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Waldemar Rybak, dyrektor
SPZOZ w Mławie

nie odpuszcza

Jerzy Piotrowski,
dyrektor Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Wiosną podzielić się jajkiem…

Co jest czym
na mszy świętej
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Te święta będą inne.
W obliczu pandemii, która nie zwalnia tempa,
musimy wykazać się wyjątkową wytrwałością
i wyrozumiałością dla siebie samych i naszych
bliskich. Nie wszystkim uda się w tym szczególnym
czasie spotkać razem przy świątecznym stole.
Teraz zdrowie jest najważniejsze. Jesli jednak
zostaniemy w domu w gronie najbliższych
postarajmy się aby było wyjątkowo. Sprawmy
aby ten czas nie był nie tylko czasem strachu,
lecz także czasem troski, miłości i życzliwości.
Zadbajmy o siebie, ale również o osoby starsze,
które są w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. Zróbmy im zakupy,
pomóżmy zrobić wiosenne porządki i upieczmy im wielkanocną babkę.
Pamiętajmy, że Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się
wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
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4 marca – wszystko przewróciło się
do góry nogami

W tym miejscu aż prosi się o refleksję na temat
postawy lekarzy rodzinnych w tej pandemii. Chyba
trzeba tu postawić wielki znak zapytania…
Teraz potrzebne nam są spokój i rozwaga. Ja
myślę, że w obecnym stanie rzeczy należy
odłożyć na bok wszystkie spory i rozrachunki na
lepszy czas, abyśmy mogli ze spokojem zająć się
leczeniem ludzi. Teraz skupmy się na tych medykach, którzy chcą pomagać naszym pacjentom,
żebyśmy mogli wspierać się wzajemnie. Trzeba
wykonywać swoją pracę, i chcemy to robić jak
najlepiej. Odłóżmy także na pewien czas ciągłe
narzekania i niezadowolenie z mławskiej służby
zdrowia, a zauważmy obiektywnie, że w szpitalu
dużo się zmieniło na korzyść pacjenta. Sporo jest
pozytywnych aspektów. Chętnie się tym pochwalę w odpowiednim czasie.

Od ponad roku naszym życiem rządzi koronawirus. Jednym z newralgicznych miejsc, gdzie skutki pandemii najbardziej dają o
sobie znać, jest szpital w Mławie, jeden z kilkuset tzw. szpitali węzłowych. W praktyce oznacza to, że organizację placówki trzeba
było zmienić i w krótkim czasie przygotować pomieszczenia dla ciężko chorych, zarażonych niebezpiecznym wirusem. Trzeba było
także wydzielić sale do szczepień i odpowiednio je wyposażyć. Ostatnio wojewoda nakazał szpitalowi zwiększenie liczby łóżek dla
pacjentów chorych na Covid-19 o 28.

Waldemar Rybak, dyrektor SPZOZ Mława

Ja siedziałam prawie miesiąc czasu w domu, ale jak
mogłam już wyjść, to po prostu jakbym pana Boga
za nogi złapała ze szczęścia.
No właśnie, najgorzej mają ci, którzy są w izolacji,
a nie mają objawów, nie są chorzy, a są pozbawieni wolności. Bo jak człowiek leży chory nawet dwa
tygodnie, to nie myśli o tym, żeby wyjść z domu,
tylko żeby się lepiej poczuć.

Dotychczas było ich 14. Z tego powodu oddział
wewnętrzny został przemianowany na covidowy,
a chorzy z interny zostali ulokowani w innych
salach. Wszystkie te zmiany pociągają za sobą
określone nakłady inwestycyjne. O sytuacji czasu
pandemii rozmawiamy z Waldemarem Rybakiem,
dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mławie, który objął tę funkcję 1 marca 2019 roku.
Minęły już 2 lata, proszę zdradzić, jak ocenił pan
szpital „na dzień dobry”?
Na początku miałem na temat szpitala mało
informacji. Ogólna opinia była taka, że szpital ma
dosyć dobrą kondycję finansową, nie najgorsze
wyposażenie, dosyć dobrą kadrę. Rzeczywistość –
jak zwykle bywa – weryfikowała te wieści. Trzeba
jednak powiedzieć uczciwie, że nie wszystko było
źle, nie wszystko także było tak kolorowo, jakby
się wydawało.
A po pierwszym roku zaczął się Covid. Nie miał pan
szczęścia, szpital nie był przystosowany, trzeba było
wprowadzić zmiany. Zaczął się trudny rok.
Oczywiście. Na początku były jakieś plany, przygotowany był plan wieloletni, na całą kadencję,
ale tu trzeba było wszystko zweryfikować, zmodyfikować. Przyszedł marzec, dokładnie 4 marca
ub. roku, i wszystko przewróciło się do góry nogami. Cały ubiegły rok do dziś to ciągła walka, walka
z wirusem. Początkowo nikt nie wiedział, co to
jest i w jaki sposób z tym walczyć. Nie wiadomo
było, jak długo przyjdzie nam się z tym wirusem
mierzyć. Był nawet pewien optymizm, że może do
lata… Jeszcze w lecie niektórzy myśleli, że mamy
to już za sobą. Ale to było tylko preludium do
tego, co stało się na jesieni. Bo na jesieni było już
strasznie…
A jak pan przewiduje, co będzie dalej? Według

swojej subiektywnej oceny?
Nie podejmuję się oceny sytuacji… Mamy teraz
trzecią falę pandemii. Na razie jeszcze nie
wygląda ona tak strasznie jak druga, ale ciągle
liczba zachorowań rośnie. Nie wiadomo, jak długo
będzie to trwało, i nie wiadomo, co będzie potem,
po trzeciej fali.
Mówi się, że teraz wirus atakuje więcej ludzi młodych, coraz młodszych.
W ubiegłym roku, gdzieś w połowie, powiedziałem, że mamy szczęście, że nie obserwujemy masowych zachorowań dzieci. Ale biorąc pod uwagę
obecne doniesienia, inaczej bym to powiedział.
Coraz młodsi ludzie zaczynają chorować, i coraz
łatwiej jest się zakazić. Podam tylko takie spostrzeżenie. W ubiegłym roku mieliśmy kilka ognisk
zakażeń. Na którymś z oddziałów pojawił się
pacjent, który podczas przyjęcia do szpitala miał
jeszcze utajoną postać choroby, czyli test nie
wykazał obecności wirusa, a dopiero później ten
wirus się rozwinął. Zakaził kogoś na oddziale, to
były wówczas 2-3 osoby. A teraz jest tak, że dwie
trzecie osób, które się zetknęły z takim pacjentem w oddziale, też mają objawy choroby.
Personel choruje?
Oczywiście, personel też choruje. Na szczęście
teraz jest już pod tym względem lepiej. Ale na początku pandemii jak personel chorował, to było
szaleństwo, co się wtedy działo. Jedni chorowali,
inni byli wyłączani z pracy, bo musieli być poddani izolacji bądź kwarantannie. Mieliśmy potężne
braki kadrowe. Dziś na szczęście część personelu
już przechorowała, większość jest zaszczepiona,
jest trochę łatwiej, ale niestety, pojawiają się
zachorowania również tych, którzy są już zaszczepieni. Z niepokojem obserwuję też, że pojawiają
się przypadki zakażenia pracowników, którzy
odmówili zaszczepienia się w pierwszej fazie.

Słyszałam, że wówczas ta choroba ma łagodniejszą
postać. Czy pan też chorował?
Z tego, co wiem, powtórne zachorowania to nie
są ciężkie przypadki, ale słyszałem, że się zdarzają. Ja nie chorowałem, zaszczepiłem się. I czekam
na rozwój wydarzeń, robiąc to, co powinienem
robić. Jak wszyscy czekamy, nie wiedząc, co nas
jeszcze może spotkać…
To dobrze, że nie złapał pan tej choroby do czasu
szczepienia. Choć niektórzy mówią, że lepiej
wirusa mieć za sobą, inni nie chcą chorować, tylko
czekają…
Co to znaczy, mieć za sobą? Nie wiedzą, co mówią. Ani szczepienie, ani przechorowanie nie daje
gwarancji, że ponownie się nie zarazimy i nie będziemy chorować. Trzeba uważać, zabezpieczać
się, unikać takich miejsc, gdzie są duże skupiska
ludzi, stosować się do poleceń odpowiednich
służb.
Czy inaczej tego problemu nie da się obejść, jak
tylko izolacją od ludzi?
Nie da się, choć nie jest to normalny stan dla
społeczeństwa. Jak bowiem może być tak, żeby
ludzie unikali się nawzajem? Ale musimy nauczyć
się jakoś z tym żyć, nie tylko przyzwyczaić do
tego, co teraz jest. Wiem, że łatwo się tak mówi,
gorzej jest to wprowadzić. Na początku każdemu się wydaje, że da sobie z tym radę, ale na
dłuższą metę to jest niedobre. Coś zaczyna nam
doskwierać, czegoś nam brakuje. Czujemy się
źle, nie wiemy dlaczego. Zaczynają się konflikty
w rodzinie, wśród znajomych. Patrzymy na siebie
wilkiem, to samo w pracy. Zastanawiamy się, czy
kolega przychodzi do pracy dlatego, że jest takim
pilnym pracownikiem i czy rzeczywiście jest zdrowy. Znamy takie przypadki, że ludzie przychodzą
do pracy, a są świadomi, że są zakażeni. Słyszałem o takich przypadkach…

7

No tak. Ale pierwsza, druga fala za nami. Trzecia
fala w trakcie… Szpital sobie poradził z pierwszą,
drugą… Były jakieś problemy?
Proszę mnie nie pytać o problemy. Nie chciałbym
do tego wracać. To jest dla mnie ogromna trauma, jak sięgnę myślą do tego, co było… Pierwsza fala przeszła w miarę łagodnie, natomiast
druga postawiła przed nami nowe, nieznane
i trudne wyzwania i tylko dzięki zaangażowaniu
większości moich współpracowników wyszliśmy
z tego obronną ręką, mamy dużo doświadczeń,
przez co jesteśmy lepiej przygotowani do trzeciej
fali. O wiele lepiej niż do pierwszej i drugiej. Przypomnijmy sobie, jak przed rokiem, po powrocie
z pracy do domu braliśmy udział w medialnych
kursach mycia rąk, prawidłowego zakładania
i zdejmowania maseczki oraz gogli i rękawiczek
… Któż to dzisiaj pamięta? Na początku nikt nie
wiedział, jakie są standardy postępowania z chorym, jak to leczyć, … Sama świadomość, że nie ma
lekarstwa, które można podać z przekonaniem,
że to jest to właśnie, że to lekarstwo pomaga…
Tymczasem nie ma konkretnego lekarstwa na tę
chorobę. Dedykowanego. Są jakieś doniesienia,
że może to, może tamto, a może Amantadyna.
Gdyby był jakiś lek, który byłby skuteczny w stu
procentach, z pewnością byłby stosowany. Ale
nie ma takiego leku na całym świecie. Jednak nie
poddajemy się. Z każdym dniem uczymy się na
doświadczeniach własnych oraz innych placówek
medycznych. Pojawiły się również uznawane
standardy postępowania z pacjentami chorymi
na COVID-19, które z oczywistych względów podlegają ciągłej weryfikacji. Od połowy listopada
ubiegłego roku regularnie otrzymujemy dostawy
leku Remdesivir, który wspomaga leczenie ciężkich przypadków COVID-19. Walczymy o każdego
pacjenta. Może taka mała dygresja… o dawnych
czasach, za komuny. Powtarzamy często, że wtedy było nam łatwiej żyć. Mieliśmy gdzieś tam, za
żelazną kurtyną, jakiś lepszy świat, a przynajmniej
wydawało się nam, że tak jest. On może był nie
na wyciągnięcie ręki, ale jak się człowiek dobrze
postarał, to go znalazł.
To coś tak jak obietnica nieba. Gdzieś jest, ale nie
wiadomo, czy się tam trafi…
Na nasze nieszczęście, ten „Lepszy świat”, ta

„Ameryka” przyszła do nas. I już nie ma tamtej
Ameryki. Prysły złudzenia. Już nie ma tego czegoś, do czego można było uciec, lub przynajmniej
wierzyć, że tam jest lepiej, że tam sobie ludzie
radzą, że tam mogą inaczej… Musieliśmy wziąć na
własne barki kształtowanie rzeczywistości.
Teraz jesteśmy wszyscy równi w obliczu choroby.
Nikt nie jest mocniejszy, ani bogatszy, ani biedniejszy… wszyscy są traktowani podobnie.
Na szczęście mamy już szczepionkę, i to nie
jedną. Jednak widzimy, co się dzieje z tymi
preparatami. Pojawił się problem ze szczepionką
AstraZeneki. I nie widomo było, czy ona szkodzi,
i czy nie jest to tylko wojna koncernów. To takie
nasze piekiełko. U nas, w naszym szpitalu, nie było
poważnych niepożądanych objawów chorobowych (NOCh), były tylko przejściowe bóle głowy,
stany podgorączkowe… Na szczęście, jak wynika
z ostatnich doniesień, sytuacja w tym zakresie
stabilizuje się.
Ile w tej chwili szpital może przyjąć pacjentów
covidowych? Jest oddział typowo przeznaczony na
zarażonych pacjentów?
15 marca późnym popołudniem otrzymaliśmy
decyzję wojewody, nakazującą nam utworzenie
dodatkowych 28 łóżek covidowych, Chcieliśmy
jak najdłużej utrzymać się jako zwykły szpital
wielooddziałowy, z niewielką liczbą łóżek covidowych, trzeba przecież leczyć także pacjentów
niezakażonych. Do momentu otrzymania decyzji
mieliśmy nadzieję, że będziemy to mogli robić
swobodnie, teraz przyszła decyzja nakazująca
nam utworzenie dodatkowych łóżek covidowych,
więc w sumie będziemy ich mieli 42, a co dalej –
nie wiadomo.
Czy dużo trafia do szpitala pacjentów w tragicznych stanach, którzy długo leczą się sami w domu,
a w krytycznym stanie zgłaszają się po pomoc?
Zdarza się, że jest nagły postęp choroby i nie
można nic zrobić. W większości trafiają do nas
jednak przypadki, gdy pacjentowi wydaje się,
że jeszcze da radę. Nie widzi objawów, nie czuje
duszności, a jest chory, spada mu saturacja…
Nie ma na to reguły.
Bardzo dużo złych sytuacji można by było
uniknąć, gdyby właściwe leczenie było podjęte
wcześniej w POZ. Wiele zależy też od odporności
naszego organizmu. Jak wirus trafi na podatny
grunt, na organizm, który nie potrafi sobie z nim
poradzić, jeśli nie robi się nic długo przed przyjściem do szpitala, to kończy się tragicznie. A jeśli
dodatkowo ktoś ma inne choroby współistniejące, które osłabiają organizm, to sytuacja jest
bardzo zła.

