich komnat. Kto odwa˝y si´ w nià wyruszyç?
n Piotr K.
Olga Tokarczuk, „Ksi´gi Jakubowe”, Wyd. Literackie, Kraków 2020
P.S. Niedawno twórczoÊç Olgi Tokarczuk (jak równie˝ Wis∏awy Szymborskiej) zosta∏a umieszczona w Âwiatowym Archiwum Arktycznym na Wyspie Spitsbergen, gromadzàcym najwybitniejszà literatur´.

Tydzieƒ Bibliotek 2021
„Znajdziesz mnie w bibliotece”, 8–15.05.2021 r.
Tegoroczny Tydzieƒ Bibliotek odbywa
si´ pod has∏em „Znajdziesz mnie
w bibliotece”. Co ciekawego znajdà
w naszych bibliotekach ich obecni
i przyszli czytelnicy? OÊrodek Kultury
w Wieliszewie wraz z Bibliotekà
Publicznà Gminy Wieliszew
przygotowa∏y kilka atrakcji.
W dniach 11–15.05. w budynkach wszystkich bibliotek
na czytelników czekaç b´dà wystawy ksià˝kowych nowoÊci z pó∏ek bibliotek oraz poleceƒ ksià˝kowych.
Ê 11.05. Filia w Janówku Pierwszym zaprasza najm∏odszych uczniów tamtejszej szko∏y podstawowej na s∏uchowisko z audiobookami.
Ê 12.05. w godz. 15–19 Filia w Michałowie-Reginowie
przeprowadzi akcj´ uwalniania ksià˝ek pod Domem
Ogrodnika – ka˝dy mieszkaniec b´dzie móg∏ otrzymaç
bezp∏atne egzemplarze wybranych ksià˝ek.
Ê 14.05. www.ok.wieliszew.pl oraz www.facebook.com/
okwieliszew Fina∏ tygodnia zakoƒczymy tradycyjnym
Gminnym Konkursem Wiedzy o Ksià˝ce, którego 7. edycja odb´dzie si´ wzorem ubieg∏orocznej w formule quizu ON-LINE. W tym roku dzieci, m∏odzie˝ oraz doroÊli
b´dà mogli popisaç si´ znajomoÊcià perypetii bohaterów: „Asiuni” Joanny Papuziƒskiej (kl. I–III, godz. 14),
„Olbrzyma” Andrzeja Maleszki (kl. IV–VI, godz. 15),
„Oskara i Pani Ró˝y” Erica-Emmanuela Schmitta
(kl.VII–VIII, godz. 16) oraz „Porywu” Kingi Wójcik (16+,
godz. 17). Wszystkie wymienione tytu∏y sà dost´pne
Ê

Literaccy patroni roku 2021
STANISŁAW LEM
Astronauci: powieÊç
fantastyczno-naukowa
| Bajki
robotów |
Biblioteka XXI wieku |
Boli tylko, gdy si´
Êmiej´...: listy
i rozmowy | Cyberiada
| Dzienniki gwiazdowe
| Eden | Fiasko |
GOLEM XIV | Katar | Maska |
Opowiadania wybrane | OpowieÊci
o pilocie Pirxie | Pami´tnik znaleziony
w wannie | Powrót z gwiazd | Prowokacja
| Solaris | Szpital Przemienienia | Wizja
lokalna | Okamgnienie

w naszych bibliotekach. Zapraszamy do zabawy (zg∏oszenia i regulamin na stronie www), czekajà nagrody!

Czytamy wi´cej!
W obchodzony 23 kwietnia Âwiatowy Dzieƒ Ksià˝ki
i Praw Autorskich, chwalimy si´ og∏oszonym przez Bibliotek´ Narodowà wzrostem czytelnictwa w kraju – w roku 2020 wyniós∏ on 42% (w roku 2019 wynosi∏ 39%) i jest
to najwy˝szy wynik od 6 lat. Z tej okazji zapraszamy do naszych bibliotek publicznych, w których czeka na Paƒstwa
ponad 40 tys. ksià˝ek, ponad 100 audiobooków oraz kody
dost´pu do serwisu LEGIMI, oferujàcego 60 tys. e-booków!

2021 – rok Lema, Ró˝ewicza, Baczyƒskiego
i Norwida
Zgodnie z decyzjà Sejmu RP literackimi patronami 2021
roku zostali og∏oszeni: Stanis∏aw Lem, Tadeusz Ró˝ewicz,
Krzysztof Kamil Baczyƒski i Cyprian Kamil Norwid.W bie˝àcym roku przypada okràg∏a rocznica urodzin ka˝dego
z uhonorowanych twórców – na pó∏kach naszych bibliotek
publicznych znajdziemy wiele tytu∏ów ich autorstwa. Prezentujemy ich spis, przypominajàc, ˝e to w∏aÊnie na terenie letniska Kwietniówka, zlokalizowanego przed wojnà
w lasach miedzy Wieliszewem a Micha∏owem-Reginowem,
ostatnie tygodnie ˝ycia sp´dzi∏ jeden z najwi´kszych z Pokolenia Kolumbów – Krzysztof Kamil Baczyƒski.
n OKW

na pó∏kach naszych bibliotek
CYPRIAN KAMIL NORWID
...lecz ty spomnisz, wnuku | Białe kwiaty | Czarne kwiaty | Gorzki
to chleb jest polskoÊç: wybór myÊli politycznych i społecznych |
Liryki najpi´kniejsze | Pisma wybrane T. 1-5, Wiersze, Poematy,
Dramaty, Proza, Listy | Poezje | Promethidion: rzecz w dwóch
dialogach z epilogiem | Poezja i dobroç: wybór z utworów |
Vade-mecum
KRZYSZTOF KAMIL
BACZY¡SKI
Autobiografia – wiersze
| Ja i ogieƒ | Poezje
| To jestem cały ja | Ty
jesteÊ moje imi´ |
Utwory wybrane |
Wiersze | Wybór
wierszy

TADEUSZ
RÓ˚EWICZ
Dramaty
wybrane |
Kartoteka |
Niepokój: wybór
wierszy | Szara
strefa | Wybór
poezji