To może o planach na przyszłość?
Ubiegły rok zakończyliśmy dodatnim wynikiem
finansowym, to raz. Dwa, wykonaliśmy dosyć
dobrze kontrakt… Byliśmy finansowani tak jak
inne szpitale do wysokości kontraktu, mimo że
nie w stu procentach kontrakt był wykonywany.
Ostatnio mówiło się, że szpitale muszą teraz
miliony zwracać, bo nie wykonały w ubiegłym
roku kontraktu. Owszem, był covid i nie wykonały, ale staraliśmy się wykonywać, i to nasze
niewykonanie kontraktu nie jest tak wielkie,
żebyśmy nie mogli poradzić. Nawet gdybyśmy
mieli odpracować ten kontrakt, to damy radę to
zrobić bez żadnego problemu. Ale dzisiaj finanse
to jest ostatnia rzecz, o której trzeba mówić.
Dzisiaj trzeba mówić o tym, żeby zabezpieczyć
pacjentów. Tych, którzy trafiają do naszego
szpitala, bo mimo tego, że mieliśmy tylko trzy dni
na rozszerzenie bazy łóżek covidowych, to już 22
marca osiągnęliśmy pełne obłożenie.
A jak na tym tle wygląda współpraca z NFZ?
W naszym przypadku nie ma żadnych zgrzytów.
I być nie może, gdyż NFZ nie może nam nie
zapłacić tego co wynika z zawartych umów. Pracowałem tam ponad 11 lat i powiem tak: co roku,
mniej więcej o tej porze, w marcu, zaczyna się
kontrola NIK, który sprawdza finanse NFZ. Trwa
to kilka miesięcy i kończy się w połowie lipca.
Każde spóźnienie płatności, które powodowałoby
powstanie nieuzasadnionych odsetek, wymaga
wyjaśnień, tłumaczenia się. Główny księgowy
NFZ na to nie może sobie pozwolić. Osoby, które
spowodowałyby coś takiego, kierowane są na
komisję dyscypliny finansów publicznych. Łącznie
z prezesem… Czym innym są jednak oczekiwania
podmiotów leczniczych, aby NFZ płacił ponad
wielkości kontraktów. Ten spór ciągle trwa i nie
sądzę, aby kiedyś się zakończył, ponieważ ciągle
chcielibyśmy otrzymywać więcej, aby więcej
zapłacić pracownikom, poprawić jakość świadczeń itd. Musimy jednak pamiętać, że należy też
zadbać o racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami.
A ja słyszałam opinie, że pracownicy narzekają,
iż nie mają dopłat covidowych, nie mają żadnych
dodatków. Czy tak to wygląda rzeczywiście?
Ci, którzy mają rzeczywisty kontakt z covidem,
otrzymują dodatki do wynagrodzenia. Mamy trzy
dodatkowe umowy z NFZ na dodatki covidowe. To
są umowy dla pracowników Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, pogotowia oraz tych, którzy opiekują się pacjentami na łóżkach covidowych. Być
może są takie szpitale, gdzie wymusza się na dyrektorach, by płacili wszystkim pracownikom, ale
przepisy mówią jasno, że musi być spełnionych
szereg przesłanek łącznie, żeby pracownik był
zakwalifikowany do tego dodatku covidowego.
Do stuprocentowej dopłaty do wynagrodzenia musi
być oddział, „namaszczony” przez wojewodę?...
My mamy oddział covidowy – to raz. Dwa – pogotowie ratunkowe, czyli ratownicy, lekarze, którzy
jeżdżą w pogotowiu. I wszędzie dostają 100 procent. Ale to nie jest tak, że wszyscy pracownicy
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dostają dodatki covidowe. Niektórym się wydaje,
że jak przechodzi korytarzem i spotyka się z potencjalnie zarażonym pacjentem, to już powinien
dostać dodatek covidowy. Gdybyśmy tak to
interpretowali, to powinni te dodatki dostawać
wszyscy, np. za dojazd do pracy, bo w autobusie
czy tramwaju też jadą z nami osoby zakażone. To
jest takie życzeniowe myślenie…
Słyszałam, że w niektórych szpitalach dodatki
dostają lekarze z oddziałów typowo covidowych,
a każdy inny, choć też przyjmują pacjentów z covidem – nie. Na przykład na oddział wewnętrzny
trafił pacjent, u którego dopiero po dwóch dniach
okazało się, że jest zakażony covidem.
Tak myśląc, trzeba by było zapłacić lekarzom,
którzy opiekują się pacjentami na oddziale internistycznym, ale również ortopedycznym i innym,
bo przecież z innych oddziałów przychodzą na
konsultację, i każdy inny pracownik też musiałby mieć zapłacone. To nie może być kontakt
sporadyczny tylko ciągły kontakt. W umowie
z NFZ jest wyraźnie określone są przesłanki, które
muszą być spełnione, żeby można było dodatkowe pieniądze wypłacić, i to proporcjonalnie
do czasu, w jakim ten kontakt występował. Żeby
nie było tak, że pielęgniarka na przykład miała
piętnastominutowy kontakt z pacjentem i teraz
trzeba te 15 minut mnożyć razy dwa. To tak nie
działa. Ile trzeba by było służb administracyjnych
zatrudniać, żeby wszystko przeliczyć, skontrolować. To nie jest łatwy temat. Ja rozumiem,
skąd biorą się oczekiwania pracowników. Ludzie
oglądają telewizję, gdzie mówi się, że 100 procent
się należy, idźcie do dyrektora, on dostał z NFZ.
A u dyrektora dowiadują się, że jest złym człowiekiem, bo nie chce zapłacić. Analizujemy jednak
sytuację i wszędzie tam, gdzie konieczne będzie
uhonorowanie nadzwyczajnego zaangażowania
pracowników, będzie to czynione w miarę posiadanych możliwości.
Dla poprawienia nastroju… Plany przyszłościowe?
Modernizacja? Rozbudowa?
Oczywiście, szpital mławski wymaga modernizacji. Nie ma u nas oddziału ratunkowego z prawdziwego zdarzenia. Mówimy o tym od początku,
jak tylko przyszedłem tu pracować. Wcześniej ten
problem był też opisywany w mediach, mocno
krytykowany. Pacjenci SOR tłoczyli się w ciasnym korytarzyku, nie było żadnych warunków.
Postawiliśmy ogrzewane kontenery. Można już
poczekać w ogrzewanych pomieszczeniach,
napić się herbaty. Warunki skromne, ale o wiele
lepsze niż były wcześniej. Również do kontenera
wyprowadziliśmy także rejestrację pacjentów do
planowych przyjęć. Wcześniej połowa tych, co
czekali, to nie byli chorzy czekający na pomoc
SOR, tylko do Izby Przyjęć. Przeciętny pacjent,
który chce skorzystać z usług szpitala, nie rozróżnia, co to Izba Przyjęć, a co SOR. Tymczasem
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pacjenci do planowanego przyjęcia nie powinni
mieszać się z pacjentami, który przychodzą na
SOR. Pacjent do planowego przyjęcia powinien
trafiać na oddział szpitalny. Pomimo trudnej
sytuacji wiele niedogodności zostało wyeliminowanych, ale to mało kto zauważa. Wielu
jest takich, którzy wolą widzieć to, co jest złe.
Poprawiliśmy także pracę nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej, w taki sposób, że już nie mam
takich wielkich kłopotów ze znalezieniem obsady
dyżurowej. Są problemy jeszcze w SOR-ze, ale
jest to tak ciężki oddział, że praca tutaj dzisiaj to
naprawdę gehenna. A więc raz – zbudowanie SOR
z prawdziwego zdarzenia. Dwa – bezwzględnie
utworzenie właściwych warunków do obsługi
pacjentów poradni specjalistycznych. Proszę zauważyć, że najlepsza powierzchnia w budynkach
szpitalnych jest zajęta przez garaże. Te pomieszczenia trzeba przerobić na gabinety lekarskie,
może także rehabilitacji. Obecna rehabilitacja
to namiastka tego co powinno być zaoferowane
pacjentom, zorganizowana w ten sposób, aby
formalnie spełniała wymagania NFZ… Chyba że
samo wchodzenie po schodach to też rehabilitacja… To nie tak powinno wyglądać. Działania
inwestycyjne zaczęliśmy w końcówce ubiegłego
roku, ale druga fala pandemii sprawiła, że proces
inwestycyjny musiał zejść na plan dalszy. Obecnie
wznawiamy ten proces, ale otwieranie szerokiego
frontu inwestycji będzie uwarunkowane tym,
z jakimi jeszcze wyzwaniami przyjdzie się nam
zmierzyć w związku z trzecią falą pandemii.
Covid pokazał rzeczywiste braki w naszych szpitalach… nie tylko w Mławie.
W naszym szpitalu nie brakuje jakości leczenia,
tylko trochę lepszej organizacji, której poprawa
jest ograniczona
brakiem odpowiedniej bazy
lokalowej oraz
kompleksowości.
My nie powinniśmy silić się
na budowanie
spektakularnych
oddziałów, jak
kardiologii inwazyjnej czy neurochirurgii albo
innych zakresów
świadczeń, które
efektownie się
rozpoczyna przecięciem wstęgi
w blasku fleszy.
Nam trzeba
robić to, co jest
ludziom potrzebne w powiecie,
a więc przede

wszystkim należy zapewnić kompleksowość
leczenia pacjentów, szczególnie internistycznych. Proszę mi powiedzieć, co u nas mieszkańcy
powiatu mławskiego robią, jeżeli mają starych
rodziców wymagających opieki? Bardzo często
wysyłają ich na oddział internistyczny. W szpitalu
pacjent otrzymuje konieczną pomoc, ale jego
przewlekłe schorzenia powodują, że i tak pacjent
nie jest zdolny do pełnego, samodzielnego życia,
chociaż jednostka chorobowa, z którą trafił na
oddział została wyleczona. I wtedy opiekunowie
się buntują. Mówią, że babcia czy dziadek jest
niesprawny, co mają z nim zrobić, nie poradzą
sobie. A pacjent już nie kwalifikuje się do leczenia
w oddziale internistycznym w szpitalu, i jednocześnie jeszcze nie kwalifikuje się do opieki
w hospicjum. Brakuje nam zakładu opiekuńczoleczniczego albo pielęgnacyjno-opiekuńczego.
I nikt nie pomyślał, żeby ten pośredni szczebel
między interną a hospicjum utworzyć, czyli taki
oddział, gdzie pacjent, który nie może sobie
poradzić samodzielnie w życiu, znalazłby opiekę.
Żeby odciążyć rodzinę. Bo hospicjum to ostatni
etap. Planujemy więc zagospodarować również
ten obszar potrzeb naszych pacjentów.
Miejmy nadzieję, że to wszystko uda się zrealizować…
Miejmy nadzieję, że nie tylko to ale również wiele
innych. Optymistycznie powiem jeszcze, co udało
nam się już zrobić. W 2019 roku uruchomiona
została poradnia diabetologiczna w ramach
kontraktu z NFZ, której nigdy w Mławie nie było.
Niestety pojawiają się sygnały, że niekiedy czeka
się w kolejce do tej poradni. Kiedyś ten problem
nie występował, bo nie było na co czekać. Mimo
pandemii udało nam się wprowadzić leczenie
osoczem uzyskiwanym z własnej krwi pacjenta.
Jest ogromne zainteresowanie leczeniem tą metodą na ortopedii, Wcześniej trzeba było jeździć
po kraju, do Płocka, Warszawy. My stosujemy tę
metodę bezpłatnie, jest refundowana przez NFZ.
Także w oddziale internistycznym leczymy bardziej skomplikowane przypadki niż dotychczas.
Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy wykonywanie
zabiegów artroskopowych barku, których to
zabiegów pacjenci musieli poszukiwać w innych,
często odległych szpitalach. Niestety, trzecia fala
pandemii każe nam zwolnić trochę nasze działania, a szkoda, bo bardzo potrzebny jest naszym
pacjentom większy zakres tych świadczeń.
Dziękuję za rozmowę.
Wanda Cymerman
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Wiosną podzielić
się jajkiem…
Święta Wielkanocne są najstarszym, uroczyście obchodzonym świętem
chrześcijan, ustanowionym na pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Symbolika Wielkiej Nocy jest oczywiście chrześcijańska,
ale nawiązuje również do zwyczajów pogańskich i słowiańskich, święta
przesilenia, nowego życia, zwiastuna wiosny. Żydzi, synowie Izraela,
w tym okresie obchodzą święto Pesach (Pascha), upamiętniające ocalenie
Izraelitów z egipskiej niewoli. O obchodach Wielkiej Nocy na północnozachodnim Mazowszu, w mieście Bieżuniu Wanda Cymerman rozmawia
z Jerzym Piotrowskim, kierownikiem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu,
oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
W Bieżuniu tradycja i zwyczaje wielkanocne były
podobnie celebrowane jak w innych miejscowościach Mazowsza, czyli wszystko zaczynały Wielki
Tydzień i Niedziela Palmowa. W domach przygotowywano palmy, które dawniej złożone były
z prostych, wiotkich gałązek brzozowych, trzciny,
borówek, bazi wierzbowych oraz bibuły w jasnych
kolorach. Dopiero później zaczęto robić modne
palmy wileńskie, z suszonych kwiatów oraz różnych
materiałów przygotowywanych wcześniej, specjalnie farbowanych. Palemki w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc, stąd nazwa Niedziela Palmowa, były
uroczyście święcone w kościele. Po poświęceniu
zawieszano je w domach pod belkami stropowymi,
za obrazami. Palmom przypisywano cudowną moc
chronienia przed chorobami i nieszczęśliwymi
wypadkami, piorunami. Tradycja robienia palem
kultywowana jest do dziś.
Święta Wielkanocne to przede wszystkim chyba
bogato zastawiony stół…
Przygotowania do świąt wielkanocnych szły
dwukierunkowo. Trzeba było przygotować szereg
tradycyjnych potraw, ale też postarać się o czysty,
odświętny dom, zrobić w nim wiosenne porządki.
Święta były takim zwrotnym momentem, gdzie
starano się swoje obejścia i podwórka posprzątać,
przyciąć gałązki w sadach, uporządkować teren
przy każdym domu. Ale nie zaniedbywano także
spraw ducha, religijnych. Przedwielkanocną tradycją są także rekolekcje, które są okazją do tradycyjnej, dorocznej spowiedzi, nakazanej przez Kościół.
Mieszkańcy licznie korzystają z tego sakramentu,
stojąc często w długich kolejkach do konfesjonału,
by następnie móc przyjąć komunię w czasie mszy
świątecznych.
W czasie całego Wielkiego Tygodnia mieszkańcom Bieżunia towarzyszą celebracje zakończone
Świętym Triduum Paschalnym. Jego obchody
zaczynają się w Wielki Czwartek, obchodzony jako
pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej
Wieczerzy. Po zakończeniu liturgii Najświętszy
Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji,
zwanej ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa
po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do
późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek.
Tabernakulum pozostaje otwarte i puste, a wieczna
lampka zgaszona.
Wielki Piątek to dzień upamiętniający śmierć Jezusa
Chrystusa na krzyżu. W ten dzień nie sprawuje się
liturgii eucharystycznej. Wielki Piątek jest dniem
zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi,
wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki
Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Na zakończenie liturgii Jezus pod postacią
eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie
przygotowanej kaplicy adoracji, zwanej też Grobem

Pańskim, gdzie zaczyna się całonocna adoracja strażaków ochotników
z jednostek całej parafii Bieżuń.
Wielka Sobota jest dniem ciszy
i oczekiwania. Jej tradycją jest
poświęcenie pokarmów wielkanocnych w koszyczkach przynoszonych
do kościoła: chleba – na pamiątkę
Jerzy Piotrowski, dyrektor Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
tego, którym Jezus nakarmił tłumy na
pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka
paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz
kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie
paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek,
zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która
które symbolizują nowe życie.
symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. NaWielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie
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stępnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem
świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece,
przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle
wymowny jest widok rozszerzającej się jasności,
która w końcu wypełnia cały kościół.
Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją
rezurekcyjną, która w Bieżuniu zaczyna się zawsze
o 6 rano w Niedzielę Wielkanocną.
Czym różniły się przygotowania do Świąt w Bieżuniu i okolicznych wsiach?
Kościół parafialny znajduje się w Bieżuniu. Mieszkańcy okolicznych wiosek leżących w jej granicach,
korzystali z kościoła bieżuńskiego. Wszystkie ceremonie religijne odbywały się w tej świątyni.
Czy istniał w Bieżuniu zwyczaj jakiegoś specyficznego zdobienia jajek?
Pisanki przygotowywano w różnych technikach.
Barwiono je w łupinach cebuli, w soku buraka,
wywarze z kory dębowej, listków młodego żyta. Przy
pomocy wosku, jeśli ktoś miał umiejętności, starał
się nanieść różne wzory na skorupce jajka, a następnie gotowało się je w wodzie barwionej kolorowymi
pigmentami. Wosk spływał, a na jajku pozostawał
jasny wzór naniesiony wcześniej. Tak ozdobione
pisanki wkładano do koszyka i były nieodłącznym
elementem święconki i Wielkanocnego stołu.
Czy były jakieś inne zwyczaje towarzyszące Wielkanocy?
Popularny był zwyczaj strzelania po Rezurekcji.
Ostatnio, przygotowując książkę wydaną z okazji 500-lecia przyznania praw miejskich pobliskiemu
Karniszynowi, we wspomnieniach mieszkańców
odnotowałem opisy oddawania strzałów przy wykorzystaniu siarki z zapałek lub karbidu. Respondenci
wspominają, że „robiono tzw. klucz do strzelania
z dwóch kawałków metalu w kształcie bolca.
W grubszym wywiercano otwór, w który wsypywa-

Malowanie jaj w cebulaku. Fragment ekspozycji w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

no siarkę i zatykało się go elementem cieńszym.
Uderzało się tym kluczem w ścianę budynku, czego
efektem był bardzo głośny huk. Strzelało się też
z puszki po farbie, w której denku robiło się gwoździem otwór, a do środka wkładało kawałek karbidu,
na który trzeba było splunąć. Następnie puszkę
szybko zamykano i zapaloną zapałkę wkładano
w otwór w dnie. Powstawał również donośny huk.
A w poniedziałek wielkanocny młodzi oblewali się
wodą…
Polewanie się wodą , to obyczaj kultywowany szczególnie przez młodzież męską, która stara się zmoczyć jak największą liczbę panien, swoich koleżanek.
Często w ruch szły wiadra z wodą, dziewczyny
piszczały, uciekały od goniących je chłopaków, było
dużo zabawy. Można nawet powiedzieć, że wszyscy
czekali na tę mokrą przyjemność, a te dziewczęta,
które nie były oblane, czuły się pominięte…
Wróćmy do stołu…
Do dziś kultywowane są tradycje przestrzegania
w Wielki Tydzień postu. I tu ciekawostka. W zasadzie
post kończy się w piątek. W sobotę podobno już
postu nie ma, za to jest tradycja. Kiedyś, podczas
poświęcenia koszyczków, bieżuński ksiądz zapytał
dzieci, co przyniosły do poświęcenia. Dzieci wymieniały kolejno jajeczka, chlebek, bułeczki, masełko,
kiełbaskę… A czy tę kiełbaskę można już dzisiaj
zjeść, pytał ksiądz dalej? Wszystkie dzieci zgodnym
chorem odpowiedziały, że nie, dopiero jutro. A nieprawda, mówi ksiądz, bo już dziś nie ma postu…
Oficjalne stanowisko Kościoła jest takie, że postu
nie ma, została tradycja, dosyć szeroko przestrzegana, że potrawy mięsne spożywa się dopiero po
rezurekcji, podczas świątecznego śniadania.

Pisanki. Fragment ekspozycji w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Tradycyjnie w czasie Świąt Wielkanocnych królują
jajka, symbolizujące życie, jego początek, nadzieję
i wiarę w zmartwychwstanie.
Z jajek przygotowywane są różne potrawy, ale
najpiękniejszą z tradycji Świąt Wielkiejnocy jest
zwyczaj dzielenia się jajkiem z najbliższą rodziną
podczas uroczystego śniadania, jako symbolem
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Dbajmy o powietrze
Jak palić, żeby nasz piec lub kominek nie stał się kopciuchem? Podpowiadamy, co każdy z nas
może zrobić dla dobra środowiska, w którym żyjemy.

Jeśli mamy w domu kominek lub piec na opał stały, przy rozpalaniu
powinniśmy pamiętać o kilku prostych zasadach:
- Zawsze używajmy suchego drewna;
- Odpowiednio je układamy: najpierw dwa, trzy grube polana, a na
nich – „na krzyż” – kolejne, nieco cieńsze szczapy. Następnie kładziemy kolejną warstwę – również „na krzyż;
- Podpałkę i drobne drzazgi układamy na samej górze;
- Odpalajmy stos od góry – temperatura sama usunie wilgoć.
Gwarantujemy, że gdy zastosujemy się do tych wskazówek, z komina wyleci tylko para wodna, a w domu będzie ciepło.
Przypominamy także, aby do palenia używać wyłącznie opału

dobrej jakości, drewna o wilgotności do 20 proc. Pod żadnym pozorem nie wrzucać do paleniska odpadów.
Przypominamy, że podczas palenia w piecu kolorowych pism
i kartonów, do powietrza dostają się kwas solny i dwutlenek siarki.
Wrzucenie do ognia opakowania po mleku lub soku dodatkowo
emituje do atmosfery metale ciężkie, szkodliwe tlenki, dioksyny
i inne trucizny. Palony plastik uwalnia trujący chlorowodór, a kilogram palonej tapicerki, butów czy odzieży wydziela aż 55 litrów
cyjanowodoru, który łącząc się z wodą w powietrzu, tworzy silną
truciznę – kwas pruski, składnik cyklonu B.

Dbajmy o powietrze!
– kampania społeczna Burmistrza Miasta Mława
Przygotowanie do świąt w dworze z Bojanowa. Ekspozycja w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

życia, odrodzenia, zbawienia, zmartwychwstania. Na
stole obowiązkowo musiał się znaleźć biały barszcz
albo żurek z jajkiem i kiełbasą. Ważnym elementem wielkanocnego stołu były też różnego rodzaju
mięsa, pasztety zdobione jajkiem. Z ciast to sernik,
makowiec, mazurki, baby drożdżowe oblane lukrem.
W czasie pandemii uroczyste obchodzenie świąt
i odwiedzanie kościoła w ubiegłym roku było
bardzo utrudnione. Niestety, epidemia zatacza
szerokie kręgi. Nie zanosi się więc na tegoroczne
duże złagodzenie obostrzeń.
- Wielkanoc jest rodzinnym świętem. Dzieci, na co
dzień mieszkające gdzieś daleko, zjeżdżają wówczas
do domu rodzinnego. Z Bieżunia także dużo osób,
szczególnie młodych, powyjeżdżało na studia, do
pracy, ale jest zwyczaj powrotów na święta, wspólnego świętowania, cieszenia się, rozmów przy stole.
Na pewno wielu z nich z powodu pandemii nie przyjedzie. Ale nadal to będzie czas wiosny, a dla dzieci
czas zabawy. Ze świątecznych zwyczajów dziecięcych pamiętam na przykład zawody w tłuczenie
czubkiem jajka w drugie jajko. Które jajko pękło, to
przegrywało. W ten sposób też się uatrakcyjniało
też święta. Dla dzieci przygotowywano również
drobne upominki. Chowano je w ogrodzie z przesłaniem, że te prezenty zostawił dla nich zajączek.
Dachówki były wykorzystywane do stworzenia takiej
małej platformy, którą toczyło się jajko. Które jajko
poleciało najdalej, wygrywało. Pamiętam takie
„jajeczne” zawody z czasów swojego dzieciństwa.
- Przed wojną Bieżuń był miejscowością dwunarodową. Mieszkała tu ludność narodowości żydowskiej, kultywująca religię judaistyczną i chrześcijanie, obchodzący swoje święta. Mieszanie się religii,
kultur, czy były tego przykłady?
Pierwsze wzmianki o Żydach w Bieżuniu pochodzą
już z 1735 roku. Chyba dobrze się tu zaaklimatyzowali, bo ich liczba cały czas rosła. Na początku
dwudziestego wieku stanowili niemal 50 procent

mieszkańców miasteczka. W okresie międzywojennym część Żydów zaczęła wyjeżdżać do Palestyny,
ale dalej było to ok. 40 proc. ludności. A potem ich
tragiczny los w czasie wojny. Nielicznych udało
się uratować. Liczymy, że ok. 1000 osób zostało
przewiezionych do obozów zagłady i tam zginęli.
Pozostały po nich tylko wspomnienia. W 1956 r.
w Tel Avivie przedstawiciele Gminy Bieżuńskiej
wydali wspomnienia – Księgę Pamięci Męczenników
Bieżunia, w języku jidysz i po hebrajsku, która w 2007
r. została wydana w języku polskim. Z tej księgi
możemy się dowiedzieć, jak wyglądało w Bieżuniu
życie ludności żydowskiej. Opisy są bardzo ciekawe,
tworzone przez przedwojennych mieszkańców
miasteczka. Żydzi obchodzili swoje święta, np.
Pascha upamiętniają uwolnienie Izraelitów z niewoli
egipskiej w 1513 roku p.n.e. Wówczas Bóg nakazał,
żeby świętować to wydarzenie corocznie 14. dnia
miesiąca Abib, dziś zwanego Nisan.
Żydzi w Bieżuniu mieli swoją dużą synagogę, własny
cmentarz… To miejsce jest, niestety, dziś nieogrodzone, macewy zostały wyjęte. Niemcy zmusili
Polaków, by z pomników cmentarnych zrobić
chodnik. Po wojnie został on zasypany, nieliczne
tablice zostały wydobyte z ziemi, przechowujemy
je w naszym magazynie muzealnym. Być może uda
się ogrodzić stary cmentarz, poddać renowacji
i sprawić, by macewy wróciły na swoje należne
miejsce. Może, tak jak w Mławie, w formie pomnika, obelisku… Synagoga przetrwała wojnę. Potem
została gruntownie przebudowana, bez dbałości
o historyczną architekturę, było w niej kino, obecnie
funkcjonuje w niej Dom Kultury.
W Bieżuniu mieszkali też ewangelicy, potomkowie kolonistów niemieckich, którzy mieli swoją małą
kaplicę w budynku szkolnym z 1806 r., przy ul. Zamkowej. To była pierwsza murowana szkoła z czasów
zaboru pruskiego. Ewangelicy stanowili w Bieżuniu
małą grupę, dość szybko spolonizowali się, ale kultywowali swoje religijne tradycje.
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Między mieszkańcami Bieżunia nie było konfliktów
na tle religijnym?
Wręcz przeciwnie, darzono się należnym szacunkiem. Jeżeli do miasta przyjeżdżał biskup, to wśród
witających go znajdował się również rabin. Obie
wspólnoty żyły obok siebie równolegle, raczej się nie
mieszały.
Symbolika wielkanocna ma jakieś swoje dalekie
korzenie w czasach pogańskich.
To oczywiste, czas Wielkanocy to czas przesilenia.
Zmiana okresu zimowego na nadejście wiosny.
To wiąże się z dłuższym dniem, z odradzaniem się
wszystkiego. Chrześcijanie adaptowali obrzędy starożytnych Rzymian oraz Słowian na swoje potrzeby,
wykorzystując elementy życia i śmierci Chrystusa,
który umarł na krzyżu, by zbawić ludzkość. Wszystko
się przeplata. Z jednej strony mamy przyrodę, z drugiej historia religijna, do tego elementy, które przez
szereg wieków zostały dodane do całej tradycji.
Wystarczy wspomnieć topienie Marzanny…
W Bieżuniu co roku dzieci idą nad Wkrę i wrzucają
do niej kukłę, symbol odchodzącej zimy. Żeby
przyszła wiosna ze swymi dobrodziejstwami, z nową
szatą roślinną, słońcem, ciepłem, które wraz z nią
przychodzi.
Na nadchodzące Święta Wielkanocne Czytelnikom
Pór Roku składam serdeczne życzenia Wesołego
Alleluja!
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Co jest czym na mszy
świętej
Dedykuję ks. Piotrowi Gątarkowi.

Msza św. stanowi centrum życia duchowego wielu chrześcijan
fot.: Krzysztof Napierski

Msza św. stanowi centrum życia duchowego wielu chrześcijan. Czy jednak uczestnicząc w niej, zastanawiamy się głębiej, jaki sens
mają jej poszczególne elementy i czemu służą kolejne rytualne czynności? W tym numerze naszego magazynu postanowiliśmy
wziąć pod lupę mszę św. obrządku katolickiego.
Msze św. w Kościele katolickim są obecnie
sprawowane zgodnie z rytem ustanowionym
przez Sobór Watykański II (1962-65) – w językach
narodowych i przodem do wiernych. Wcześniej,
na mocy postanowień Soboru Trydenckiego
(1545-63), językiem obowiązującym była łacina,
a kapłan odprawiający mszę zwrócony był tyłem
do zgromadzonych w świątyni uczestników.
Zawsze jednak ofierze przyświeca duch słów
Ewangelii wg św. Mateusza: „Gdzie dwóch albo
trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem
pośród nich” (18, 20).
Obrzędy wstępne
Msza składa się z dwóch zasadniczych części:
liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Rozpoczyna ją szereg obrzędów wstępnych, mających
przygotować wszystkich do uważnego słuchania
Słowa Bożego i dobrego uczestnictwa w Eucharystii. Dlatego też ważne jest, aby się na nią nie
spóźniać i dzięki temu nie stracić najmniejszej
nawet jej części. Śpiew na wejście będzie się
różnił w zależności od rodzaju mszy: inny będzie
np. na niedzielnej, inny na żałobnej, inny wreszcie
przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania.
Gdy w tym czasie kapłan chyli się przed tabernakulum i całuje ołtarz, czyni w ten sposób znak
pokoju i miłości, okazując szacunek Chrystusowi
i maksymalnie się z Nim jednocząc. Później może
nastąpić także okadzenie ołtarza oraz wiernych. Następnie, jak każde nabożeństwo, mszę
rozpoczyna się znakiem krzyża w imię Trójcy
Świętej. Wtedy dopiero następuje pozdrowienie

zgromadzonego ludu, najczęściej słowami „Pan
z wami”, na które wierni odpowiadają „I z duchem
twoim”. Kierowane przez celebransa do wiernych
pozdrowienia mogą być różne, zawsze jednak
oznaczają zachętę Chrystusa do stworzenia
z Nim szczególnej więzi.
Następujący później akt pokutny – który również
może przybierać różne formuły (np. „Spowiadam
się Bogu Wszechmogącemu…” bądź „Panie,
zmiłuj się nad nami; Chryste, zmiłuj się nad nami;
Panie, zmiłuj się nad nami”) wzywa każdego
z wiernych, aby wejrzał w samego siebie i zapytał
się, co go lęka oraz przeprosił Boga za wszelkie
słabości i przewinienia. Chcąc do niego – i w ogóle do całej mszy św. – przystąpić, powinno się
pamiętać o Chrystusowym wezwaniu do uprzedniego pojednania się z „bratem” i dopiero w takim
stanie ducha zbliżać się do stołu Pańskiego.
Dobrze jest też przed aktem wypowiedzieć w myśli swoją intencję, z jaką przyszło się na mszę
(można ją będzie jeszcze powtórzyć w modlitwie
wiernych i podczas ofiarowania darów, a nawet
w każdym momencie mszy).
W śpiewanym w niedziele, święta i uroczystości
hymnie „Chwała na wysokości” wierni wyrażają
Bogu chwałę, oddają się w Jego opiekę i dziękują
za Jego obecność wśród nich. W następującej po
nim kolekcie (oracji przed pierwszym czytaniem)
kapłan wzywa ich do modlitwy w chwili wyciszenia, podczas której mają oni sobie uświadomić, że
stoją w obliczu Boga. Kolekta może się kończyć
jednym z trzech rodzajów konkluzji trynitarnych, zależnym od adresata modlitwy. Sama zaś

przybiera różne formy zależnie od okoliczności,
w jakich odprawiana jest msza św. (inna np.
będzie w niedzielę zwykłą, a inna podczas mszy
sprawowanej za nowożeńców czy zmarłych bądź
z okazji chrztu).
Liturgia słowa
Po kolekcie rozpoczyna się liturgia słowa –
następują pierwsze i drugie czytanie (zwykle
kolejno ze Starego i Nowego Testamentu) wraz
z przeplatającym je śpiewem psalmu responsoryjnego, lektura fragmentu Ewangelii, homilia
oraz wyznanie wiary. Czytania (w dni powszednie
najczęściej jedno ze Starego Testamentu) są dobierane tak, aby wierni mogli poznać całe Pismo
Święte i odkryć jedność składających się nań
Testamentów: Starego i Nowego. Te niedzielne
są układane w każdym roku liturgicznym wg. lat
A, B i C, a czytane w dni powszednie – wg. lat 1.
i 2. Zarówno podczas nich, jak i w trakcie mającej
później nastąpić lektury Ewangelii, słuchacze
powinni zachować milczenie, aby z kierowanych
do nich zdań – przekazu samego Boga – przyjąć
jak najwięcej.
„Łącznikiem” między czytaniami jest psalm
responsoryjny, który ma wprowadzić wiernych
w głębszą medytację Pisma Świętego i „nastroić”
do odbioru fragmentu Ewangelii (w nim można
będzie znaleźć odbicie myśli z psalmu). Po śpiewie i ewentualnym drugim czytaniu następuje
aklamacja, czyli śpiew pochwalny przeplatany
refrenem „Alleluja” lub, w okresach Wielkiego
Postu i adwentu, „Chwała Tobie, Słowo Boże” bądź

„Chwała Tobie, Królu wieków”. To samodzielny
obrzęd, za sprawą którego zgromadzenie Boże
przyjmuje i pozdrawia przemawiającego do niego
Boga.
Najważniejszym elementem liturgii słowa jest odczytanie fragmentu Ewangelii, do czego kapłan
powinien przystąpić z należytym szacunkiem,
wypowiadając na początku słowa „Pan niech
będzie w moim sercu i na moich ustach, abym
godniej głosił Ewangelię”. Do wiernych zwraca się
słowami „Pan z wami”, a ich odpowiedź „I z duchem twoim” jest nie tylko informacją zwrotną,
ale oznaką zjednoczenia obu „stron”. W Ewangelii
sam Chrystus zwraca się do wiernych, a oni
słuchają Go w postawie stojącej jako znak czci
i szacunku. Lekturę celebrans kończy słowami
„Niech słowa Ewangelii zgładzą grzechy moje”.
Wiele aspektów poruszonych w odczytanych na
mszach fragmentach Pisma Świętego wyjaśnia
homilia, dlatego ważne jest, aby uczestnicy mszy
św. starali się również z niej coś zapamiętać
i znaleźć w niej choć jedno zdanie, które będzie
dla nich swego rodzaju otuchą lub odpowiedzią
na życiowe dylematy i nurtujące pytania. Następnie odmawiane jest wyznanie wiary – różne
w formach zależnie od rodzaju mszy św. (inne
będzie na zwykłej, a inne np. przy okazji chrztu),
które jest odpowiedzią ludu Bożego na słowo
Stwórcy. Ostatnim elementem liturgii słowa jest
zaś modlitwa powszechna. Jej intencje są różne,
przeważnie uporządkowane w określonej kolejności: za Kościół, rządzących państwem, ludzi
dotkniętych różnymi problemami, wspólnotę
parafialną, zmarłych. W tę modlitwę wierni mogą
wstawiać w myśli swoje własne intencje.