Bezkresy Oceanów, czyli XII „Wiosenne Czarowanie”
Majowà tradycjà Legionowa jest Ogólnopolski Harcerski
Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie”. W tym roku odb´dzie si´ w dniach 14–16 maja w formie hybrydowej.
Festiwal, organizowany przez Hufiec ZHP Legionowo
oraz Fundacj´ Wspieramy, jest okazjà do spotkania zuchów,
harcerzy oraz osób niezrzeszonych i osób z niepe∏nosprawnoÊciami z ca∏ej Polski.
Has∏o XII edycji to „Bezkresy Oceanów!”. Naszym celem
jest rozpowszechnienie wiedzy o obecnym stanie oceanów
oraz mórz i ochronie ich przed katastrofà ekologicznà.
Wi´ksza cz´Êç festiwalu odb´dzie si´ w Micha∏owie – Reginowie, gdzie stanie scena, na której wspó∏zawodniczyç
b´dà uczestnicy i zostanie zorganizowany biwak dla wszystkich wykonawców.Wieczorami poÊpiewamy wszyscy razem
podczas Nocnego Maratonu Piosenki. Koncerty gwiazd odb´dà si´ w sali widowiskowej Urz´du Miasta Legionowo.
Wystàpià tam: Niezb´dny Balast (14 maja); Banana Boat
(15 maja) oraz Raz Na JakiÊ Czas (16 maja). Natomiast ca∏y Festiwal b´dzie transmitowany na profilu Wiosenne Cza-

rowanie oraz Fundacja Wspieramy na Facebooku.
Uczestnicy mogà wziàç udzia∏ w 9 kategoriach – zaczynajàc od tych dla grup przedszkolnych, gromad zuchowych
czy dru˝yn harcerskich, koƒczàc na solistach zuchach i harcerzach, OPEN, piosence: autorskiej i bardów Êwiata. Dla
wszystkich ch´tnych rodzin, które chcà podzieliç si´ swoim kreatywnym podejÊciem do muzyki, równie˝ mamy innowacyjne rozwiàzanie – kategori´ „Âpiewajàce Rodziny”.
Po raz kolejny „Wiosenne Czarowanie” zosta∏o obj´te
Patronatami Honorowymi przez: Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojewod´ Mazowieckiego, Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Legionowo, Wójtów gmin Niepor´t, Jab∏onna,
Wieliszew. Medialnie wspierajà nas Radio Dla Ciebie oraz
lokalne media.
Zg∏oszenia przyjmujemy do 7 maja! Formularz zg∏oszeniowy, harmonogram i regulamin (wraz ze wszystkimi informacjami) znajdujà si´ na stronie: wiosenneczarowan
nie.info.
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44. Warszawska Syrenka
– sukces
w eliminacjach
powiatowych!
Tegoroczne gminne i powiatowe
eliminacje do konkursu
recytatorskiego „Warszawska
Syrenka”, który od 44 lat promuje
kultur´ j´zyka polskiego i sztuk´
recytowania na terenie Mazowsza,
odby∏y si´ w formule on-line.
Historyczny sukces, wygrywajàc
eliminacje powiatowe, osiàgn´li
m∏odzi mistrzowie s∏owa ze Szko∏y
Podstawowej nr 2 im. Jana
Paw∏a II w Wieliszewie – Julia Nerko
i Amelia Wójcik! Dzi´ki temu nasze
reprezentantki rywalizowaç b´dà
z najlepszymi recytatorami
na Mazowszu w finale konkursu,
rozgrywanym w dniach 5–16 maja
w Warszawie.
„Warszawska Syrenka” to konkurs kilkuetapowy – recytatorzy rywalizujà kolejno w eliminacjach Êrodowiskowych (placówki oÊwiatowe i kulturalne), potem mierzà
si´ w eliminacjach gminnych, których laureaci (po 2 najlepszych recytatorów z ka˝dej kat. wiekowej) awansujà
do etapu powiatowego. Fina∏ odbywa si´ na poziomie wojewódzkim.
Etap gminny konkursu, którego organizatorem by∏ tradycyjnie OÊrodek Kultury w Wieliszewie, odby∏ si´
pod koniec marca – po raz pierwszy w formule on-line. Nagrania audio-wideo z prezentacjami zwyci´zców eliminacji szkolnych oceni∏o jury, w którym zasiedli lubiani i znani z dotychczasowych edycji aktorzy i pedagodzy: Leszek
Zduƒ, Joanna Kwiatkowska-Zduƒ i Przemys∏aw Stippa.

Amelia
Wójcik

Julia
Nerko

Za nami 78. rocznica powstania
w getcie warszawskim i zwiàzany z nià, obchodzony w dniu 19
kwietnia, Dzieƒ Pami´ci Ofiar
Holocaustu i Powstania w Getcie
Warszawskim. Z tej okazji OÊrodek Kultury w Wieliszewie
wspar∏ organizowanà przez Muzeum Historii ˚ydów Polskich POLIN akcj´ ˚onkile,
prezentujàç on-line przygotowane przez placówk´ materia∏y edukacyjne dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. n OKW

Oto wyniki etapu gminnego
kat. kl. 0–III
1. Julia Nerko (SP 2 Wieliszew), „Brat” Doroty Gellner
2. Nikodem Gadecki (SP 2 Wieliszew), „O Warsie i Sawie”
Anny Paszkiewicz
3. Lena Stromecka (SP Łajski), „Koziołeczek” Jana Brzechwy
wyró˝nienia: Kacper Maciejko (SP Olszewnica Stara),
Patryk Olendrzyƒski (SP Łajski)
kat. kl. IV–VI
1. Maja Gràczewska (SP 2 Wieliszew), „Przyj´cie” Doroty Gellner
i „Spacer z psem” Wandy Chotomskiej
2. Cezary Jagodziƒski (SP Skrzeszew), „Kamyk” Zbigniewa
Herberta i fragment „Oskar i Pani Ró˝a” Eric-Emmanuel
Schmitt
wyró˝nienia: Ariana Fijałkowska (SP 1 Wieliszew),
Kacper Gołos (SP 1 Wieliszew)
kat. kl. VII–VIII
1. Wiktoria Szostak (SP 2 Wieliszew), „Umrzeç z miłoÊci”
Agnieszki Osieckiej i „Przesàd” Ryszarda Marka Groƒskiego
wyró˝nienie: Amelia Wójcik (SP 2 Wieliszew), „Dlaczego
stworzyłeÊ mnie” Małgorzaty Hillar
i „Na kolejowych dworcach” Anny Âwierczyƒskiej

Dzi´kujemy za udzia∏ wszystkim uczestnikom i przygotowujàcym ich nauczycielom. Gratulujemy laureatom eliminacji gminnych i powiatowych, ˝yczàc powodzenia w fin OKW
nale wojewódzkim!