Liturgia eucharystyczna
Obrzędy liturgii eucharystycznej odpowiadają
czynnościom wykonywanym przez Chrystusa
podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy to sakrament
Eucharystii został ustanowiony. Rozpoczyna się
ona przygotowaniem składanych na ołtarzu
darów – chleba i wina, czasem przynoszonych
przez wiernych i przyjmowanych przez kapłana w wyznaczonym miejscu. Procesji z darami
towarzyszy śpiew, a przy składaniu ich na ołtarzu
można je wraz z nim okadzić.
Przed modlitwą kapłana z wiernymi nad darami,
ten pierwszy obmywa ręce na znak pragnienia wewnętrznego oczyszczenia. Następnie
rozpoczyna się dziękczynna i uświęcająca
modlitwa eucharystyczna. Składa się z kilku
części. W pierwszej, dziękczynieniu (prefacji),
kapłan w imieniu całego ludu dziękuje Bogu za
całe dzieło zbawienia lub jakieś jego szczególne
elementy, zależnie od charakteru danego okresu
(inne modlitwy będą np. podczas adwentu,
Wielkiego Postu czy Bożego Narodzenia). Po niej
wierni śpiewają lub recytują z kapłanem „Święty”
(aklamacja) i upraszają moc Bożą, aby złożone
wcześniej dary zostały konsekrowane, czyli przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, a przyjmowana wkrótce w Komunii Hostia posłużyła zbawieniu
spożywających ją (epikleza).
Następnie wierni klękają i słuchają opowiadania o ustanowieniu Eucharystii („On to, gdy
dobrowolnie wydał się na mękę…”), po czym
odbywa się konsekracja darów. Po powstaniu,
w anamnezie głosi się – w różnych formach –
tajemnicę wiary, na którą składają się Męka,
Zmartwychwstanie oraz Wniebowstąpienie
Chrystusa. W kolejnej części, ofiarowaniu, Kościół
w Duchu Świętym składa w ofierze niepokalaną
Hostię i samego siebie. Modlitwę eucharystyczną
wieńczą modlitwa wstawiennicza za wszystkich żywych i zmarłych członków Kościoła oraz
uwielbiająca Boga tzw.
rekl ama
doksologia końcowa
(„Przez Chrystusa,
z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze
wszechmogący wszelka cześć i chwała przez
wszystkie wieki wieków,
amen”). Istnieje dziesięć rodzajów modlitwy
eucharystycznej: pięć
„standardowych”, dwie
o tajemnicy pojednania i trzy stosowane
w mszach św. z udziałem dzieci (są opracowane tak, aby były
dla nich jak najbardziej
przystępne).
Kolejne obrzędy mają
przygotować wiernych
do przyjęcia Komunii.
Rozpoczyna je Modlitwa Pańska („Ojcze
nasz…”), której nie kończy się tak jak w pacierzu słowem „amen”,
aby kapłan mógł ją
niejako kontynuować
słowami tzw. embolizmu, np.: „Wybaw nas
Panie od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy
pokojem, wspomóż nas
w Swoim miłosierdziu,
abyśmy zawsze wolni
od grzechu i bezpieczni od wszelkiego
zamętu, pełni nadziei
oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa”.
Następnie kapłan zachęca do znaku pokoju
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i jedności. Prosi Chrystusa, aby nie zważał na
grzechy wiernych, lecz na wiarę Kościoła, która
jest od nich silniejsza. Obrzęd pokoju kończy się
przekazaniem sobie wzajemnie przez wiernych
znaku pokoju.
„Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa,
które łączymy, niech nam pomogą osiągnąć
życie wieczne” – słowa te wypowiada celebrans,
dokonując aktu zmieszania postaci poprzez
wrzucenie Hostii do kielicha. Jest to znak zjednoczenia Krwi i Ciała Chrystusa w dziele zbawienia.
W tym czasie śpiewa się „Baranku Boży”, prosząc
go o obdarzenie Kościoła pokojem. Teraz zarówno
kapłan, jak i wierni, cichą modlitwą przygotowują
się do przyjęcia sakramentu. Chleb eucharystyczny jest następnie prezentowany uczestnikom
mszy, którzy wypowiadają akt pokory: „Panie,
nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie…”.
Podczas przyjmowania przez kapłana i wiernych
Komunii śpiewa się pieśni, mające podkreślić
jedność przystępujących do stołu Pańskiego. Ten
pierwszy wypowiada wtedy słowa „Ciało i Krew
Chrystusa niech mnie strzegą na życie wieczne”.
Po przyjęciu sakramentu lud modli się w ciszy,
a następnie aklamacją „Amen” potwierdza
prośbę kapłana o owoce odprawionego właśnie
misterium.
W obrzędzie zakończenia kapłan błogosławi
wiernych mających za chwilę opuścić świątynię:
„Idźcie w pokoju Chrystusa” – czyli nie bójcie się,
bo On jest z wami do skończenia świata.
Krzysztof Napierski
Tekst opracowany w oparciu o konferencje, w jakich uczestniczył autor podczas spotkań Wspólnoty Ewangelizacyjnej Woda Żywa przy parafii pw.
Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.
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Z Novago na Novago
Od lipca ub. roku w Mławie obowiązuje nowy system rozliczania mieszkańców za produkcję odpadów, oparty na ilości zużywanej
przez nich wody. Jeżeli zużyją mniej wody, mniej zapłacą za wodę i za odbiór odpadów. Od lipca tego roku odpady odbierać od
nich będzie nadal spółka Novago, która jako jedyna zgłosiła się do zorganizowanego przez miasto przetargu. O kulisach gospodarki
odpadami komunalnymi w Mławie Wanda Cymerman rozmawia z Szymonem Zejerem, zastępcą Burmistrza Miasta Mława.
O jakim rzędzie wielkości odpadów mówimy? Jak
liczby te zmieniały się w ciągu ostatnich lat?
Nawiążę do trzech ostatnich lat, czyli 2018, 2019
i ubiegłego roku. W 2018 r. mieszkańcy Mławy
wyprodukowali ponad 14 tysięcy ton odpadów.
Rok później było 11,5 tysiąca ton, a w ubiegłym
roku było to dokładnie 12 134 tony. Co przyniesie
ten rok, zobaczymy. Jak widać, przez te trzy lata
odpadów było bardzo dużo…
Ale w porównaniu do 2018 r. ilość odpadów sporo
się zmniejszyła. Co takiego wówczas się stało?
Przyjęcie nowych uregulowań prawnych wiele
zmieniło. Od 1 lipca 2019 r. wszyscy mieszkańcy Mławy zostali zobligowani do segregacji
odpadów. Nastąpiło również rozdzielenie lokali
zamieszkałych od niezamieszkałych, np. urzędów
czy sklepów. Jeszcze niespełna trzy lata temu
właściciele nieruchomości niezamieszkałych
w budynkach wielolokalowych wrzucali odpady
do jednego zbiornika.
Teraz lokale użytkowe w budynkach wielolokalowych, np. sklepy czy różnego rodzaju firmy,
są w systemie gminnym i dokładają się do jego
funkcjonowania. W latach 2018-2019 inaczej
też rozliczaliśmy się z przedsiębiorstwem, które
odbiera odpady.
Był ryczałt, była ustalona stawka w trakcie
przetargu. Nie ważne było, ile miasto wyprodukowało, firma musiała to zabrać. Od 1 lipca 2020 r.
miasto płaci za każdą tonę odebranych odpadów.
W związku z tym, my pilnujemy, i firma odbierająca też pilnuje, żeby faktycznie odpady były od
tych mieszkańców, którzy są w systemie.
Macie własne wysypisko?
Niestety, nie mamy. Jeszcze w 2003 r. mieliśmy
spółkę komunalną, która miała składowisko na
Uniszkach, działała wówczas firma odbierająca
USKOM, ale nastąpiła prywatyzacja. Obecnie
miasto nie posiada ani firmy, ani składowiska, ani
żadnej innej instalacji. Novago wywozi odpady do
Woli Pawłowskiej, pod Ciechanowem. Gdybyśmy
mieli własną instalację, lepiej finansowo byśmy
na tym wychodzili. Wysokie opłaty za „górkę
śmieciową” przekładają się na wysokie opłaty dla
mieszkańców za odbiór odpadów.
Wróćmy jeszcze do 2019 r., kiedy nastąpił spadek
produkcji odpadów przez mieszkańców. Wygląda
na to, że ta tendencja spadkowa się utrzymuje…
Do przetargu zgłosiliśmy 12,5 tysiąca odpadów.
Jeżeli chodzi o proporcje, to nadal niestety
szwankuje segregacja, a więc i recykling. Założyliśmy, że odpadów zmieszanych mamy ok. 8 tys.
ton, a 4,5 tys. to są odpady segregowane. Trzeba
pamiętać, że to odpady zmieszane są drogie. Za
ich odbiór dostaliśmy propozycję 874,80 złotych
za tonę.
Zmienił się także sposób rozliczania mieszkańców za odbiór odpadów. Koszt wywozu śmieci
zależy teraz od ilości zużytej wody…
Dla wielu mieszkańców ten sposób rozliczania
jest korzystny. Skąd on się wziął? Szukaliśmy
sposobu na uszczelnienie systemu płacenia za
odpady. Specyfika Mławy jest szczególna, można
tu spotkać wielu pracowników spoza Mławy,
przyjeżdża do nas dużo osób z zagranicy, różnych
narodowości. W domach mieszka czasem 50-60
osób. Problemem okazało się wykazanie, ile rzeczywiście osób mieszka w danej nieruchomości.
Nie było podstaw prawnych, aby przeprowadzać

kontrole w domach, dopiero od września
ubiegłego roku straż miejska dostała do
tego uprawnienie. A niektórzy kombinowali na potęgę, nie zgłaszając na przykład
małych dzieci. Dlatego, analizując ustawę,
która zezwala na jedną z czterech metod
liczenia, zdecydowaliśmy się na rozliczanie
odpadów na podstawie ilości zużytej wody.
Stwierdziliśmy, że w naszym przypadku, przy
dużym napływie obcokrajowców, będzie to
odpowiedni system. Jest on już stosowany
w wielu gminach nadmorskich, turystycznych, gdzie liczba mieszkańców się zmienia,
ilość odpadów również. Czy ta metoda jest
sprawiedliwa? Żadna nie jest sprawiedliwa.
Istotne jest to, że my jako gmina, z firmą
odbierającą odpady musimy rozliczać się
według ilości odbieranych odpadów, natomiast z mieszkańcami jesteśmy zobowiązani
rozliczać się zgodnie z ustawą – wybierając
jedną z czterech metod: od gospodarstwa
domowego, od metrów kwadratowych
lokalu, od osoby lub ilości zużytej wody.
Żadna z nich nie zależy od rzeczywistej wagi
odpadów. Czy to jest logiczne? Gdybym
mógł, z firmą rozliczałbym się ryczałtowo,
jak było do tej pory.
A z mieszkańcami?
Obecnie mogą oni co miesiąc aktualizować
dane, my też mamy możliwość ich weryfikacji na bieżąco. Wcześniej trzeba było niemal
bawić się w policjanta i przeprowadzać całe
dochodzenie. Dziś mieszkaniec przynosi
rachunek za wodę i jest jasna sytuacja.
Czy to znaczy, że opłata za wywóz odpadów
może się zmieniać wraz ze zmianą w sposobie korzystania z wody?
Tak. Jeżeli zmieni się ilość zużytej wody, mieszkaniec ma prawo przyjść i zmienić dane w deklaracji. Weryfikujemy wówczas składane oświadczenia. Miesięcznie przyjmujemy ok. 300 deklaracji
zmieniających. Wyrywkowo je sprawdzamy, gdyż
niektórzy mieszkańcy chętnie by oszukali system.
Ale warto pamiętać, że zgodnie z prawem samorząd ma prawo dochodzenia 5 lat wstecz swoich
należności.
Od ilu mieszkańców czy gospodarstw odbieracie
odpady?
W systemie mamy złożonych ponad 4600 deklaracji. To są domy jednorodzinne, ale i wspólnoty,
domy wielorodzinne, gdzie może być kilkadziesiąt
gospodarstw.
A zadeklarowanej wody jest ok. 81 tysięcy metrów sześciennych miesięcznie i do tego jeszcze
są gospodarstwa, które nie posiadają liczników
albo funkcjonują krócej niż 4 miesiące. One są
rozliczane na podstawie ryczałtu, tzn. zadeklarowana liczba osób pomnożona przez 3,5 m? wody.
To według tego systemu, jedna osoba ile produkuje odpadów?
Do momentu zmiany sposobu rozliczania było
zgłoszonych do systemu 26,5 tys. osób. Do
przetargu zgłosiliśmy 12,5 tys. ton. Wychodzi więc
470 kg na osobę, ale licząc wszystkich, niezgłoszonych, obcokrajowców, osoby z krótkotrwałymi
pobytami, wychodzi mniej więcej 416 kg na osobę
– rocznie, przy 30 tys. mieszkających w Mławie.
Średnia krajowa to ok. 320 kg.

Dzierzgowo wywozi ok. 500 ton, Strzegowo 1000
ton rocznie. W wiejskich gminach jest trochę inny
charakter odpadów. Często w gminnych PSZOKach odpad typu gruz nie występuje… A w Mławie
gruzu są duże ilości, stąd wprowadzenie limitu
500 kg na rok.
Z tego wynika, że Novago jest na terenie Mławy
monopolistą…

Jest. Ale to nie znaczy, że dyktuje ceny. Jeśli
przeanalizujemy to, co Novago zaproponowało
nam w przetargu, z ofertami różnych firm z gmin
ościennych, to okazuje się, że mamy naprawdę
dobrą cenę za wywóz odpadów. Ludzie myślą, że
Novago na mławskich śmieciach zarabia. Zgoda,
na pewno ma jakiś zarobek. Ale za tonę odpadu
zmieszanego my płacimy 874 zł 80 gr. Gdy zawiozą go do Woli Pawłowskiej, 30 km od Mławy, na
bramie muszą zapłacić za tę tonę 600 zł, reszta
musi pokryć pozostałe koszty odbioru śmieci. Na
paliwo, wynagrodzenia, podatki… Gdyby mieli
swoje składowisko, pewnie było by taniej. Naszym problemem jest wielka ilość odpadów.
Jeśli pomnożymy stawkę przez ilość, wyjdzie
nam koszt wywozu odpadów w wysokości
16 milionów złotych za półtora roku. Nie
planujemy podwyżek, ale obniżek też nie…
Wszystko zależy od nas – mieszkańców, od
ilości wyprodukowanych odpadów.
Raczej od zużycia mniejszej ilości wody…
Taka metoda nie skłania do oszczędzania na
śmieciach…
Żadna metoda nie jest doskonała.
Mieszkańcy mówią, dużo płacimy za śmieci,
to nie będziemy ich segregowali i do pojemników na odpady zmieszane trafia wszystko:
papier, plastik, szkło. Sprzęt elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, gruz często wyrzucone są w lasach, choć powinny lądować
na PSZOK-u.
Jak sobie radzicie z segregacją w budynkach
wielorodzinnych, na osiedlach?
Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jest
także możliwość karania za złą segregację.
Za złą segregację możemy naliczyć w danym
miesiącu potrójną stawkę, czyli 30 zł za każdy
metr sześcienny zużytej wody.

Szymon Zejer, zastępca Burmistrza Miasta Mława,
Wanda Cymerman, dziennikarz Pór Roku

To ogromnie dużo…
Wytwarzamy dużo śmieci. Kiedyś było ich z pewnością mniej.
Pamiętam wodę w syfonie, oranżadę w butelce
z kaucją, mleko w butelkach zwrotnych, a nie
z kartonu.
Staliśmy się społeczeństwem konsumpcyjnym.
Butelki plastikowe, opakowanie większe niż jego
zawartość... Ale najwięcej problemów jest z segregacją. Są punkty selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych (PSZOK), na które powinno się wywozić np. gruz, resztki materiałów budowlanych,
odpady wielkogabarytowe, opony. Tymczasem
często zalegają one w wiatach śmietnikowych.
Od stycznia br. roku wprowadziliśmy limity. Każdy
mieszkaniec ma prawo oddać do PSZOK do 500
kg takich odpadów, pozostałych na przykład po
remoncie. Bo to nie są odpady zmieszane!
Wiemy, ile śmieci produkują mieszkańcy Mławy,
a kto je odbiera?
Cały czas spółka Novago. Firma ta wygrała
przetarg na kolejne półtora roku, od 1 lipca br. do
końca przyszłego roku. Póki co, nie ma dla nich
żadnej konkurencji, bolejemy nad tym. Firma
powstała na bazie dawnego USKOM-u, miejskiej
spółki komunalnej, która została sprzedana.
Do przetargu nikt więcej się nie zgłosił?
Staraliśmy się, by inne firmy się do nas zgłosiły,
choćby po to, by mieć porównanie, ale nikt się
nie zgłosił. Problemem jest duża ilość odpadów,
które produkuje miasto. To 12,5 tysiąca ton
śmieci rocznie, dużo więcej niż wszystkie gminy
powiatu mławskiego razem wzięte! Na przykład

Kogo karać? Wspólnotę?
Nikogo jeszcze nie ukaraliśmy, ale ostrzegaliśmy zarządców, że odpady są źle segregowane. Warto pamiętać, że we wspólnotach jest
odpowiedzialność zbiorowa. Niektórzy ludzie
są niereformowalni. Wszystko: papier, tworzywa sztuczne, śmieci organiczne wrzucają do
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jednego wora, potem do zmieszanych. Nie zależy
im, by ten recykling poprawić. Staramy się edukować, zwracamy uwagę, rozmawiamy z zarządcami
wspólnot. Dla mieszkańców ma też znaczenie,
jak wygląda wiata śmietnikowa, ile pojemników
w niej stoi, dla ilu mieszkańców są przewidziane.
Zdarzają się sytuacje, że jedna wiata jest przypisana dla kilku bloków, a w niej stoi po jednym
pojemniku na poszczególne frakcje. Śmieci się
w nich nie mieszczą.
Jest jeszcze wiele do zrobienia…
Trwają prace nad wprowadzeniem systemu kodów, które odpowiedzialnością obarczą samych
mieszkańców. Może zmieni nam się mentalność,
jak zostanie wprowadzona kaucja za plastikowe
butelki? Plastik jest dziś wszechobecny, ale gdy
zapłacimy 50 gr lub złotówkę kaucji, to butelki
być może znikną z przestrzeni miasta, z lasów
i łąk. Choć nadal otwarte pozostaje pytanie, co
z plastikiem robić? Przetwórstwo z recyklingu nie
jest u nas na wysokim poziomie.
Ciechanów wystartował z systemem kodów. To
ogromne przedsięwzięcie, wymagające inwestycji i środków…
Wokół tego eksperymentu zrobiono dobry pijar.
Ale to nie takie proste. Jedno osiedle zostało
wyposażone w ten system, a koszt dla całego
miasta to ponad 20 mln złotych. Olbrzymie pieniądze. Mają ten system, ale nie do końca mogą
z niego korzystać, bo ustawodawca tego nie
przewidział. Podobno system się sprawdza, gdyż
mieszkańcy muszą się bardziej pilnować. Ale to
jedno osiedle. A reszta? Rozliczana jest po staremu? Jest jeszcze wiele pytań: o fundusze, o RODO,
o miejsce dla tych specjalnych pojemników. Na
pewno fajny program, ale z dużymi problemami,
które wychodzą „w praniu”.
Może warto wydać dużo, by mniej produkować
odpadów i zlikwidować ogromne hałdy śmieci?
Ciekawostką jest to, że nie jesteśmy liderami
w Europie w produkcji odpadów, a raczej zajmujemy ostatnie miejsca. W Polsce „wychodzi” średnio
na mieszkańca 320 kg, reszta Europy ma znacznie większą produkcję odpadów. Za to Europa nas
wyprzedza o lata świetlne, jeśli chodzi o całą infrastrukturę: m. in. sortownie,
kompostownie i instalacje
termicznego przekształcania odpadów. Na zachodzie
dużo się utylizuje, spala.
Tam się mało magazynuje,
składowisk praktycznie nie
ma. Odpady trafiają albo do
recyklingu, albo do spalenia,
są przetwarzane na energię
lub na ciepło. W Polsce natomiast jest tylko 9 instalacji
termicznego przekształcania odpadów, a najbliższa
nas dopiero w Białymstoku.
W Olsztynie się buduje.
W Mławie analizujemy nasz
system i zastanawiamy się
nad różnymi rozwiązaniami,
m.in. nad prowadzeniem
własnego gminnego PSZOKu.
Być może powstanie własna
spółka odbierająca odpady,
ale bez własnej instalacji –
składowiska bądź instalacji
termicznego przetwarzania
– niewiele to zmieni. Dalej
nasze odpady trzeba będzie
wywozić do Regionalnych
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli
Pawłowskiej lub gdzieś dalej.
Dziękuję za rozmowę.
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Pamiętajmy o bezpieczeństwie
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Uprawiamy krzewy ozdobne
Rośliny ozdobne w ogrodzie mogą być dla nas powodem zarówno do chluby, jak i do kompromitacji. Oto kilka przydatnych
wskazówek, jakimi powinniśmy się kierować przy zakupie, przechowywaniu, sadzeniu i pielęgnacji krzewów, aby nasi zieloni
podopieczni dobrze się rozwijali i cieszyli oko.

fot.: www.pexels.com

Zima za nami, pogoda zaczyna sprzyjać – rolnicy więc zaczynają prace polowe. Szczytem wyjazdów będą za kilka miesięcy
sianokosy i żniwa. Pamiętajmy wówczas o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, na co
koniecznie trzeba zwrócić uwagę.
Podczas prac polowych powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa
fot.: www.pexels.com

O tym, że poruszający się po drogach publicznych
rolnik ma obowiązek przestrzegania przepisów
ruchu i poruszania się pojazdem sprawnym
technicznie, nie trzeba chyba nikogo pouczać.
Jak podkreślają w swoich materiałach informacyjnych eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
podstawą są sprawne układy jezdny, hamulcowy
i kierowniczy, instalacje elektryczna i zapłonowa,
sygnalizacja dźwiękowa oraz bezpieczna kabina lub
rama ochronna. Zarówno ciągnik, jak i przyczepa,
powinny mieć dobrze widoczne oświetlenie oraz
trójkąt odblaskowy.
Prędkość jazdy koniecznie dostosowujmy do
warunków na drodze i nie przekraczajmy zalecanej
przez producenta sprzętu. Transportując materiały
zwisające – jak słoma czy siano – sprawdźmy, czy
nie zasłaniają świateł. Jeśli zaś wieziemy coś długiego, wystającego poza przyczepę o ponad 1 metr,
musimy tę rzecz na jej końcu oznakować.
W trasie
Nie wolno przewozić ludzi ani żadnych przedmiotów
luzem na wysokich ładunkach – może to grozić
upadkiem i uszczerbkiem na zdrowiu (a nawet
śmiercią) przewożonej osoby lub innych uczestni-

ków ruchu. Ludzie mogą jeździć jedynie na przyczepach z burtami podwyższonymi do 110 cm oraz
z zamontowanymi siedziskami i umożliwiającymi
bezpieczne wchodzenie i schodzenie drabinkami.
Sam ładunek powinien oczywiście być dobrze zabezpieczony przed przesuwaniem i przetaczaniem.
Wyruszając w trasę, sprawdźmy, czy obie dźwignie hamulców nożnych są ze sobą sprzęgnięte
(w ciągnikach bowiem możliwe jest niezależne
hamowanie kołami prawym i lewym, co ułatwia
niektóre prace polowe). Gwałtowne wciśnięcie źle
sprzęgniętych hamulców może spowodować nagły
skręt ciągnika i jego przewrócenie się.
Nie dopuszczajmy do kierowania ciągnikami osób
nieposiadających prawa jazdy i młodzieży poniżej
16. roku życia. Uważajmy też na dzieci bawiące się
przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Zadbajmy również o siebie – jeśli mamy do pokonania
długą trasę, i to jeszcze w trudnych warunkach
pogodowych, róbmy sobie co jakiś czas przerwy na
odpoczynek, zwłaszcza gdy już poczujemy zmęczenie. Warto wtedy nawet wykonać kilka ćwiczeń
gimnastycznych.

ale również w trakcie prac związanych z transportem wewnętrznym. W obrębie gospodarstwa też
przecież trzeba przemieszczać różne ładunki, jak
np. pasze, materiał siewny czy nawozy. Zadbajmy
o to, aby szlaki komunikacyjne, po których się poruszamy, nie miały śliskiej lub nierównej nawierzchni
oraz aby były przejezdne (nie zastawiajmy ich
niepotrzebnymi przedmiotami).
Transport wewnętrzny, choć z roku na rok coraz
bardziej stechnicyzowany, wciąż wiąże się z dźwiganiem przez ludzi ciężarów. Zwracajmy uwagę,
aby nie podnosić i nie przenosić ładunków zbyt dla
nas ciężkich, a już w ogóle nie powinniśmy czegokolwiek dźwigać podczas korzystania z drabiny –
grozi to skutkującym poważnymi konsekwencjami,
z trwałym kalectwem włącznie, upadkiem. Eksperci
CIOP-PIB-u i KRUS-u pouczają, aby przenosić ciężary w pozycji ciała zbliżonej do naturalnej; unikać
pochylania tułowia i dużych skrętów; stosować
wózki, podnośniki widłowe, taczki i inny pomocniczy sprzęt; przedmioty duże i ciężkie przenosić
zespołowo; podczas pracy w zespole zaś ustalać
czytelny sposób porozumiewania się.

W gospodarstwie
Zasady BHP obowiązują oczywiście nie tylko
podczas przemieszczania się drogami publicznymi,

Krzysztof Napierski

Ciągnik czy traktor?
Ciągnik jaki jest, każdy widzi. Nie mamy też raczej problemu z wyjaśnieniem, od czego pochodzi nazwa tego pojazdu. Skąd się jednak w polskim
zasobie leksykalnym wziął wyraz „traktor”?
Rzeczownik „ciągnik”, utworzony od czasownika
„ciągnąć” przez dodanie przyrostka „-ik”, należy
do tzw. nomina agentis, czyli nazw wykonawców
czynności – w tym akurat przypadku nieosobowych (tj. maszyn, narzędzi). Jego parafraza
słowotwórcza brzmiałaby więc ‘to, co ciągnie’.
Jak jednak wiemy z doświadczenia, ciągnik może
nie tylko ciągnąć inne pojazdy lub urządzenia, ale
także je pchać. Bazą do utworzenia jego nazwy
stała się jednak pierwsza z wymienionych funkcji
– zapewne dlatego, że częściej przez ciągniki
spełniana.
O ile trudności nie sprawia nam wskazanie
pochodzenia wyrazu „ciągnik”, o tyle może to już
być kłopotliwe w przypadku jego synonimu „traktor”. Skąd się ten wyraz w polszczyźnie wziął i jak
można go motywować? „Traktor” zapożyczyliśmy
z języka angielskiego („tractor”), jego źródła
natomiast należy się dopatrywać w średniowiecz-

nołacińskim „tractio” i łacińskim „tractus”, oznaczającymi
‘ciągnięcie’. Jak więc widzimy,
znaczenie zapożyczenia „traktor”
jest takie samo, jak utworzonego
na bazie polskiego słowotwórstwa derywatu „ciągnik” - ‘to,
co ciągnie’. W języku angielskim
bowiem jednym z najczęściej
eksploatowanych przy tworzeniu
nazw wykonawców czynności
(czy to osobowych, czy nieosoCiągnik to pojazd, który ciągnie bądź pcha inne pojazdy lub urządzenia
bowych) formantów jest właśnie
fot.: Pixabay
przyrostek „-or”, np.: „direct”
- ‘kierować’ -> „director” - ‘ten,
kto kieruje’; „project” - ‘wyświetlać’ -> „projector” wyrazami poprawnymi. Tylko od nas zależy, czy
będziemy używać tego rodzimego, czy też tego
- ‘to, co wyświetla’.
zapożyczonego.
Jeśli zaś chodzi o kwestie normatywne, zarówno
Krzysztof Napierski
„ciągnik”, jak i „traktor” są w polszczyźnie ogólnej

Zakup roślin do ogrodu to inwestycja na lata,
najlepiej więc dokonywać go w renomowanym
sklepie, w którym uzyskamy wyczerpujące
informacje na ich temat. Jeśli zdecydujemy się na
przygodnego handlarza, na przykład ze względu
na oferowane przez niego niskie ceny, możemy
otrzymać materiał niskiej jakości, albo nawet nie
tę roślinę, o którą nam chodziło (ale o tym nieraz
przekonujemy się dopiero po kilku miesiącach).
Rośliny uprawiane w pojemnikach kupujemy od
wiosny do jesieni, natomiast róże, krzewy żywopłotowe, krzewy i drzewa owocowe oraz inne dostępne najczęściej z odsłoniętym systemem korzeniowym, najlepiej kupować zaraz po wykopaniu ich ze
szkółki – czyli jesienią (wiosną zresztą wybór jest
przeważnie mniejszy, a rośliny mogą być osłabione
lub wręcz uszkodzone na skutek nieprawidłowego
ich przechowywania zimą). Krzewy z bryłą ziemi są
sprzedawane wiosną i jesienią.
Uwaga na korzenie
Przy zakupie krzewów z odsłoniętymi korzeniami
zwróćmy uwagę na to, czy system korzeniowy
jest dobrze rozwinięty (dużo cienkich korzeni
umożliwiających szybkie pobieranie wody) i czy
do momentu sprzedaży korzenie były dobrze
zadołowane (przykryte ziemią lub trocinami). To
ostatnie zapobiega ich wysuszeniu. Aby do niego
nie dopuścić, powinno się też na czas transportu
roślin owinąć korzenie folią (w żadnym razie nie
wozić ich w otwartym bagażniku lub na dachu
auta bez żadnego zabezpieczenia).
Jeśli zdecydujemy się na krzewy z bryłą ziemi –
a zwykle są to duże, starsze rośliny iglaste i zawsze
zielone krzewy liściaste – zwróćmy uwagę, czy
owa bryła jest zwarta i niepokruszona oraz lekko
wilgotna. Powinna być także owinięta siatką
(plastikową, drucianą lub jutową). Roślinę taką
przenosimy, chwytając za bryłę, nigdy za pień. Jeśli
jest ona za ciężka dla jednej osoby, kładziemy ją
na kawałek folii lub tkaniny i przenosimy w parze.
Zachowajmy też szczególną ostrożność podczas
transportu – jeśli bryła ziemi się rozpadnie, szanse
przyjęcia się rośliny maleją.
Najwygodniejsze i najmniej „stresujące” są
rośliny w pojemnikach – nie musimy się martwić
o uszkodzenie korzenia takiej rośliny i z dużą dozą
prawdopodobieństwa możemy założyć, że się nam
przyjmie. Na kilka kwestii jednak trzeba zwrócić
uwagę: podłoże w pojemniku nie powinno być
przesuszone; system korzeniowy rośliny musi być
dobrze rozwinięty, ale też nie powinien zbytnio
przerastać podłoża (to ostatnie może być dowodem zbyt długiego trzymania rośliny w jednym
pojemniku i skutkować długim przyjmowaniem się
jej); pojemnik powinien mieć wielkość proporcjonalną do rośliny.
Przechowujemy rośliny
Wszelkie rośliny najlepiej sadzić wiosną lub jesienią, w okresach umiarkowanych temperatur oraz
obfitych opadów deszczu. Na sadzenie iglaków
i roślin zawsze zielonych najlepszymi porami
są przełom sierpnia i września oraz kwiecień,
natomiast liściaste powinno się sadzić jesienią (od
chwili zrzucenia przez nie liści do pojawienia się
mrozów) lub wiosną (od rozmarznięcia ziemi do

czasu rozchylania się pąków). Rośliny przeznaczone do uprawy w pojemnikach możemy sadzić
przez cały okres wegetacyjny – pamiętajmy tylko
o systematycznym podlewaniu.
Jeśli natomiast po zakupie rośliny nie możemy
jej od razu wsadzić, musimy ją odpowiednio
na czas „oczekiwania” zabezpieczyć. Krzewy
z odsłoniętymi korzeniami dołujemy w cieniu,
korzenie przykrywamy lekką i wilgotną ziemią,
a na koniec dobrze podlewamy. Dobrze też przez
2-3 godziny przed sadzeniem pomoczyć korzenie
w wodzie. Krzewy z bryłą ziemi przechowujemy
tylko przez 1-2 dni. Bryłę musimy zabezpieczyć
przed wyschnięciem, owijamy ją więc na przykład
wilgotnym workiem jutowym i chowamy roślinę
w cień. Jeśli zaobserwujemy, że ziemia wysycha,
spryskujemy ją co kilka godzin wodą (ale nie
z węża – silny strumień może uszkodzić bryłę).
W sytuacji, gdy w tak krótkim czasie nie jesteśmy
w stanie rośliny posadzić, dołujemy ją w ziemi,
torfie lub wilgotnych trocinach – oczywiście
w cieniu. Rośliny w pojemnikach mogą czekać na
sadzenie tygodniami, trzeba je tylko regularnie
podlewać i trzymać w warunkach, w których nie
będą narażone na zbyt długi kontakt zarówno ze
słońcem, jak i z cieniem. Nie powinny też stać zbyt
blisko siebie.
Chrońmy przed transpiracją
Sadząc roślinę, wykopmy dla niej dołek ok. dwa
razy większy od bryły z korzeniami. Jeśli gleba
na danym terenie jest kiepskiej jakości, dobrze
jest wykopać jeszcze większy dołek i nasypać do
niego ziemi kompostowej lub substratu torfowego
(zastąpienie podłoża kwaśnym torfem jest wymagane przy sadzeniu roślin wrzosowatych). Często
jednak po wykopaniu dołka będziemy obserwować
dwie warstwy gleby – żyźniejszą na powierzchni
i gorszą głębiej. Wtedy, po umiejscowieniu rośliny,
najpierw wsypujemy tę żyźniejszą, a dopiero na
wierzch dajemy słabszą. Po posadzeniu ziemię
wokół rośliny dokładnie udeptujemy i obficie podlewamy wodą, aby korzenie zostały dobrze namoczone i dokładnie oblepiły się otaczającą je glebą
(z podłoża jest usuwany nadmiar powietrza). Jeśli
ziemia osiądzie, trzeba ją uzupełnić.
Krzewy iglaste i zawsze zielone, zwłaszcza na
mocno nasłonecznionych stanowiskach, po
posadzeniu należy cieniować – np. osłaniając je
tkaniną lub innym materiałem – gdyż nierozwinięty dostatecznie system korzeniowy nie nadąża
z zaopatrywaniem ich w wodę. Krzewy kolumnowe
(np. cisy, żywotniki, cyprysiki) możemy również
uchronić przed intensywnym parowaniem zgromadzonej wody poprzez ścisłe obwiązanie grubym
sznurkiem.
Teren wokół rośliny dobrze wyścielić korą, trocinami lub żwirem, co pozwoli zatrzymać nagromadzoną w glebie wilgoć, uchronić przed wyrastaniem
chwastów i ograniczyć konkurencję innych roślin.
Taka ściółka ma też walory estetyczne.
Nawożenie i przycinanie
Świeżo posadzone rośliny nawozimy tylko wiosną,
i to dopiero po zauważeniu pierwszych oznak
wzrostu. Stosujemy nawozy organiczne lub mineralne wieloskładnikowe. Szczególną ostrożność