19 kwietnia pami´tajmy równie˝ o nich!
Przypominamy opisywane na ∏amach „Gazety Wieliszewskiej” przed rokiem postacie Jerzego i Maryny Zagórskich,
ma∏˝eƒstwa literatów, którzy wsparli oba wielkie wojenne zrywy ludnoÊci Warszawy – powstanie w getcie 1943 i powstanie warszawskie 1944.
6 marca obchodziliÊmy Europejski Dzieƒ Pami´ci
o Sprawiedliwych. Obie daty wià˝à si´ z pami´cià o tych,
którzy sprzeciwiali si´ re˝imom totalitarnym i masowym
zbrodniom w XX i XXI w. – w tym uhonorowanych tytu∏em „Sprawiedliwi wÊród Narodów Âwiata”, przyznawanym
przez Instytut Jad Waszem w Jerozolimie.WÊród 7112 osób
narodowoÊci polskiej, którym przyznano to odznaczenie
(najliczniej reprezentowana nacja), znalaz∏o si´ ma∏˝eƒstwo Jerzego i Maryny Zagórskich – poetów i t∏umaczy literatury, intelektualistów, w 1944 r. mieszkaƒców jednej
z willi letniska Wieliszew Kwietniówka, nale˝àcego g∏ównie do ludnoÊci ˝ydowskiej z Warszawy. W czasie II wojny
Êwiatowej do wybuchu Powstania Warszawskiego w swoim warszawskim mieszkaniu Zagórscy ukrywali w sumie 18
˚ydów, wielu innym doraênie pomagali. Ich losy mog∏yby
pos∏u˝yç za epicki scenariusz niejednej ksià˝ki czy filmu.
ObecnoÊç Zagórskich w Wieliszewie wynika∏a ze sprzeciwu poety wobec Powstania Warszawskiego, nie przeszkodzi∏a mu jednak w pomocy Powstaƒcom. Jak wspomina syn
W∏odzimierz, na poddaszu willi, w której w sierpniu 1944
r. mieszkali Zagórscy wraz dzieçmi, dzia∏a∏a powstaƒcza radiostacja. Przypomnijmy, ˝e w willi u Zagórskich na wieliszewskiej Kwietniówce ostatnie chwile swojego krótkie-
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Akcja ˚onkile w SP w Łajskach
Dnia 19 kwietnia 2021r. obchodziliÊmy 78 rocznic´ wybuchu powstania w getcie warszawskim. Rozpocz´∏o si´ ono
w wigili´ ˝ydowskiego Êwi´ta
Pesach i trwa∏o 27 dni. By∏ to
najwi´kszy zbrojny protest
narodu ˝ydowskiego wobec
oboj´tnoÊci Êwiata na ludobójstwo. Uczniowie Szko∏y Podstawowej im. Stanis∏awa
Moniuszki w ¸ajskach upami´tnili te wydarzenia, wys∏uchujàc w po∏udnie syren alarmowych a tak˝e w∏àczajàc si´ do akcji spo∏eczno-edukacyjnej ˚onkile zorganizowanej przez Muzeum Historii ˚ydów
Polskich POLIN. Starsi uczniowie brali udzia∏ on-line w licznych dyskusjach prowadzonych na godzinach wychowawczych. By∏ to czas refleksji i wspólnego wspominania wydarzeƒ, które mia∏y miejsce w getcie warszawskim. Niektórzy
wykonali sobie zdj´cie z przypi´tym ˝onkilem, który sta∏ si´
symbolem pami´ci o powstaniu. Natomiast dzieci z klas
m∏odszych wys∏ucha∏y on – line przygotowanych przez Muzeum POLIN opowiadaƒ: „Pami´ç drobinek” Zofii Staneckiej i „Historia z pewnej ulicy” Justyny Bednarek. Jedna
z klas wykona∏a równie˝ prace polegajàce na opisaniu pomnika Umschlagsplatz – miejsca, w którym w czasie II wojny Êwiatowej Niemcy rozstrzeliwali ˚ydów. Do akcji do∏àczy∏y si´ tak˝e dzieci ze Êwietlicy szkolnej.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy przy∏àczyli si´
n Mateusz Wereszka
do akcji! #¸àczyNasPami´ç#

PRZED NAMI na ˝ywo i on-line
KANAŁ OK WIELISZEW NA SERWISIE YOUTUBE.PL |
FACEBOOK.COM/OKWIELISZEW

wtorek 11 maja – sobota 15 maja 2021
QUIZ ON-LINE
Zagórscy (w Êrodku) i Kotowie,
powojenny Pary˝ – Courtesy
of Michael Kott /
www.tabletmag.com

go ˝ycia sp´dzi∏ zaprzyjaêniony z ma∏˝eƒstwem Krzysztof
Kamil Baczyƒski wraz z ˝onà. Sam Zagórski, zwiàzany z wileƒskim ruchem poetyckim ˚agarystów, jest autorem wiersza „Wieczór w Wieliszewie” oraz zbioru poezji pod tym
samym tytu∏em wydanego w 1947 r. Jeden z utworów poety wykorzysta∏ Grzegorz Turnau na albumie „To tu, to
tam” wydanym w 1995 r.
Trwajà prace nad upami´tnieniem poetów – bohaterów,
którzy ten szczególny czas sp´dzili w okolicy Wieliszewa,
po wojnie wracajàc doƒ we wspomnieniach (Jerzy Zagórski) i opiewajàc w swojej twórczoÊci pi´kno miejscowej
n OKW
przyrody.