należy zachować w pierwszym roku po posadzeniu – stosujemy wówczas 50 proc. zalecanej
dawki nawozu. Przez kolejne wiosny dostarczamy
już roślinom pełną dozę. Dokładne informacje
o dawkowaniu danego preparatu znajdziemy na
opakowaniu – zwykle wynoszą one 20-30 g/m kw.
co 3-4 tygodnie od połowy kwietnia do połowy
lipca. Po użyciu nawozu dobrze jest roślinę podlać,
aby jego składniki dostały się głębiej do gleby.
Bardzo ważnym elementem pielęgnacji naszych
roślin jest cięcie. Krzewy o liściach opadających
na zimę, sadzone wiosną, przycinamy od razu
po posadzeniu, natomiast te sadzone jesienią –
dopiero wiosną, po ustąpieniu mrozów (zwykle
pod koniec marca). Usuwamy część naziemną
tak, aby na każdym pędzie zostało 3-5 pąków, czyli
u większości krzewów 15-20 cm pędu. Zabieg ten
jest bezwarunkowo konieczny przy roślinach żywopłotowych – stają się one dzięki niemu bardziej
zwarte i gęste.
Terminy kolejnych cięć zależą od rodzaju i okresu
kwitnienia. Krzewy kwitnące na końcach pędów
jednorocznych przycinamy mocno, zostawiając
15-20-centymetrowe odcinki, wiosną, po ustąpieniu silnych przymrozków. Pędy stare i bardzo
cienkie usuwamy całkowicie. Krzewy kwitnące
wczesną wiosną, wchodzące w okres spoczynku
z ukształtowanymi pąkami kwiatowymi, tniemy po
kwitnieniu – usuwamy 1/2 lub 1/3 przekwitniętego
pędu.
Co jakiś czas wykonujemy także cięcia regulujące
(usuwamy fragmenty pędów zbyt odstających
od bryły rośliny) i sanitarne (usuwamy chorą lub
nadłamaną gałąź, a pozostały kikut smarujemy
maścią organiczną). Pamiętajmy jednak, aby
wszelkich cięć dokonywać wiosną, nigdy jesienią,
gdyż narazilibyśmy wówczas rośliny na przemarznięcie.
Rośliny iglaste i zawsze zielone od razu po
posadzeniu zwykle nie wymagają cięcia. Możemy
je delikatnie regulować w kolejnych latach. Formowanie dobrze znoszą cisy, żywotniki i niektóre
cyprysiki. Specjalnego cięcia wymagają zaś
krzewy tworzące żywopłoty. Te liściaste zaraz po
posadzeniu przycinamy nisko, na wysokości ok. 20
cm. Drugie cięcie wykonujemy wiosną kolejnego roku, zostawiając ok. 20-30 cm ostatniego
przyrostu. W ten sam sposób postępujemy przez
kilka następnych lat. Gdy nasz żywopłot będzie już
miał pożądaną wysokość, przy kolejnych cięciach
zostawiamy już tylko 2-3 cm ostatniego przyrostu.
Dokonujemy ich wiosną przed rozwojem liści oraz
2-3 razy latem.
Iglaków w żywopłocie nie przycinamy w ogóle
aż do chwili osiągnięcia przez nie odpowiedniej
wysokości. Od tej pory przycinamy je raz lub dwa
w ciągu roku (pierwszy raz zanim rośliny zaczną
przyrastać, ewentualny drugi – latem).
Krzysztof Napierski
Bibliografia:
Maciej Mynett, Magdalena Tomżyńska: Krzewy
i drzewa ozdobne liściaste i iglaste, Warszawa 1999
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Od nabożnej czci po skrajne
obrzydzenie
Biały, nieprzezroczysty płyn wydzielający się
z gruczołów mlecznych samic ssaków, stanowiący pokarm dla urodzonego potomstwa – tak
mleko definiuje „Multimedialny słownik PWN
– język polski”. W celu pozyskania mleka
człowiek doił krowy już 11 000 lat temu, mleka
innych ssaków też używano już w starożytności.
Różne narodowości miały jednak i mają nadal
odmienne preferencje co do pochodzenia spożywanego mleka. I tak na przykład – jak czytamy
u znanego polskiego leksykografa i felietonisty
Władysława Kopalińskiego – znaczna część
mleka spożywanego przez mieszkańców Indii, Włoch,
Węgier, Półwyspu Bałkańskiego, północnej Afryki, południowej Azji czy Japonii pochodzi od samic bawołu.
Hiszpanie, Francuzi i Polacy z Podhala bardzo cenią
mleko owcze, mieszkańcy krajów śródziemnomorskich
gustują w mleku kozim, niektóre plemiona arabskie
– zwłaszcza pustynne – w wielbłądzim, a Lapończycy
– w reniferowym. W Peru pija się głównie mleko krów
i lam, w Tybecie – jaków domowych, a wśród niektórych ludów Azji Środkowej – kobyle. Z tego ostatniego
wytwarza się popularny m.in. wśród starożytnych
Scytów i Tatarów kumys – lekki napój alkoholowy.
Mleczne sacrum i profanum
Co ciekawe, różne kultury mają do mleka zupełnie
odmienny stosunek. Są to nieraz podejścia bardzo
skrajne – od nabożnej czci począwszy, na całkowitym
obrzydzeniu skończywszy. Polska i Polacy plasują się
na tej skali mniej więcej pośrodku. Mleko stanowi
podstawowe pożywienie m.in. dla Lapończyków,
Hotentotów afrykańskich, Masajów z Kenii i Tanganiki,
Todów z gór Nilagiri w Indiach i licznych plemion
pasterskich Azji Środkowej. Wśród wielu ludów Europy,
Afryki i Azji mleczarstwo stało się podstawową gałęzią
rolnictwa.
W niektórych kręgach cywilizacyjnych wokół mleka
narosły wręcz swoiste rytuały. I tak na przykład całe
życie Todów toczy się wokół bawołu, zaś mleczarnia
jest dla nich świątynią. Jakiekolwiek czynności związane z mlekiem mogą być wykonywane tylko przez
mężczyzn (kobiety mogą tylko pić mleko – każdy inny
kontakt z nim zostałby potraktowany jako narusze-

Mleko jest jednym z wielu spożywanych
przez nas pokarmów – przez jednych bardziej, przez innych mniej lubianym. Są jednak
narody, które uczyniły z niego swój najbardziej podstawowy posiłek, a nawet przedmiot
sacrum. Ale są też i takie, które mleko darzą
wręcz wstrętem. Wokół tej wykorzystywanej
już w czasach antycznych substancji narosło
także sporo interesujących przesądów.
nie tabu). Mleko wreszcie daje się u Todów do picia
umierającemu, zmarłego zaś tuż przed pogrzebem
umieszcza się w oborze.
W wielu państwach – jak choćby w Mongolii, Indiach,
starożytnych Grecji, Rzymie i Egipcie – mleko składano w ofierze bogom i świętym zwierzętom. Egipcjanie
mieli nawet specjalnego boga ofiar mlecznych,
zwanego Iaty, wyobrażanego jako człowiek z dzbanem
mleka na głowie. Nie sposób też nie wspomnieć
o mleku zostawianym na podstawce przez gospodarza
domu dla duszka opiekuńczego. To zwyczaj popularny
jeszcze do niedawna w wielu krajach Europy. W Niemczech z kolei chłopi zwykli przystrajać krowy i konie
oraz drzwi stajni i obór gaikami. Wierzono, że uchroni
to zarówno bydło, jak i mieszkające w gospodarstwie
kobiety, przed złymi zakusami zlatujących się na
sabaty w Noc Walpurgi (1 maja) czarownic.
Zagotowanie mleka może skutkować pomorem
bydła lub spadkiem mleczności krów – tak twierdzą
Wahimowie z Ugandy oraz Masajowie z Kenii i Tanzanii.
Według Zulusów z kolei zraniony mężczyzna nie
powinien doić krów, dopóki nie podda się go rytuałowi
oczyszczenia. Tongowie z kolei uważają, że miesiączkująca kobieta nie powinna zbliżać się do zagrody
dla bydła, ani nawet spoglądać na nią (w ich kulturze
mleko i krew są uważane za ciecze przeciwstawne).
Obrzydzenie do mleka – tak jak do innych wydzielin
zwierzęcych – czuli natomiast Chińczycy, Japończycy,
Polinezyjczycy i Melanezyjczycy.
Z czym wolno, a z czym nie
Szereg obostrzeń u niektórych narodów dotyczy spożywania mleka z innymi pokarmami, na przykład

Zakładamy hodowlę gołębi
Wybór
odpowiedniej rasy,
znajomość anatomii ptaków,
zapewnienie optymalnego miejsca
bytowania, karmienie, a nawet najbliżsi
sąsiedzi – to tylko niektóre z kwestii,
na które musimy zwrócić uwagę przy
rozpoczynaniu hodowli gołębi.
Podpowiadamy, o czym przede
wszystkim trzeba
pamiętać.

Niektóre narody uczyniły z mleka swój
najbardziej podstawowy posiłek,
a nawet przedmiot sacrum
fot. pixinio

z mięsem. Obu tych produktów razem nie tkną Żydzi.
Bagandowie z Ugandy nie zjedzą mięsa gotowanego
w mleku, zaś Masajowie po spożyciu mięsa najpierw
zażywają środek wymiotny, a dopiero potem mogą
sięgnąć po mleko. Ponadto ich zdaniem umycie
naczynia po mleku wodą nadaje pojemnikowi przykry
zapach, dlatego też zamiast wody używają do tego
celu... krowiego moczu! Niektóre plemiona z kolei
– jak np. Ahamba i Akikuju – unikają stosunków
płciowych, gdy bydło się pasie.
Interesujących różnic kulturowych dotyczących
jedzenia nie musimy jednak szukać w aż tak odległych
zakątkach świata. Ciekawe obserwacje można poczynić także na gruncie europejskim bądź amerykańskim, gdzie funkcjonują na przykład różne przesądy
związane ze strawnością mleka łączonego z innymi
spożywanymi pokarmami, zwłaszcza kwaśnymi
(pomidory, ogórki kwaszone, cytryny). Dla Polaków
i Francuzów czymś nie do przyjęcia jest popijanie
lodowato zimnym mlekiem schabów i befsztyków,
ale już w Stanach Zjednoczonych i Skandynawii takie
połączenia są całkiem popularne.
Krzysztof Napierski
Źródła:
Władysław Kopaliński: Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 2007
Tegoż: Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy,
Warszawa 2007

O mleku ptasim i tym od wściekłej krowy

Kto dobre maniery wyssał z mlekiem matki, nie będzie w kulturalnym towarzystwie nadużywać mleka od wściekłej krowy. Zwłaszcza jeśli wciąż ma mleko pod nosem.
Znakomitą ilustracją tego, co dla danego narodu
jest ważne, jest frazeologia języka, którym się
posługuje. Jako że w Polsce od wieków używa się
do celów spożywczych i kosmetycznych mleka,
a nawet uważa się je jako symbol zdrowia czy wręcz
eliksir życia, również i ono wywarło swój wpływ
na naszą mowę. Któż z nas bowiem nie określił
kiedyś człowieka młodego, niedojrzałego czy
niedoświadczonego jako tego, który ma mleko pod
nosem, a kraju obfitującego we wszelkie bogactwa
– ziemią mlekiem i miodem płynącą. Jeśli ktoś ma
coś wpojonego od dziecka (np. wspomniane wyżej
dobre maniery), powiemy, że wyssał to z mlekiem
matki. Z kolei o zdrowej, rumianej cerze (a także
człowieku, który takową może się pochwalić) – że
jest jak krew z mlekiem. Ptasim mlekiem nazywamy
wyszukane, niezwykłe lub wręcz luksusowe jedzenie, a o ludziach żyjących w dobrobycie mówimy,
że brakuje im tylko ptasiego mleka. Płacze nad
rozlanym mlekiem ten, kto żałuje czegoś, czego nie
można już naprawić. Osoby gustujące w wódce zaś
spożywają... mleko od wściekłej krowy!
Oczywiście nie samym mlekiem człowiek żyje i nie
tylko to pożywienie zadomowiło się w naszej frazeologii. Mamy w niej przecież także np. musztardę
po obiedzie (coś spóźnionego, nieaktualnego), figę
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z makiem (wyrażenie używane, aby dać
sną jak na drożdżach (szybko), a towar w sklepie
komuś do zrozumienia, że czegoś
idzie jak świeże bułeczki (ma duży zbyt).
się nie zrobi lub coś się nie
W życiu jednak nie wszystko idzie jak
stanie), gruszki na wierzpo maśle (pomyślnie się układa)
bie (korzyść niemożliwa
– czasem ukochana da nam
do osiągnięcia) czy
czarną polewkę (odrzuci
mięso armatnie
zaręczyny), innym razem
(żołnierze wysywpadniemy jak śliwka
łani na pewną
w kompot (znajdziemy
śmierć). Jeśli
się w kłopotliwej sytuczujemy się lub
acji). Ważne jednak,
wyglądamy
by nie dać sobie
znakomicie –
w kaszę dmuchać (nie
czujemy się
pozwolić się wykorzylub wyglądamy
stać) i nie płakać nad
jak pączek
rozlanym mlekiem.
w maśle, gdy
Ale to tylko niektózaś humor nam
re z licznych pozycji
nie dopisuje – jew menu polskiej frazeolosteśmy nie w sosie.
gii, do których odkrywania
Nieraz zdarza nam
i smakowania gorąco
Osoby gustujące w wódce
się rzucać grochem
zachęcam!
zaś spożywają... mleko
od wściekłej krowy.
o ścianę (daremnie
Krzysztof Napierski
fot. Pxhere
kogoś upominać) lub rozbić
coś w drobny mak (na malutkie
kawałki). Dobrze, jeśli dzieci nam ro-

Niezależnie od tego, czy chcemy hodować gołębie
dla doraźnych korzyści, czy też czysto hobbystycznie, powinniśmy na początku pomyśleć o kilku
ważnych kwestiach. Po pierwsze, musimy mieć
wystarczająco dużo czasu, aby móc codziennie doglądać gołębi. Trzeba także zapewnić sobie pomoc
kogoś, kto będzie zajmował się ptakami w czasie
naszej ewentualnej niedyspozycji (np. choroby)
lub nieobecności (np. podczas urlopu). Zapytajmy
sąsiadów, czy nie będą mieli nic przeciwko takiej
hodowli – unikniemy wówczas późniejszych nieprzyjemności lub wręcz konfliktów (komuś mogą
przeszkadzać hałas i nieczystości). Sprawdźmy
wreszcie, gdzie moglibyśmy trzymać gołębie i czy
będziemy mogli pozwolić im na swobodne latanie,
czy też trzeba będzie zaopatrzyć się w wolierę
(niektóre gatunki, ze względu na ich dużą masę
ciała i upierzenie ograniczające ich zdolność lotu,
wręcz muszą przebywać w wolierach).
Jaka rasa?
Aby czerpać satysfakcję z naszej hodowli, powinniśmy wybrać odpowiednią rasę gołębi. Wszystkie co
prawda wywodzą się z jednego gatunku – gołębia
skalnego – i mają wiele zbliżonych cech oraz
wymagań, aczkolwiek występują wśród nich istotne
różnice, m.in. w wielkości, wadze i upierzeniu. Są
trzy podstawowe typy gołębi: pocztowe, lotne i rasowe. Pierwsze z nich charakteryzują się znaczną
prędkością lotu oraz zdolnością odszukiwania
gołębnika (w Zagłębiu Ruhry są nawet nazywane
„rumakami małego człowieka”). Gołębie lotne
potrafią wykonywać w powietrzu najróżniejsze
akrobacje, m.in. korkociąg, pikowanie, spiralę czy
świecę, stąd też są wykorzystywane na zawodach,
w których ocenia się takie umiejętności. Wiele ras
z tej grupy bardzo się od siebie różni wyglądem
zewnętrznym. Największą różnorodność wykazują
jednak przedstawiciele trzeciego typu – gołębi
rasowych. Ich hodowcy koncentrują się na uzyskaniu odpowiednich cech zewnętrznych, precyzyjnie
określonych w standardach gołębi poszczególnych
ras. W wyborze właściwej rasy z pewnością pomogą
lektura literatury fachowej i wizyta na targach małych zwierząt, gdzie można spotkać specjalistów,
którzy udzielą nam cennych porad.
Gołębie ABC
Hodowca gołębi powinien dysponować przynajmniej elementarną wiedzą na temat budowy ich
ciała. Zwierzęta te należą do ptaków o znakomitych umiejętnościach lotu, co umożliwiają im duża
wielkość ciała w porównaniu z jego niewielką masą
oraz niezwykle lekki szkielet zbudowany przede

wszystkim z kości pneumatycznych (wypełnionych
powietrzem). Ich upierzenie składa się w znacznej
mierze z piór konturowych – czyli odpowiadających
za ukształtowanie ptaków. Właściwych piór puchowych na ich korpusach jest bardzo mało. Istotne
funkcje pełnią skrzydła, które nie tylko umożliwiają
latanie, ale też izolują organizm przed wahaniami
temperatury (zarówno przed przegrzaniem, jak
i przed zmarznięciem) i chronią przed urazami
mechanicznymi.
Gołębie bardzo szybko rosną. Zostają w gnieździe
do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Są w tym czasie
karmione przez rodziców. Po ok. 28-30 dniach
zdolny do lotu gołąb może opuścić gniazdo.
Jesienią gołębie się pierzą (całkowicie od drugiego
roku życia), przy czym przez cały okres pierzenia
zachowują zdolność do lotu (w przeciwnym wypadku mogłyby paść ofiarą naturalnych wrogów).
Wiele z nich zachowuje też w tym czasie zdolność
rozrodczą, co odróżnia je od większości innych
gatunków ptaków.
Gołębie są ptakami stadnymi, a w pary wiążą się
nieraz na całe życie. Partnerzy zakładają w obrębie
kolonii rodzinę, która bardzo stanowczo broni
swojego terytorium. Gdy zagęszczenie osobników
w stadzie jest zbyt duże, dochodzi do wzajemnych
ataków – odległość od siebie, jaką ptaki powinny
zachowywać, to ok. 30-35 cm. Hodowca powinien
więc pamiętać o tym, aby zapewnić ptakom w gołębniku optymalną gęstość zasiedlenia.
Optymalne warunki
Gołębiom hodowlanym, trzymanym jako ptactwo
domowe, trzeba zapewnić gołębnik (którego nie
wymagają gołębie miejskie). Przy jego lokalizacji
i budowie najważniejsze znaczenie mają zabezpieczenie przed przeciągami (są szkodliwe dla wszystkich zwierząt), właściwe wietrzenie (ptaki muszą
mieć stały dostęp świeżego powietrza, trzeba więc
zadbać o wystarczającą cyrkulację) i utrzymanie
odpowiednio niskiej wilgotności wnętrza (suchy
mikroklimat zapobiega wielu ptasim chorobom).
Gołębi nie powinniśmy trzymać w zamknięciu,
tak jak choćby kur – nie są one bowiem zbytnio
wrażliwe ani na niskie, ani na wysokie temperatury,
i mogą przebywać na wolności przez cały rok.
Gołębnik powinien być na tyle duży, aby ptaki – jeśli
akurat wszystkie naraz i przez długi czas będą
w nim przebywać – czuły się tam swobodnie. Nie
należy przy tym zapominać, że oprócz przestrzeni
życiowej potrzebne jest też miejsce na pokarm,
narzędzia i ewentualnie apteczkę. Dobrze też
zapewnić przestrzeń gospodarzowi, który będzie
doglądał swoich podopiecznych. W sytuacji, gdy

ptaków nie trzymamy na wolności, wolierę powinniśmy zamontować tak, aby przylegała bezpośrednio
do gołębnika, a jej wielkość dostosować do liczby
ptaków i ruchliwości danej rasy. Jeśli dodatkowo
gołębnik i woliera będą się dobrze wtapiać w otoczenie, stworzymy przyjemne dla oka wrażenie
estetyczne.
Żywienie
Reguły karmienia gołębi zależą od rasy. Najbardziej
wyszukany pokarm trzeba podawać garłaczom,
które są bardzo wrażliwe na dobór pożywienia. Jeśli
interesuje nas hodowla właśnie ich, powinniśmy
zasięgnąć w tej kwestii rady u doświadczonego
hodowcy. Przy karmieniu gołębi jakiejkolwiek
rasy należy przede wszystkim pamiętać o tym,
aby nie dopuścić do obrośnięcia ich tłuszczem,
zagrażałoby to bowiem ich rozrodowi – grube
ptaki niechętnie się rozmnażają, ich jaja są często
niezapłodnione. Z jednej strony gołębie powinny
być smukłe, z drugiej zaś – pożywienia nie może im
brakować. Stąd też dobrze przyjąć zasadę, aby pokarm dosypywać dopiero wówczas, gdy poprzednia
partia zostanie całkowicie wyjedzona.
Należy kontrolować odstępy między kolejnymi karmieniami. Poza okresem rozrodczym karmę podaje
się zwykle raz dziennie, a jej ilość powinna być
tak wymierzona, aby nazajutrz o tej samej porze
wszystko było już zjedzone. Jeśli zaś zauważymy,
że pewna ilość pokarmu pozostała, zmniejszamy
kolejną rację. Dobrym znakiem dla hodowcy jest
zlatywanie się ptaków do gołębnika w momencie,
gdy chce im podać jedzenie (przejedzone niechętnie opuszczają wolierę). Te same zasady stosujemy
w okresie rozrodczym, z tą różnicą, że karmę dosypujemy 2-3 razy dziennie. Uwaga: pokarm powinien
być wyjadany w całości w ciągu 15 minut.
Czym gołębie karmić? Najczęściej w ich menu
znajdują się (w kolejności od najbardziej do najmniej lubianych): konopie, rzepak, kapusta, proso,
słonecznik, kukurydza, pszenica, groszek, ryż, bób,
jęczmień, żyto i owies. Jako pokarm uzupełniający
można stosować m.in. kiełki, mniszek lekarski, pokrzywę, szczypiorek, pietruszkę, sałatę, orzeszki (to
prawdziwy rarytas dla gołębi), karmy sprasowane,
preparaty witaminowe, czerwone kamienie i kołacze, grit (mieszanka muszli i drobnych kamyków),
wapno i humus.
Krzysztof Napierski
Bibliografia
Wilhelm Bauer: Hodowla gołębi. Rasy, zdrowie, opieka,
Warszawa 2009