TYDZIE¡ BIBLIOTEK 2021,
VII GMINNY KONKURS WIEDZY O KSIÑ˚CE
biblioteki publiczne / www.ok.wieliszew.pl /
www.facebook.com/okwieliszew (szczegóły obok)

zg∏oszenia do piàtku 4 czerwca 2021
KONKURS ON-LINE

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PIANISTYCZNY „ZACZAROWANY
FORTEPIAN”
szczegóły: www.ok.wieliszew.pl zakładka Zaczarowany Fortepian

wieliszewska | www.wieliszew.pl | 2 9 kwietnia 2 0 2 1
gazetaw
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Dysgrafia
W dzisiejszym artykule dotyczàcym
specyficznych trudnoÊci w uczeniu si´
chcia∏abym poruszyç temat dysgrafii.
Dysgrafia – to trudnoÊci w opanowaniu w∏aÊciwego poziomu graficznego pisma.

Przyczyny dysgrafii

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCÑCE W KOMORNICY
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIELISZEWIE
Komornica, ul. Nasielska 7, 05-140 Serock
tel. 22 774 20 21
e-mail: zs.debe@wp.pl / zespol.szkol@wieliszew.pl
www.zspkomornica.szkolnastrona.pl
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Proponowane kierunki kształcenia
w Liceum Ogólnokształcàcym:
‰ Oddzia∏ przygotowania wojskowego – klasa wojskowa pod patronatem Ministerstwa

Obrony Narodowej
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: Przygotowanie wojskowe
Oddzia∏ przygotowania wojskowego obj´ty jest programem MON, obejmujàcym m.in. szkolenie
praktyczne realizowane przez kadr´ 2. Pu∏ku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczniowie
oddzia∏u majà zagwarantowane nowe, bezp∏atne umundurowanie. Po ukoƒczeniu szko∏y
absolwenci sà przygotowani do s∏u˝by w jednostkach Si∏ Zbrojnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.
‰ profil: Bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny – klasa policyjna
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: Wiedza o policji
‰ profil: S∏u˝ba po˝arnicza – klasa stra˝acka
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: Edukacja po˝arnicza
‰ Klasa prawnicza
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: Podstawy prawa
We wszystkich klasach:
‰ Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
– j´zyk angielski – przedmiot obligatoryjny dla wszystkich uczniów
– jeden przedmiot do wyboru spoÊród:
historia / matematyka / wiedza o społeczeƒstwie (warunkiem utworzenia grupy jest wybór
danego przedmiotu przez minimum 15 kandydatów)
‰ drugi j´zyk obcy (realizowany od podstaw) – do wyboru spoÊród:
j´z. niemiecki / j´z. francuski / j´z. rosyjski (warunkiem utworzenia grupy jest wybór danego
j´zyka przez minimum 15 kandydatów)
‰ w ramach wychowania fizycznego zaj´cia samoobrony, prowadzone przez wykwalifikowanego
instruktora (trzeci stopieƒ mistrzowski aikido)
‰ w klasach mundurowych dodatkowe zaj´cia z podstaw strzelectwa na szkolnej strzelnicy
sportowej, obozy szkoleniowe oraz mo˝liwoÊç udzia∏u w zawodach i konkursach zwiàzanych
ze specyfikà klasy.
‰ przedmioty uzupe∏niajàce, zgodnie z profilem klasy, realizowane sà przez wykwalifikowanà
kadr´ dydaktycznà – przedstawicieli poszczególnych formacji mundurowych, na podstawie
autorskich programów nauczania, a w oddziale przygotowania wojskowego – na podstawie
programu MON.
Posiadamy:
‰ internat ‰ strzelnic´ sportowà ‰ pe∏nowymiarowy stadion ‰ sal´ do zaj´ç samoobrony
‰ si∏owni´ ‰ sto∏ówk´
Szko∏a wspó∏pracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, 9. Brygadà Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏
Zbrojnych, 10. Warszawskim Pu∏kiem Samochodowym, Centrum Szkolenia Informatyki
i ¸àcznoÊci w Zegrzu, 1. Warszawskà Brygadà Pancernà, Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym,
Komendà Powiatowà Policji w Legionowie, Komendà Powiatowà Stra˝y Po˝arnej w Legionowie,
OSP w Wieliszewie, Instytutem Pami´ci Narodowej.
Uczniowie szko∏y zajmujà wysokie miejsca we wspó∏zawodnictwie sportowym na szczeblu
powiatowym i regionalnym (tytu∏ Wicemistrza Sportu Powiatu Legionowskiego). M∏odzie˝ odnosi
równie˝ liczne sukcesy w ogólnopolskich projektach historycznych pod patronatem Instytutu
Pami´ci Narodowej i uczestniczy w wa˝nych uroczystoÊciach i obchodach
o charakterze patriotycznym.
Zach´camy do zapoznania si´ ze szczegó∏owà ofertà szko∏y, zamieszczonà na stronie internetowej
www.zspkomornica.szkolnastrona.pl Informacje na temat rekrutacji do szko∏y dost´pne sà
w zak∏adce „Nabór 2021/2022”
Zapraszamy!

Najcz´Êciej wÊród przyczyn dysgrafii wymieniamy:
• zaburzenia oko∏oporodowe,
• zaburzenia motoryki ma∏ej i du˝ej,
• nieprawid∏owe napi´cie mi´Êniowe,
• nieprawid∏owy chwyt pisarski,
• niew∏aÊciwe wzorce ruchowe i/lub brak dostatecznej aktywnoÊci ruchowej,
• zaburzenia wzroku,
• zaburzenia percepcji wzrokowej,
• brak w∏aÊciwej koordynacji oko-r´ka,
• zaburzenia integracji sensorycznej (niew∏aÊciwa organizacja bodêców zmys∏owych),
• zaniedbania edukacyjne.
Rozwój obecnej technologii i ∏atwy do niej dost´p powoduje coraz mniej aktywnoÊci dzieci. W ostatnich latach
mo˝na zaobserwowaç, ˝e maluchy, które rozpoczynajà nauk´ w przedszkolu, coraz cz´Êciej bywajà mniej samodzielne. JednoczeÊnie ich wiedza dotyczàca obs∏ugi urzàdzeƒ
elektronicznych jest wi´ksza ni˝ u osoby doros∏ej.
Obecne pokolenie nie bawi si´ tak cz´sto zabawkami,
natomiast coraz cz´Êciej sp´dza czas na oglàdaniu telewizji, graniu na telefonie lub tablecie.
I nie by∏oby w tym nic dziwnego, gdyby zosta∏a zachowana równowaga w dost´pie do zabawy i niewielkim czasie sp´dzonym z u˝yciem wszelkich nowinek technicznych.
Nie twierdz´, ˝e takie zjawiska dotyczà ka˝dej rodziny,
jednak przypadki takie mno˝à si´ coraz cz´Êciej. W efekcie mo˝na zaobserwowaç, ˝e rodzice udajà si´ do poradni
ze swojà pociechà na wszelkiego rodzaju terapie wspomagajàce rozwój ich dziecka, chocia˝ mo˝na zapobiec wystàpieniu objawów dysgrafii lub znacznie je z∏agodziç.

na odpoczynek lub prac´,
• sp´dzaj z dzieckiem czas na podwórku, dbajàc, aby mia∏o kontakt z rówieÊnikami, co sprzyja w jego rozwoju i naÊladownictwie innych osób,
• wykonujcie wspólnie ró˝ne domowe prace jak: lepienie
pierogów, zamiatanie, wycieranie kurzów itp.,
• zadbaj, aby maluch pozna∏ jak najwi´kszà iloÊç ró˝nych
czynnoÊci jak: rysowanie, kolorowanie, wycinanie, lepienie, wyklejanie sk∏adanie, uk∏adanie, nawlekanie, budowanie, zapinanie i zakr´canie, odtwarzanie wzorów itp.,
• powtarzaj te czynnoÊci ka˝dego dnia,
• jeÊli coÊ stanowi problem dla dziecka, obni˝ wymagania
i osiàgaj sukces mniejszymi krokami lub modyfikuj sposób – niewa˝ne jest tempo, ale efekt finalny,
• zadbaj, aby maluch od samego poczàtku u˝ywa∏ w∏aÊciwych narz´dzi: grube trójkàtne kredki, dobrze widoczna liniatura w zeszycie, np. dwukolorowa, odpowiednie
no˝yczki (oczka/chwyt – wyprofilowane dla ràczki ma∏ego dziecka),
• kiedy pomimo staraƒ dziecko ma nieprawid∏owy chwyt
– zwróç uwag´ na jego pozycj´ w czasie pracy stolikowej, koryguj chwyt odpowiednià nak∏adkà i wyprofilowanymi narz´dziami pisarskimi,
• zwróç uwag´, aby proponowaç dziecku takie çwiczenia,
które samo ch´tniej wykonana np.:
Zamiast kazaç dziecku rysowaç nu˝àce szlaczki, poproÊ, aby
wyklei∏o brokatowà plastelinà literki, których wzór jest wykropkowany. Aby je wykleiç, dziecko musi wczeÊniej po∏àczyç
punkty, zatem wykona naszà prac´ tak naprawd´ podanà
w ciekawszy sposób.

Wczesna interwencja i terapia
Kiedy zauwa˝ymy pierwsze symptomy wyst´pujàcych deficytów, powinniÊmy:
• wykluczyç nieprawid∏owoÊci w rozwoju dziecka (wzrok,
motoryka itp.),
• rozpoczàç sta∏à i systematycznà wspó∏prac´ ze specjalistà i wykonywaç jego zalecenia w domu.

Wspomaganie rozwoju dziecka
Mo˝na tego uniknàç, jeÊli od pierwszych dni ˝ycia dziecka b´dziemy odpowiednio wspieraç jego rozwój.
Zach´cam rodziców do przestrzegania kilku fundamentalnych zasad:
1. Rozbudzaj ciekawoÊç dziecka i proponuj aktywnoÊci
z u˝yciem ciekawych zabawek i przedmiotów. Nie zawsze
muszà to byç kupione zabawki – wykorzystuj np.: rolki
z papieru toaletowego, klamerki, korki z plastikowych
butelek itp.
2. Pami´taj o systematycznej pracy z dzieckiem.
3. Nie zapominaj, ˝e ruch to jedna z podstawowych i elementarnych metod rozwoju motoryki, ale przede wszystkim rozwoju poznawczego Twojego dziecka.
4. Zapoznaj pociech´ z technologià, jednak staraj si´, aby
czas sp´dzony na bezpoÊrednim kontakcie z TV, komputerem lub telefonem zajmowa∏ maksymalnie 10% czasu, które dziecko poÊwi´ca na aktywnà zabaw´.
Kiedy dziecko pojawi si´ na Êwiecie, dostarczaj mu odpowiednich aktywnoÊci:
• zadbaj o w∏aÊciwe doznania ruchowe,
• zainteresuj je ciekawymi zabawkami, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na manipulacj´ oraz doznania sensoryczne,
• zapisz dziecko na zaj´cia grupowe – dzieci mobilizujà si´
do pracy wÊród rówieÊników, a ty zyskasz cenne chwile

Zdj´cia przedstawiajàce przykładowe
formy pracy wspomagajàce rozwój
motoryki, koordynacj´ oko-r´ka oraz
percepcj´ wzrokowà.

Do pracy z dzieçmi polecam gotowe karty pracy
do pobrania bezpoÊrednio ze
strony szko∏y, w której pracuj´: https://bit.ly/3xnxY6l
Pami´taj – jeÊli Twoje
dziecko z czymÊ sobie nie radzi, nie oznacza to, ˝e jesteÊ
z∏ym rodzicem. Nie przejmuj
si´, jeÊli syn sàsiadki du˝o
wczeÊniej wycina i pisze, bo
ka˝de dziecko rozwija si´ we
w∏asnym tempie, a nie ka˝da umiej´tnoÊç musi zostaç opanowana tak jak u rówieÊników.
JeÊli w artykule nie znajdà si´ odpowiedzi na nurtujàce Was pytania, zach´cam do kontaktu za poÊrednictwem
prowadzonej przeze mnie Grupy Wsparcia dla rodziców:
792 882 725.
Temat nast´pnego artyku∏u: Dyskalkulia – specyficzne
n
zaburzenia w uczeniu si´ matematyki.

specjalista
Mgr ALINA MEISNER
pedagog, terapeuta r´ki II°,
trener wspomagania, terapeuta TUS.
Pracuje w Szkole Podstawowej w Łajskach,
gdzie prowadzi zaj´cia korekcyjno-kompensacyjne.
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EDUKACJA