22 kwiecień 2021

kwiecień 2021

23

Tlenoterapia po przebyciu COVID-19
dostępna w Mławie
Zderzenie z trzecią falą epidemii nasuwa myśl, co będzie, jeśli to ja się zarażę koronawirusem? Czy przebieg choroby będzie łagodny,
bezobjawowy, czy może bardzo ciężki, wręcz zagrażający życiu? Na te pytania niestety nikt nie zna odpowiedzi. Natomiast każdy
już chyba wie, że wirus głównie atakuje układ oddechowy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przebiegu choroby, ale jesteśmy w
stanie wspomagać swój organizm i mobilizować go do budowania odporności. Tlenoterapia hiperbaryczna to alternatywa zarówno
dla pacjentów niechorujących, jak i tych, którzy przeszli chorobę. Leczenie tlenem jest niezwykle skuteczne w regeneracji całego
organizmu. A regularne przyjmowanie tlenu zdecydowanie przyspiesza regenerację płuc np. po przebytym zapaleniu.
Dlatego też rośnie znaczenie
tlenoterapii w komorze hiperbarycznej, która pomaga
pacjentom z niewydolnością płucną spowodowaną
chorobą COVID-19. Leczenie
hiperbaryczne okazuje
się niezwykle skuteczne.
Podawanie tlenu tradycyjnymi metodami nie jest tak
skuteczne jak w komorach
hiperbarycznych, gdzie
podaje się skoncentrowaną
ilość w warunkach wyższego
ciśnienia –1,5 ATA. Dzięki
temu:
• Zwiększa się wydajność
przyswajania tlenu, poprzez
zwiększone przenikanie cząsteczek gazów w tkankach
płucnych.
• Ilość tlenu, która rozpuszcza
się we krwi, jest dużo większa, niż całkowita zdolność
transportu hemoglobiny.
Tutaj tlen dociera również do
osocza i płynu mózgowo-rdzeniowego.
• Tlenoterapia hiperbaryczna w serii krótkich
zabiegów poprawia metabolizm, nawet tych
najbardziej niedotlenionych części organizmu.
• Tlen hiperbaryczny znacznie pobudza układ odpornościowy organizmu. Wzrasta ilość komórek
żernych krwi (fagocytów) i limfocytów odpowiedzialnych za walkę z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Wzrasta tym samym zdolność układu
immunologicznego do obrony organizmu.
• Terapia skutkuje także poprawą u osób skarżących się na bóle głowy, problemy z pamięcią,
utrzymujące się zmęczenie, zaburzenia rytmu
serca czy niepełne odczucia zapachu i smaku.

– W obecnym czasie duża część pacjentów zgłasza się do nas, właśnie z powodu powikłań spowodowanych przebyciem COVID-19. Są to głównie
problemy układu oddechowego. Kiedyś tego typu
terapia nie była powszechnie stosowana, dziś
zyskała ona bardzo na popularności. Zgłasza się
do nas coraz więcej pacjentów z powikłaniami
po przebytej chorobie wywołanej koronawirusem
SARS-CoV-2 – mówi Anna Kamińska, właściciel
komory hiperbarycznej.
Kłopoty z koncentracją i pamięcią to jedne
z wielu powikłań, jakie towarzyszą pacjentom po
przebytej chorobie. Najgorszą i niestety długotrwałą uciążliwością jest duszność spowodowana

zapaleniem płuc, które
często przybiera ostry
przebieg.
W takiej sytuacji każdy
szuka najlepszej skutecznej terapii, która pomoże
pozbyć się uciążliwych
dolegliwości.
– Po przejściu koronawirusa miałem okropne
problemy z oddychaniem. Po wykonaniu RTG
okazało się, że COVID-19
spowodował uszkodzenie płuc. Jestem już po
10 zabiegach w komorze,
co znacznie poprawiło
moje funkcjonowanie.
Nie odczuwam braku
powietrza, nie męczę się
już tak szybko i zdecydowanie lepiej śpię – mówi
nam pan Mariusz B.,
klient komory hiperbarycznej Medicus Therapy
w Mławie.
Chroniczne zmęczenie to częste schorzenie, które towarzyszy większości ozdrowieńców. Brak sił
oraz słaba odporność powodują wydłużony czas
całkowitego powrotu do zdrowia. Tlen pomaga
w szybszym powrocie do zdrowia.
– Bardzo się cieszę, że skorzystałam z tlenoterapii, bowiem moje wyniki znacząco się poprawiają.
COVID-19 spowodował dużo zmian w moim organizmie, takich jak chroniczne zmęczenie, słaba
odporność czy też brak sił. Tlenoterapia powoli
poprawia wszystkie moje parametry i z każdą
wizytą czuję się coraz lepiej – mówi pani Kasia,
pacjentka komory hiperbarycznej.

Sprawdź koniecznie, czy leczenie tlenem hiperbarycznym może pomóc także Tobie!
Zapraszamy do skorzystania z tlenoterapii w gabinecie pracowni Medicus
przy ul. Spółdzielczej w Mławie. Kontakt pod nr. tel.: 509 080 167
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zostały zorganizowane warsztaty florystyczne dla
seniorów pn. „Kwiaty pamięci w czerwieni i bieli”.

Kultura w pandemii?
DAJEMY RADĘ
Pierwsza informacja o niebezpiecznym wirusie SARS-CoV-2 obiegła nasz kraj już ponad rok temu. Niespodziewany przewrót
spowodowany pandemią doprowadził nie tylko do społecznej izolacji, ale również zmiany myślenia ludzi i działania wielu instytucji. Wszystkie ośrodki kultury w tym czasie musiały wprowadzić ograniczenia i definitywnie zrezygnować z bezpośredniego
kontaktu z publicznością. Na szczęście nowoczesne technologie okazały się skutecznym narzędziem do budowania platformy
odbiorców oferty, która w tych warunkach mogła istnieć tylko w świecie wirtualnym. Miejskim Domu Kultury w Mławie, mimo
iż do tej pory nie prowadził szeroko zakrojonej działalności online, szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości i z powodzeniem
realizuje wiele autorskich projektów oraz korzysta z funduszy pochodzących ze środków zewnętrznych przeznaczonych na
rozwój cyfrowej kultury. Nieprzerwanie, od kwietnia 2020 r. na stronie instytucji, jej facebookowym fan page’u i kanale YouTube
publikowane są materiały, z których bezpłatnie może korzystać każdy użytkownik internetu.

Ponadto w lipcu i sierpniu Miejski Dom Kultury,
dzięki chwilowemu odejściu od polityki lockdownu,
mógł rozpocząć realizację programu profilaktycznego skierowanego do seniorów. W ramach
zadania „Z dawką endorfiny bez morfiny” 16
i 22 lipca 2020 r. w Nadleśnictwie Dwukoły, przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa odbyły się dwa
spotkania stacjonarne trzydziestopięcioosobowych
grup seniorów z udziałem lekarza i specjalisty ds.
uzależnień. Dodatkowo seniorzy mogli skorzystać
również z oferty wykładów online, podczas których
eksperci omawiali najważniejsze skutki uzależnień
od leków i zawartych w nich substancji psychoaktywnych oraz zakres pomocy, z której mogą
skorzystać osoby starsze borykające się z tym
problemem. Działania profilaktyczne domu kultury
były również kontynuowane po wakacjach, ale ich
odbiorcami były już dzieci i młodzież mławskich
szkół, które w ramach konkursu „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy” nadsyłały prace
plastyczne promujące zdrowy styl życia wolny od
używek. Również w ramach tego działania, Miejski
Dom Kultury wraz z Komendą Powiatową Policji
w Mławie przygotował materiały edukacyjny online
przestrzegające przed zażywaniem substancji
szkodliwych, m.in. dopalaczy – dodaje Edyta
Suszek.
Ważnym wydarzeniem, które było współorganizowane przez dom kultury w ubiegłym roku przy

Dziś Miejski Dom Kultury może pochwalić się ponad
stu dwudziestoma materiałami wideo, ale również
doświadczeniem w budowaniu współczesnej kultury, której przekaźnikiem są media społecznościowe,
strony internetowe oraz aplikacje ułatwiające
podtrzymanie dialogu z odbiorcami. Umiejętności
i wiedza zdobyte przez pracowników domu kultury
przez ostatni rok wpłynęły na maksymalne dopasowanie działań instytucji do potrzeb mieszkańców
Mławy oraz świadomego doboru treści, które
odpowiadałyby zapotrzebowaniu różnych grup społecznych. Na stronach zarządzanych przez instytucję można odnaleźć treści skierowane do dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Przygotowywane materiały filmowe to warsztaty dla gitarzystów i perkusistów, tutoriale związane z tematyką
świąteczną oraz DIY, zajęcia taneczne, fotograficzne, wywiady ze znanymi osobami oraz koncerty.

Znaczna część z nich to nagrania dostosowane do
potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.
Obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu
instytucji kultury doprowadziły również do zmian
organizacyjnych. Oferta zajęciowa nie jest już
tak bogata, jak jeszcze dwa lata temu, ale nadal
prowadzone są zajęcia artystyczne w formie online.
Korzystają z nich m.in. międzypokoleniowa grupa
teatralna oraz Mławska Orkiestra Dęta.
- W okresie wakacyjnym pozyskalismy również
środki finansowe na przygotowanie oferty koncertowej online. Dzięki funduszom pochodzącym z Narodowego Centrum Kultury w ramach nowego programu dotacyjnego Ministra Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pn. „Kultura w sieci” Miejski
Dom Kultury wyemitował aż trzynaście koncertów

z udziałem polskich artystów. Koncerty, zamiast
odbyć się w parku miejskim, jak było to każdego
roku, były publikowane na stronach MDK i partnerów instytucji. W promocję projektu „Muzyka bez
granic SIECIOWANIE DŹWIĘKIEM” zaangażowały
się również samorząd, lokalne rozgłośnie, portale
internetowe, wydawnictwa prasowe oraz Akademia
Wilanowska. Za uzyskane w drodze konkursu 25 tys.
zł zorganizowaliśmy koncerty m.in. pochodzącego
z Mławy Roberta Szpręgla, który wystąpił z Januszem Tylmanem, Czesławem Majewskim i Joanną
Stefańską-Matraszek, Muzycznego Teatru Słuchaj
Uchem, Wojciecha Gęsickiego, Pawła Szymańskiego, Marka Majewskiego, gitarzysty Dariusza
Marcinkiewicza oraz muzyków współpracujących
z Filharmonią Narodową - mówi Edyta Suszek,
dyrektor MDK w Mławie.
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Wszystkie prowadzone przez Miejski Dom Kultury
w tym i ubiegłym roku działania są ukierunkowane na maksymalne zaangażowanie mieszańców
w rozwój lokalnej kultury. Instytucji zależy na
aktywnym uczestnictwie mieszkańców, dlatego
często ogłasza konkursy dla starszych i młodszych
mławian. Tylko w ubiegłym miesiącu zostały
zorganizowane dwa, z czego na jeden nadal
można przesyłać prace. W planach są już kolejne
konkursy związane m.in. z 140. rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Kadra
MDK chce odgrywać rolę kreatorów i inicjatorów
oraz realizować ciekawe pomysły na organizacje
innowacyjnych wydarzeń kulturalnych. W tym celu
rozpoczyna kolejny projekt finansowany przez
Narodowe Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne, o którym już dziś
można przeczytać na stronie instytucji. W ramach
zadania MDK przeznaczy aż 22 tys. na wspieranie
oddolnych inicjatyw kulturalnych, których autorami
będą mieszkańcy Mławy.

zachowaniu obostrzeń, był również Victor Young
Jazz Festival Mława. W ramach tego dwudniowego
festiwalu odbyły się m.in. warsztaty jazzowe oraz
panele dyskusyjne i koncerty znanych muzyków, takich jak: Kuba Stankiewicz, Andrzej Jagodziński, Artur Dutkiewicz,
Bogdan Hołownia
oraz zespołu Zagan
Acoustic. Wydarzeniami
towarzyszącymi tej
imprezie były również
wernisaż prac laureatów
Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego
„Malowanie muzyką”
oraz uroczyste otwarcie
Skweru Victora Younga.
To niejedyne działania Miejskiego Domu
Kultury w Mławie, które
udało się zorganizować
stacjonarnie. Instytucja
włączyła się się również
w ogólnopolskie akcje
m.in. „Niepodległa do
hymnu” czy program
Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej
Edyta Suszek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie
CAL, w ramach którego

26 kwiecień 2021

kwiecień 2021

Wiosna, wiosna,
wiosna ach to TY!

Zrzuć gębę i pokaż twarz!

Wiosna! Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych promieni słońca
i wyższej temperatury. Przyroda powoli budzi się do życia i mamy więcej energii.
Czas na zrobienie porządków po zimie. Żegnamy czapki, szaliki, ciepłe płaszcze
i kurtki. Za sprawą tej pory roku każdy bardziej lub mniej świadomie chce wyglądać
pięknie i świeżo. Szczególnie w tym roku zimowe choroby dały się we znaki wielu
osobom, spustoszenie i ślady jakie zostawiły w naszym organizmie są ogromne.
To właśnie czas na to aby zadbać o urodę i formę
fizyczną. Wykorzystaj ten czas maksymalnie i zrób
małą rewolucję w swoim życiu. To również czas,
kiedy możemy zacząć stosować intensywną pielęgnację skóry.

- przede wszystkim dużo pić! Najlepiej wodę lub
świeże soki warzywne i owocowe. Picie wody nie
tylko nawilża od środka ale również wygładza skórę
i zapobiega powstawaniu zmarszczek i oczyszcza
organizm.

Wybierz się do kosmetyczki, by poprawić stan cery
albo wykonać zabiegi ujędrniające lub relaksujące. Możesz również odświeżyć fryzurę. Dzięki tym
czynnościom poczujesz się piękna, rozkwitniesz jak
przyroda dookoła ciebie i poprawisz sobie nastrój.
Rób peelingi – są bardzo ważnym elementem
pielęgnacji skóry. Nasze komórki odtwarzają się
w niesamowitym tempie i powinno się te martwe
usuwać z powierzchni skóry, żeby wyglądała świeżo.
Dzięki peelingom również zapobiegniemy zapychaniu się porów w skórze, co uchroni nas przed
powstawaniem pryszczy.

Jedzenie dużej ilości witamin. Nie chodzi jednak
o łykanie suplementów. Wiosna, to czas, kiedy
możemy sobie pozwolić na więcej świeżych warzyw
i owoców w swojej codziennej diecie. Przy wyborze
warzyw, warto szczególną uwagę, zwrócić na
nowalijki. Już niedługo na straganach i w sklepach
pojawią się świeże owoce i warzywa. To idealny
moment by przyjrzeć się temu, co jemy i wprowadzić zdrowy jadłospis, pełen witamin. Po zimowych,
gorących, rozgrzewających posiłkach i wieczorach
spędzonych pod kocykiem z tabliczką czekolady
nadszedł czas na świeże, kolorowe sałatki, koktajle
i wyciskane soki.

Nie zapomnij o nawilżaniu. Warto użyć balsamu do
ciała z dobrym składem. Najbezpieczniej szukać
w sklepach z kosmetykami naturalnymi, ekologicznymi bądź ziołowymi. Trzeba jednak pamiętać
o tym, że bardzo ważne jest również nawilżanie
skóry od wewnątrz. Jak to zrobić? Bardzo prosto

Aktywność fizyczna
Aktywność na świeżym powietrzu pozytywnie
wpływa nie tylko na sylwetkę, ale również na samopoczucie oraz zdrowie każdego człowieka. Dlatego
właśnie bardzo ważne jest, aby planować swój czas

Po prostu beauty!
About Beauty Klaudia Korona to miejsce, które powstało z pasji
i zamiłowania do podkreślania naturalnego piękna kobiet.