Eliminacje do „Warszawskiej
Syrenki” w SP w Skrzeszewie
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Nauka zdalna
w Olszewnicy Starej

W dniu 17 marca 2021 roku odby∏y si´ szkolne eliminacje w kategorii klas 1–3
do 44 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Jury wy∏oni∏o nast´pujàcych laureatów, którzy reprezentowali naszà placówk´ na szczeblu gminnym:
I miejsce – Maja Zalewska, klasa 3a
II miejsce – Lena Wrzesiƒska, klasa 1b
III miejsce – Pola Rzepkowska, klasa 3a
Wyró˝nienia otrzymujà:
– Olivia Barcikowska, klasa 3b
– Ewa Grodek, klasa 3a
– Jakub Pieƒkos, klasa 3a
Wszystkim uczestnikom dzi´kujemy za udzia∏, a laureatom
serdecznie gratulujemy.
n

Magdalena Skrzypiƒska, Aneta Hetmanowska

Maja Zalewska

Lena Wrzesiƒska

Wielkanoc w Janówku Pierwszym
W zwiàzku z tegorocznymi Âwi´tami Wielkanocnymi
uczniowie klas 1–3 Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym wykonali szereg aktywnoÊci
o tematyce Êwiàtecznej. Podczas warsztatów wielkanocnych
dzieci przygotowa∏y prezenty dla zaprzyjaênionych pensjonariuszy z domu Opieki „Marion” w Krubinie. Klasa pierwsza pi´knie pomalowa∏a ozdoby z gipsu, klasa druga wykona∏a Êwiàtecznà piosenk´, zaÊ uczniowie klasy trzeciej
oraz wychowankowie Êwietlicy przygotowali kartki z ˝yczeniami dla seniorów. Ponadto uczniowie klasy trzeciej w ramach zaj´ç kreatywnych ozdobili styropianowe jajka, które pos∏u˝y∏y do dekoracji koÊcio∏a w Janówku podczas tegorocznych Êwiàt. Jak ka˝dego roku odby∏ si´ tak˝e
Êwiàteczny konkurs plastyczny, tym razem pod has∏em
„Najpi´kniejszy stroik wielkanocny”. Wp∏yn´∏o wiele ciekawych prac, a komisja konkursowa nie mia∏a ∏atwego wyboru… Wymienione powy˝ej aktywnoÊci wprowadzi∏y ca∏à szkolnà spo∏ecznoÊç w wyjàtkowà, Êwiàtecznà i wiosenn Milena Wielechowska
nà atmosfer´.

Upadek
Rzeczypospolitej
w pracach
szóstoklasistów
Czy histori´ mo˝na poznaç, wykonujàc prace plastyczne,
gry planszowe czy komputerowe? Ale˝ tak! Przekonali si´
o tym szóstoklasiÊci z Janówka Pierwszego, wykonujàc
i prezentujàc wspania∏e prace podsumowujàce bolesny rozdzia∏ w historii naszej ojczyzny.
Ojczyzny, która przez wieki ros∏a w si∏´ i sta∏a si´ pot´˝nym paƒstwem do czasu, gdy uprzywilejowany stan szlachecki zablokowa∏ wszelkie reformy i doprowadzi∏ do rozbiorów Polski, po których nasze paƒstwo popad∏o w niewol´ i znikn´∏o z mapy Europy na 123 lata. n E. Ładniak

Pola Rzepkowska

Praca zdalna w szkole, jak równie˝ w przedszkolu sta∏a si´
koniecznoÊcià z powodu kolejnego lockdownu, który
og∏oszono w naszym kraju. Dzieci musia∏y zostaç w domach
i pod opiekà rodziców kontynuowaç edukacj´ szkolnà i
przedszkolnà. Nauczyciele równie˝ dostosowali swojà prac´,
prowadzàc zaj´cia na odleg∏oÊç. Kontynuowana jest
realizacja podstawy programowej. Do prowadzenia zaj´ç
wybrano optymalny sposób przekazywania informacji,
uzgodniono z rodzicami form´ ich dostarczania. Staramy si´,
aby rodzice i dzieci w tym trudnym okresie byli spokojni i
mieli poczucie stabilnoÊci. Mamy nadziej´, ˝e cel ten zosta∏
osiàgni´ty. Dzieci wykonujà ró˝ne zadania, czego dowodem
n SP Olszewnica Stara
sà przesy∏ane zdj´cia.

Ekologiczna Marzanna
„Ekologiczna Marzanna” to temat Gminnego Konkursu Plastycznego pod Patronatem Pana Paw∏a Kownackiego – Wójta Gminy Wieliszew, og∏oszonego dla wszystkich oddzia∏ów
przedszkolnych w Gminie Wieliszew i zorganizowanego przez
Szko∏´ Podstawowà w Olszewnicy Starej.
Zadaniem dzieci by∏o przygotowanie Marzanny z surowców
wtórnych – rolek po papierze, butelek plastikowych, gazet
itp. Do organizatorów wp∏yn´∏o 13 prac. Jury pod przewodnictwem Pana Paw∏a Kownackiego – Wójta Gminy Wieliszew,
przyzna∏o nast´pujàce nagrody:
• Miejsce 1 – Przedszkole Samorzàdowe Nr 2 w Wieliszewie,
grupa ZUCHY, Szko∏a Podstawowa w Olszewnicy Starej,
grupa SKRZATY
• Miejsce 2 – Przedszkole Samorzàdowe Nr 1 w Wieliszewie, grupa BIEDRONKI, Szko∏a Podstawowa w Olszewnicy Starej, grupa ˚ABKI
• Miejsce 3 – Przedszkole Samorzàdowe Nr 3 w ¸ajskach,
grupa 3, Szko∏a Podstawowa w Olszewnicy Starej, grupa
TYGRYSKI
• Wyró˝nienia: Przedszkole Samorzàdowe Nr 6 w Janówku, 3latki, Przedszkole Samorzàdowe Nr 6 w Janówku, 5-latki,
Przedszkole Samorzàdowe Nr 1 w Wieliszewie, grupa MISIE, Przedszkole Samorzàdowe Nr 2 w Wieliszewie, grupa SMYKI, Przedszkole Samorzàdowe Nr 3 w ¸ajskach,
grupa 4, Szko∏a Podstawowa w Olszewnicy Starej, kl. „0”
• Podzi´kowanie za udzia∏ w konkursie: Przedszkole Samorzàdowe w Skrzeszewie, grupa ZAJÑCZKI 4-latki
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
n SP Olszewnica Stara
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DojÊcie do Êciany bywa szansà
O tym, dlaczego trudno jest prosiç
o pomoc, rozmawiamy z psychoterapeutkà
HELENÑ TEIXEIRA RESPONDEK.

Panuje przekonanie, ˝e trzeba byç twardym. Zw∏aszcza, gdy
jest si´ odpowiedzialnym za rodzin´ i trzeba byç dla niej oparciem. W takiej sytuacji ktoÊ mo˝e obawiaç si´ prosiç o pomoc,
bo przyznajàc si´ do s∏aboÊci, wyjdzie na nieudacznika…
Gdy cz∏owiek pojawia si´ na Êwiecie, rolà rodziców jest takie wychowanie go, by by∏ w stanie ˝yç samodzielnie. Chodzi o pewne
wychowanie do wolnoÊci i odpornoÊci na sytuacje trudne. Problem zaczyna si´ w momencie, kiedy nie dajemy sobie zupe∏nie
przyzwolenia na momenty s∏aboÊci. Je˝eli zostaliÊmy wychowani zgodnie z zasadà „umiesz liczyç, licz na siebie”, uderza to w podstawowà potrzeb´ zaufania. Poza tym, je˝eli cz∏owiek nie ma pewnego marginesu tolerancji na b∏´dy swoje czy innych, ˝ycie z nim
staje si´ trudne, ludzie mogà si´ od niego odsuwaç, a to w pewnym sensie potwierdza jego przekonanie, ˝e nie mo˝e nikomu
ufaç. I dlatego taka osoba, gdy znajdzie si´ w sytuacji, w której
coÊ jej si´ sypie tak konkretnie w ˝yciu, prze˝ywa pot´˝ny l´k zwiàzany z tym poprzednim myÊleniem pomno˝ony przez obecny problem np. wpadni´cie w d∏ugi. Ludzie, którzy majà takà perspek-

tyw´ w ˝yciu, cz´sto czujà si´ doprowadzeni do Êciany. Dopiero
wtedy decydujà si´ otworzyç i poprosiç o pomoc.
A co z kwestià zaufania do samego siebie i myÊlenia: „Inni ludzie majà konkretne problemy, np. ktoÊ zachorowa∏, inny straci∏ prac´ itd. A mnie jest tylko ci´˝ko udêwignàç kolejny dzieƒ.
Mo˝e sobie wymyÊlam?”
Je˝eli ktoÊ uzale˝nia opini´ na swój temat od opinii innych ludzi albo od porównywania si´ z nimi, mo˝e uniewa˝niaç to, co
sam czuje i uwa˝a. Dzieje si´ tak, gdy cz∏owiek wzrasta∏ w przeÊwiadczeniu, ˝e to co on myÊli, jest nieistotne. Wtedy mo˝e nie
mieç takiej lampeczki, która w odpowiednim momencie zasygnalizuje, ˝e trzeba coÊ z tym zrobiç. Definicjà zdrowia psychicznego nie jest ca∏kowity brak objawów, tj. frustracji czy zniech´cenia, tylko taki stan, w którym nie utrudniajà nam one codziennego funkcjonowania. Ka˝dy cz∏owiek bywa zdo∏owany, ale jeÊli
cz´stotliwoÊç wyst´powania tej sytuacji sprawia, ˝e zaczynamy
np. gorzej pracowaç, jest to sygna∏ alarmowy, ˝e trzeba by z kimÊ
to skonsultowaç. TrudnoÊci psychiczne, je˝eli nie zrobi si´ z nimi czegoÊ w odpowiednim momencie, same si´ nie naprawià. Potrzebne jest wsparcie z zewnàtrz, po to by si´ nie pog∏´bi∏y i nie
doprowadzi∏y do wi´kszego kryzysu.
Czasami ktoÊ mo˝e nie chcieç poprosiç o pomoc innych, niekoniecznie psychologa, ale na przyk∏ad bliskich, przyjació∏ itd.,
by ich nie obcià˝aç. Dochodzi te˝ taka kwestia obawy
przed odmowà…
To jest kolejna pu∏apka brania odpowiedzialnoÊci za cudze myÊli. Nie ja decyduj´, czy moja proÊba o pomoc b´dzie obcià˝a∏a drugà osob´. Mo˝e z jej perspektywy wys∏uchanie mnie wcale nie jest
takie ci´˝kie, a je˝eli nie b´dzie chcia∏a, to w jakiÊ sposób mi to
zakomunikuje. Wychowuje nas si´ tak, ˝eby nie przeszkadzaç innym, nie narzucaç si´. Tylko ˝e normy dobrego wychowania sà
nam potrzebne g∏ównie w stosunkach formalnych albo gdy nie
jesteÊmy z kimÊ bardzo blisko. Natomiast stosowanie ich w bli˝szych relacjach w takim kontekÊcie, by nie przeszkadzaç, jest troch´ nieadekwatne. W tym momencie nie dajemy szansy tej drugiej osobie, ˝eby byç blisko. W g∏´bokiej relacji, jeÊli us∏ysz´ „nie”,
to nie powinno to byç równoznaczne z tym, ˝e druga strona przestaje mnie lubiç, tylko ˝e korzysta z w∏asnej wolnoÊci.
Je˝eli ktoÊ jest pe∏en ró˝nych wewn´trznych blokad, to nie b´dzie chcia∏ korzystaç z pomocy, nawet je˝eli uÊwiadamia sobie, ˝e coÊ jest nie tak…
Ludzie pojawiajà si´ u psychologa z rozmaitych powodów. Sà ró˝ne rodzaje pacjentów ze wzgl´du na moment, w którym si´ znajdujà – mo˝emy mówiç o czterech stadiach otwartoÊci na zmia-