Kreowane przez lata mity i błędne informacje zamieszczane w mediach spowodowały,
że duża liczba kobiet odczuwa lęk lub nie do
końca wie, czym tak naprawdę jest makijaż
permanentny.
Prawidłowo i umiejętnie wykonany makijaż
pozwala zamaskować i skorygować drobne
niedoskonałości skóry, braki w owłosieniu
jak również pozytywnie wpłynąć na komfort
życia klientek poprzez poprawę ich wyglądu.
Wykonanie makijażu permanentnego brwi
podkreśla, optycznie powiększa i uwydatnia
spojrzenie. Zaakcentowanie konturu ust
oraz nasycenie ich kolorem sprawia, że
twarz nabiera świeżości i odejmuje kilka lat.
Coraz częściej alternatywą dla bolesnych
i drogich zabiegów medycyny estetycznej
jest pigmentacja.
Lata szkoleń poparte praktyką, indywidualne
podejście i budowanie świadomości pozwo-

liły mi na wypracowanie technik makijażu
permanentnego które budzą zadowolenie
u każdej z Pań odwiedzającej mój gabinet.
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tak, by aktywne spędzanie czasu znajdowało się
w naszym planie dnia. Dzięki temu możemy zwiększyć swoją wydajność. O formę możesz zadbać
także na basenie lub siłowni.
Jeżeli nie jesteś zagorzałą fanką sportu i nie umiesz
się zmusić do ćwiczeń, to wykorzystaj dobrą pogodę na spacery. Zamiast samochodu czy tramwaju
wybierz przechadzkę piechotą, a w weekendy
chodźcie z rodziną na spacery, które przez ostatnie
miesiące były niemożliwe.
Marsz wcale nie jest gorszy od biegania, więc można śmiało powiedzieć, że uprawiasz sport. Do tego
w przyjemny sposób, bo podziwiając budzącą się
do życia roślinność, słuchając śpiewu ptaków, przy
okazji zwiedzając z rodziną nowe, ciekawe miejsca.
Zadbaj o piękny uśmiech. Chociaż za śniegiem nikt
już nie tęskni, to na wiosnę możesz podjąć walkę
o śnieżnobiały uśmiech, który z pewnością ucieszy
Cię tak jak zakończenie zimy i będzie idealnym
zwieńczeniem wiosennych stylizacji. Umów się do
dentysty na przegląd i wybierzcie odpowiednią
metodę wybielania zębów.
red. Monika

Narzuciliśmy sobie kajdany póz i mód. Przywdzialiśmy gęby, z których nie sposób się
uwolnić, i popadliśmy w niewolę konwenansu. Utratę czci i honoru ryzykujemy, gdy na
przyjęciu drugi raz sięgniemy do tego samego półmiska. Podanie kawy za wcześnie lub
za późno może skutkować konfliktem dyplomatycznym bądź nawet wojną. A wszystko
dlatego, że chcemy być lepszymi od innych. Ludzkość sama na siebie ukręciła bicz
z własnej pychy.
Lektura protokołu dyplomatycznego potrafi
zniechęcić już po kilku stronach. Same reguły
dotyczące organizowania i przebiegu oficjalnych
przyjęć przyprawiają o dreszcze. W jakiej kolejności
i o jakiej porze goście mogą przychodzić na przyjęcia, a gospodarze – witać ich i obsługiwać; kogo
przy kim posadzić wokół stołu; co, kiedy, jak (m.in.
w jakiej temperaturze) i w połączeniu z czym podawać (zwłaszcza w zakresie napojów alkoholowych);
kto, kiedy, do kogo i w jaki sposób ma prawo się
odezwać; o jakiej porze i w jakich okolicznościach
bez uszczerbku na honorze wznieść toast, wstać od
stołu czy kulturalnie opuścić przyjęcie… To tylko
niektóre z kwestii, jakie w małym paluszku muszą
mieć ci, którzy nie chcą nieopatrznym zachowaniem wywołać konfliktu dyplomatycznego. Bo
już położenie łyżeczki nie tą stroną (wypukłą lub
wklęsłą) do góry bądź podanie kawy o kilka minut
za wcześnie albo za późno mogłoby spowodować
poważne reperkusje, a nawet doprowadzić do
wojny. Temat rzeka, o którym można by pisać
jeszcze długo – dowodem niech będzie fakt, że aby
go dobrze opanować, trzeba ukończyć specjalne
studia na kierunku „protokół dyplomatyczny”.
To tylko jedna z wielu gąb – jakby to określił
Witold Gombrowicz – jakie ludzie od lat sobie
przyprawiają, żeby odpowiednio się upozować
i „dobrze” wypaść przed innymi. Gąb, od których
tak trudno nam się wyzwolić. „Nie ma ucieczki
przed gębą, jak tylko w inną gębę” – pisze autor
„Ferdydurke”. Jakże piękną postawę buntu wobec
tychże zaprezentował jeden z głównych bohaterów
słynnego romansu Heleny Mniszkówny „Trędowata”.
Pozwolę sobie zacytować dłuższy ustęp: „Waldemar
wiedział, że dziadek mimo trzeźwości i rozsądku był
zagorzałym fanatykiem własnej sfery i cześć dla
niej posuwał aż do fetyszyzmu. Wyobrażał sobie,
że arystokracja jest batutą w ręku Boga, że kieruje
masą ludzi niżej umieszczonych, orkiestrą ludzkich
wrażeń: że nadaje im odpowiednie hasło, każe
tłumom patrzeć na siebie, zmusza do kierowania
się śladem jej ruchów. Jednej wady pan Maciej
nie mógł darować swej fikcyjnej batucie, to
jest zamiłowania do cudzych farb, co ją czyniło
podobną do maskaradowej pstrokacizny, zakrywającej właściwy grunt. Na wzmiankę pana Macieja, że obcując z nimi, ludzie innych sfer mogą
korzystać wiele, Waldemar zawołał z humorem:
– A tak, skorzysta, będzie nam wdzięczny. Po co
ma nabywać atomami? Może przejąć gremialnie
nerwy i kwasy ciotki, jej wytworne i dystyngowane minki. Nauczy się makaronizować, uważać
zagranicę za wyrocznię, dowie się, że człowiek,
który szanuje swą godność, powinien uważać
literę „r” za barbarzyński zabytek w alfabecie; wreszcie przekonamy go, że można być
skazanym na utratę czci i honoru nie tylko po
spełnieniu podłości ale i za... dobieranie drugi
raz z półmiska. Wspaniałe nabytki cywilizacji, in
summo gradu!”. Pięknie ordynat Michorowski
wypunktował pychę i samouwielbienie jaśniepaństwa i z miejsca stał się moim ulubieńcem.
Dodatkowy plus za krytykę bezrefleksyjnego
uwielbienia wszelkiej obczyzny przy jednoczesnym deprecjonowaniu cennego dorobku
rodzimej kultury (aż się przypomina słynna
„Żona modna” Ignacego Krasickiego). Ja też, za
Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem, „wolę polskie
gówno w polu, niż fijołki w Neapolu” – przy czym

to właśnie owa swojskość i polska tradycja są dla
mnie tym fijołkiem, a nie żadnym gównem, jak to
było w ocenie różnych Elzonowskich czy innych
Ćwileckich.
Na cóż nam te wszystkie maski, pozy i protokoły?
Po to, żeby przed kimś okazać się bardziej obytym
towarzysko, eleganckim, wyrafinowanym, po
prostu – lepszym? Nazywają to dobrymi manierami, ja jednak wolę określać zmanierowaniem,
a nawet kabotynizmem i pychą. Wystarczy przecież
staropolska grzeczność i gościnność, żeby wyrazić
szacunek dla drugiej osoby – te wartości powinny
być dla nas drogowskazem. Nie potrzeba stroić
się w nie wiadomo jakie piórka i odgrywać nie
wiadomo jakich ról, aby być człowiekiem kulturalnym i serdecznym. „Niech wasza mowa będzie: Tak,
tak; nie, nie” – mówi Jezus na kartach Ewangelii
(Mt. 5,37, Biblia Tysiąclecia) – co prawda akurat
w kontekście krzywoprzysięstwa, ale myślę, że do
wszelkiego przyprawiania sobie gąb jego słowa też
pasują doskonale. I to nie tylko w środowiskach
arystokratycznych i dyplomatycznych, które przywołałem powyżej.
Wróćmy do Gombrowicza i słynnej – dotyczącej już
bardziej przyziemnych sfer życia – lekcji polskiego, podczas której Gałkiewicz nie jest w stanie
zachwycić się wielkim poetą Słowackim, do czego
zachęca go profesor o znaczącym pseudonimie
Bladaczka. Nie umniejszając, Boże uchowaj,
dorobku autora „Beniowskiego”, który bez wątpienia „wielkim poetą był”, mamy tutaj doskonały
przykład narzucania drugiemu człowiekowi własnej
racji, która jest „mojsza niż twojsza”, i zabijania
twórczego myślenia, co zdarza się do dziś nie
tylko w szkolnictwie i na scenie politycznej. Sam
z wykształcenia jestem polonistą i podczas swoich
praktyk, a wcześniej także studiów, najbardziej
ceniłem tych słuchaczy, którzy potrafili nie zgodzić
się z ogólnie przyjętym poglądem i sensownie uargumentować własny. Szkoła, oprócz przekazywania
cennej i ubogacającej nas wiedzy, winna uczyć

nas myślenia i wyrabiania sobie poglądu na świat,
a nie ślepego podążania za stadem zmierzającym
wprost w czeluść gigantycznej maszynki do mielenia mięsa, jak to widzieliśmy w słynnym teledysku
Pink Floyd. „Pod prąd… bo z prądem płyną tylko
zdechłe ryby i ścierwo” – mawiał, inspirując się Zbigniewem Herbertem, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, na którego wykłady z etyki miałem niekłamaną
przyjemność uczęszczać. Taki mój współczesny Pan
Cogito.
Pycha. Ona, jak mniemam, sprawia, że ci, którzy
uważają się za owe „batuty w ręku Boga” i depozytariuszy jedynie słusznej prawdy, chcą nam
narzucić swój styl, swoją modę, swoje myślenie –
swoją rację, bardziej ichniejszą niż naszą. I pycha
też winna temu, że tak często poddajemy się
owemu owczemu pędowi, stając się aktorami na
cudzej scenie – bo też chcemy być tacy, jak „oni”:
ładniejsi, bardziej eleganccy, mądrzejsi… lepsi!
Nikt nie jest lepszy ani gorszy. Bóg stworzył nas
na swoje podobieństwo (a jak myśmy to później
popsuli, to już inna historia) i wszyscy jesteśmy
wobec siebie równi. Nie przyprawiajmy więc sobie
gąb i nie przystrajajmy się w piórka, w które inni
chcą nas ubrać tylko dlatego, że czują się lepsi od
nas. Odrzućmy bezkrytycyzm i konformizm, które
do niczego dobrego nas nie doprowadzą. Przywołany już wyżej ksiądz Maciejewski stworzył kiedyś
świetną prezentację multimedialną, w której pytał,
co trzeba zrobić, żeby pójść do piekła. Odpowiedź
brzmiała: nic! Nauczmy się więc myśleć i nie bójmy
się myśleć. Szanujmy drugiego człowieka, który nie
jest w niczym lepszy ani gorszy od nas, ale miejmy
też odwagę mieć własne zdanie. I nie utrudniajmy
sobie życia zbędnymi protokołami – genialność
tkwi w prostocie, a więcej zdziałają życzliwy
uśmiech i serdeczny uścisk dłoni, niż kawa podana
we właściwej minucie i w odpowiedniej temperaturze.

Krzysztof Napierski
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Zdrowa alternatywa

Leki i alkohol jako antidotum na
stres? Zdecydowanie nie polecamy,
zwłaszcza jeśli są ze sobą łączone.
Takie środki mogą tylko zrujnować
nasze zdrowie i wprawić nas w
jeszcze większe przygnębienie lub
depresję. Zamiast nich proponujemy się trochę rozruszać. Ćwicz
razem z nami – nic tak nie poprawia
samopoczucia jak sport i solidna
dawka endorfin!

Pływanie i inne aktywności w wodzie to nie tylko sport. To także doskonała profilaktyka wielu schorzeń. Pełni także rolę rehabilitacyjną
w wielu chorobach cywilizacyjnych. Regularne pływanie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, samopoczucie oraz naszą wydolność i mięśnie.
Trudno znaleźć podobną formę ruchu, która tak znakomicie oddziałuje na nasz organizm, jednocześnie nie nadwyrężając stawów.
Miasto Mława we współpracy z magazynem „Pory
Roku” i Telewizją Mazury organizuje w tym roku
cykl zajęć profilaktycznych online prowadzonych
przez fizykoterapeutę oraz burmistrza Sławomira
Kowalewskiego. Filmy będzie można obejrzeć
na stronach internetowych www.mttv.pl i www.
mlawa.pl oraz w mediach społecznościowych.
W pierwszych trzech odcinkach fizykoterapeuta
udowodni, jak doskonałym sposobem na poprawę
nastroju i kondycji oraz znakomitą alternatywą
dla używek jest aktywność fizyczna. W trzech ko-

lejnych swoim bogatym doświadczeniem podzieli
się z amatorami jazdy na rowerze i zdradzi kilka
patentów na bezpieczne czerpanie frajdy z tej
formy aktywności burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski – były zawodowy kolarz klubów Jurand
Ciechanów i CWKS Legia Warszawa. Warto śledzić
media internetowe i być z nami. Filmy polecamy szczególnie osobom w wieku produkcyjnym
i seniorom, którzy zwłaszcza teraz – w związku
z ograniczeniami pandemicznymi – obawiają się
korzystać z niektórych form aktywności.

Zapraszamy także do lektury „Pór Roku”. Na
naszych łamach przez cały rok będą się ukazywały artykuły z opisami ćwiczeń. W pierwszym
i czwartym kwartale będą to porady dla seniorów,
natomiast w drugim i trzecim – dla rowerzystów. Premierowa odsłona naszego cyklu już
dziś. Zadbajmy o siebie – postawmy na zdrową
aktywność!
red.

BADANIA LABORATORYJNE

Praktykowanie jogi ma wiele korzyści. Joga całościowo oddziałuje na ciało, psychikę i emocje, a tym samym na nasze
zdrowie i samopoczucie.
Z czasem każda osoba ćwicząca jogę przekonuje się, że to
nie tylko ćwiczenia fizyczne, bo joga ma również bardzo
pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.

Spacer! Z parasolem czy w kapeluszu, zawsze niesie wiele korzyści dla naszego
zdrowia. Przede wszystkim jest to rodzaj ruchu całkowicie naturalny dla naszego
organizmu. To najbezpieczniejsza forma rekreacji ruchowej przeznaczona dla
każdego, bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Nie musi być intensywnym
wysiłkiem fizycznym – sami decydujemy, jaki dystans i w jakim tempie pokonamy.
Spacerować mogą wszyscy bez specjalnego przygotowania czy specjalistycznego
sprzętu. Tempo spaceru pozwala na podziwianie krajobrazu czy rozmowę z towarzyszem przechadzki, w zależności od upodobań i nastroju.

Kampania społeczna Burmistrza Miasta Mława „Spójrz trzeźwo – Mława jest
piękna”, realizowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zapraszamy do korzystania z naszych Punktów Pobrań
w Mławie.
Oferujemy szeroki panel badań laboratoryjnych podstawowych
i specjalistycznych, zapewniamy fachową obsługę, wyniki badań
dostępne na platformie on-line, krótki czas oczekiwania na wynik.
Nasze punkty pobrań są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-10:00.
ul. Spółdzielcza 2 (od 01.04.2021 r.)

Jakość nie jest dziełem przypadku…

29

30 kwiecień 2021

kwiecień 2021

i

Mława, kwiecień 2021 r.

Kwestionariusz Por Roku
Na nasze pytania odpowiada Piotr Jankowski, dyrektor MOSiR Mława

Co Pan najbardziej lubi w sobie...
Otwartość i optymistyczne nastawienie do świata.
Pierwsza miłość…
Od zawsze moje żona Ania. Wychowaliśmy się na tym samym osiedlu, w tym samym bloku, a nawet w tej samej klatce.
Film do którego chętnie Pan wraca…
Lubię wracać do dobrych seriali, jak „Rodzina Soprano”, „Breaking Bad” czy „House of Cards”, a z polskich m.in. „Kariera Nikodema Dyzmy”
z niezapomnianą rolą Romana Wilhelmiego.
Ulubiona potrawa…
Chciałem wskazać coś wyszukanego, ale prawda jest taka, że uwielbiam tradycyjny rosół lub pomidorową, obowiązkowo z kotletem
schabowym i marchewką.
Czego w życiu by Pan nie zrobił...
Nie skoczyłbym na bungee.
Czego się Pan najbardziej boi...
Pająków!
Z czego jest Pan najbardziej dumny…
Z rodziny, dzieci i tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć.
Kim Pan chciał zostać w przyszłości jak był Pan małym dzieckiem…
Wszyscy moi koledzy chcieli być policjantem lub strażakiem, a ja chciałem zostać kierowcą ciężarówki. Niestety, do dziś nie mam takich
uprawnień.
Pierwsza praca…
Zaczynałem pracę zawodową bardzo wcześnie, bo zaraz po osiągnięciu pełnoletności - od stażu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawrze”
w Mławie.
Ulubione wino…
Szczerze mówiąc, preferuję inne alkohole.
Ulubione miejsce na ziemi...
Dom, w którym mogę odpocząć i się zrelaksować oraz mała działka, na której mogą skosić trawę i zaprosić znajomych na grilla.
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Król Salomon spoczywający na stolcu
fot.: Wikipedia