ny. Na pierwszym jest taka osoba, która jest kompletnie przy powierzchni, a na czwartym – taka, która jest ju˝ bardzo siebie Êwiadoma. W tej pierwszej grupie sà ci, którzy przychodzà po pomoc,
bo ktoÊ ich przys∏a∏, np. alkoholik przyprowadzony przez ˝on´.
Taki cz∏owiek nie widzi ˝adnego problemu, dlatego ˝e jest kompletnie oddzielony od swojej istoty i nie zaczà∏ odczuwaç negatywnych konsekwencji swojego zachowania. Najlepiej zostawiç
go w spokoju, dlatego ˝e ma on prawo do swojej wolnoÊci i b∏´dów. Natomiast je˝eli zacznie on odczuwaç niekomfortowe konsekwencje, np. straci prac´, wtedy jest szansa na jakàÊ pierwszà
szczelink´ w g∏owie. To znaczy, ˝e ktoÊ wszed∏ na drugi stopieƒ,
na którym dostrzega, ˝e jest nie w porzàdku, ale zrzuca win´ na innych. Dalej mo˝e nastàpiç trzeci etap – gdy cz∏owiek ma ÊwiadomoÊç tego, co si´ z nim dzieje, ale tak nie do koƒca chce zmieniç swoje wn´trze, bo jeszcze czerpie z tego jakieÊ korzyÊci, tj. wi´kszà trosk´ otoczenia. I czwarty poziom otwartoÊci na zmiany…
Tu mamy kogoÊ, kto dostrzega, ˝e coÊ nie gra. Widzi, ˝e ma w tym
swój udzia∏, próbowa∏ ró˝nych wymówek, ale zobaczy∏, ˝e ju˝ naprawd´ nie ma wyjÊcia. To sà osoby, którym nie majà ju˝ si∏y
udawaç i sà ca∏kowicie gotowe na to, ˝eby zmieniç swoje ˝ycie.
Takie osoby nie majà ju˝ oporu przed proÊbà o pomoc.
To wià˝e si´ z szansà, ˝e je˝eli zadbamy o siebie, równie˝ nasze relacje z innymi stanà si´ lepsze, stabilniejsze. Czy istnieje w ogóle jakieÊ ryzyko zwiàzane z tym, ˝e poprosimy kogoÊ
o pomoc?
Du˝o zale˝y od motywacji ka˝dego cz∏owieka. Kluczowe jest pytanie, po co to robi´. Je˝eli po to, ˝eby by∏o mi lepiej w relacjach,
w pracy zawodowej, w ogóle w ˝yciu, to ka˝de doÊwiadczenie zwiàzane z zajrzeniem w samego siebie i z rozwojem przyniesie mi
korzyÊç.
n Rozmawiała Sylwia Ciszyƒska

specjalista
HELENA TEIXEIRA RESPONDEK – psycholog,
specjalistka w Terapii Integracji Personalnej Metodà
ADI/TIP (od portugalskiego: Abordagem Direta
do Inconsciente / Terapia de Integraç o Pessoal),
prekursorka tej metody w Polsce, studia
podyplomowe z ADI/TIP ukoƒczyła w Faculdade
Ciýncias Me∂dicas de Minas Gerais w Brazylii, autorka ksià˝ki „Jak dojÊç
do siebie”. Prowadzi gabinet w Legionowie, gdzie oferuje równie˝
terapi´ dla obcokrajowców (biegle posługuje si´ j´zykiem francuskim,
portugalskim i angielskim). Wi´cej na temat jej działalnoÊci mo˝na
znaleêç na stronie: aditerapia.pl oraz w mediach społecznoÊciowych
na Facebooku, Instagramie i YouTube.

fot. Darek Âlusarski

SYLWIA CISZY¡SKA – Pandemia spowodowa∏a, ˝e ka˝dego
z nas dotyka jakiÊ niepokój, obawa o zdrowie, problemy finansowe, rodzinne… Niestety, nawet gdy widzimy, ˝e coraz
trudniej jest nam poradziç sobie z tym ci´˝arem, pojawia si´
w nas opór przed zwróceniem si´ o pomoc. Dlaczego tak si´
dzieje?
HELENA TEIXEIRA RESPONDEK – RzeczywistoÊç dostarczy∏a nam sytuacji, która mo˝e si´ kojarzyç z destabilizacjà np. w czasie wojny. Wszystkie nasze strategie przystosowania do rzeczywistoÊci wyczerpa∏y si´. Wielu z nas straci∏o grunt pod nogami. Ci´˝ko jest cokolwiek zaplanowaç. To pot´˝ny zewn´trzny
stresor. I w zale˝noÊci od tego, z czym ka˝dy boryka∏ si´ do tej pory, te rzeczy si´ nasili∏y. JeÊli na przyk∏ad ktoÊ by∏ w zwiàzku, w którym wyst´powa∏y konflikty czy ryzyko przemocy, to w sytuacji
gdy wszyscy muszà przez d∏u˝szy czas zostaç w domu, te napi´cia mia∏y okazj´ si´ powi´kszyç. Bardzo nasili∏ si´ l´k zgeneralizowany u m∏odzie˝y, która potrzebuje pewnej przestrzeni, ˝eby
odró˝niç si´ od rodziców, a tu nagle jest „skazana” na bycie z nimi. Jest te˝ ca∏y pot´˝ny sektor ludzi, którzy stracili êród∏o utrzymania. W zale˝noÊci od tego, jakà ktoÊ mia∏ wczeÊniej struktur´
psychologicznà, radzi sobie z tym lepiej albo gorzej. Sà takie osoby, które reagujà bardziej cia∏em, tj. bólem g∏owy, bezsennoÊcià.
Inni bardziej zapadajà si´ w siebie w takim klimacie depresyjnym. Sà te˝ tacy, którzy wy˝ywajà si´ na innych. Na pewno dla
tych wszystkich osób fakt, ˝e zachowujà si´ inaczej ni˝ do tej pory, jest bardzo niekomfortowy. I to jest jeden z tych punktów, dla
których faktycznie mo˝e byç im trudno prosiç o pomoc.

wieliszewska
2 9 kwietnia 2 0 2 1 | www.wieliszew.pl | gazetaw

INFORMATOR

15

16 Â R O D O W I S K O

wieliszewska | www.wieliszew.pl | 2 9 kwietnia 2 0 2 1
gazetaw

