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O SZCZEPIENIACH 

Czy szczepionka jest bezpieczna? Jakim bada-

niom i procedurom podlega? 

 Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich 

przechodzi staranne badania i może być podana 

wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspe-

cjalizowane instytucje. Skrócono do minimum pro-

cedury rejestracyjne i administracyjne, ale badania 

wykonywano według najwyższych standardów bez-

pieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych 

szczepionek. Po wyprodukowaniu szczepionki      

w laboratorium badawczym prowadzi się badania 

in vitro i in vivo w modelach zwierzęcych, które 

mają wykazać, czy szczepionka ma działanie 

ochronne przed chorobą zakaźną. Bada się również 

właściwości toksykologiczne i farmakologiczne. 

Dopiero po udowodnieniu bezpieczeństwa          

oraz analizie potencjalnej skuteczności przechodzi 

się do kluczowego etapu prac – badań klinicznych   

z udziałem ochotników, najpierw setek, później ty-

sięcy. Tak też było w przypadku szczepionek prze-

ciw Covid-19. W powyższej tabeli wymieniono ro-

dzaje oraz producentów szczepionek, które przeszły 

pozytywnie badania kliniczne oraz proces dopusz-

czenia w Unii Europejskiej.  

 W Polsce Narodowy Program Szczepień został 

opracowany przy współpracy wielu instytucji, orga-

nizacji oraz podmiotów medycznych i farmaceu-

tycznych, w tym: Agencji Badań Medycznych, 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego, Polskiej Akademii 

Nauk, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii; we-

dług których szczepionka jest bezpieczna.       

Dlaczego warto się zaszczepić? 
 
1. Uchronisz się przed COVID-19. 

2. Uratujesz komuś życie. 

3. Bo możesz – szczepionka jest bezpłatna, dobro-

wolna i skuteczna. 

4. Pomożesz walczyć z pandemią. 

5. Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będziecie bez-

pieczni. 

6. Szczepionki są bezpieczne – zbadane przez pol-

skie i unijne instytucje. 

7. Zostaniesz zbadany i poznasz swój stan zdrowia. 

8. Dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności. 

9. Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin, 

teatrów, koncertów i wydarzeń kulturalnych. 

10. Bo szczepionka to najbardziej skuteczna meto-

da, która chroni przed zakażeniem. Ludzkość z po-

wodzeniem korzysta z niej od ponad stu lat.  

 Mieszkańcom gminy Pszczew mającym trud-

ności w samodzielnym dotarciu do punktu szcze-

pień zostanie zapewniony transport. Do osób le-

żących dojedzie lekarz. Aby zgłosić takie potrze-

by, należy najpierw zarejestrować się na konkret-

ny termin, a następnie poinformować o potrzebie 

transportu lub przyjazdu lekarza, dzwoniąc         

do gminnego koordynatora ds. szczepień tel. 697 

200 170. 

W IE ŚC I Z  U RZ Ę DU  
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Szczepimy się, ale kiedy? 
 

 15 stycznia ruszyła rejestracja na terminy szcze-

pień przeciw COVID-19. Strażacy z gminnych OSP 

rozwieźli 517 seniorom ulotki informujące o sposo-

bach i terminach rejestracji. 25 stycznia pszczewski 

lekarz, pan Piotr Adamski, zaszczepił pierwszych 

30 osób. Do końca lutego dwie dawki szczepionki 

otrzyma 150 seniorów. I co dalej? Musimy uzbroić 

się w cierpliwość. Elektroniczny system rejestracji 

na ten moment nie przyjmuje kolejnych pacjentów. 

Dlaczego? Państwo polskie zakontraktowało          

85 mln dawek, lecz fizycznie jeszcze wszystkich 

nie posiada. Dlatego system rejestracji pozwala 

wprowadzić tylu chętnych, dla ilu dziś jest szcze-

pionka. Czyli punktowi szczepień w Pszczewie      

na tę chwilę zagwarantowano 300 dawek. Jak długo 

potrwa szczepienie grupy „0”? Długo, na pewno 

będzie to kilka miesięcy. Musimy uświadomić so-

bie skalę. Jeśli wszyscy seniorzy z terenu naszej 

gminy powyżej 70. roku życia będą chcieli zaszcze-

pić się w pszczewskim punkcie, proces szczepień 

tej grupy będzie trwał prawie pięć miesięcy – zakła-

dając, że wszystko pójdzie sprawnie, odblokuje się 

system rejestracji, nie będzie opóźnień w dostawie 

szczepionki i żadnych – odpukać – zdarzeń loso-

wych. Ktoś powie, że na pewno wszyscy seniorzy 

nie skorzystają z możliwości szczepienia, więc po-

winno pójść szybciej. Prawda i nieprawda, ponie-

waż w pszczewskim punkcie mogą się szczepić 

wszyscy, nie tylko mieszkańcy gminy. A co z resz-

tą? Osoby w wieku od 18 do 69 lat mogą zgłaszać 

chęć szczepienia poprzez formularz na stronie:  

szczepimysie.pacjent.gov.pl. Jednak nie jest to jesz-

cze rejestracja. Kiedy szczepieniami zostanie objęta 

właściwa grupa wiekowa, zgłaszający otrzyma       

na wskazany przez siebie adres e-mail informację   

o tym, że zostało dla niego wystawione                    

e-skierowanie i może już się zapisać na szczepienie, 

które będzie… nieprędko. Patrząc przez pryzmat 

populacji gminy Pszczew, możemy łatwo obliczyć: 

2870 mieszkańców w przedziale wiekowym 18 – 

69 lat, po trzydziestu tygodniowo daje nam prawie 

dwa lata. Oczywiście nie wszyscy będą chcieli się 

zaszczepić, niektórzy mieszkańcy zaszczepią się     

w innych punktach, ale w pszczewskim pojawią się 

również osoby spoza gminy. Naturalnie gmina 

Pszczew to mikroskala i nie da się jej jeden do jed-

nego przełożyć na sytuację w całej Polsce,            

ale szczepionka dystrybuowana jest proporcjonalnie 

do liczby mieszkańców i tak jak w Pszczewie mogą 

się szczepić osoby mieszkające poza gminą, tak     

w Polsce będą szczepieni cudzoziemcy z prawem 

pobytu. Niemniej odporność populacyjna, do której 

dążymy, może pojawić się dopiero w roku 2022. 

Natomiast głównym celem Narodowego Programu 

Szczepień przeciw Covid-19 jest zapanowanie nad 

pandemią do końca bieżącego roku. Czy to możli-

we? Miejmy nadzieję, że tak, że zostaną zwiększo-

ne dostawy szczepionki, dzięki czemu odsetek osób 

odpornych na wirus Covid-19 będzie regularnie 

rósł, co przybliży nas do normalności. Co zatem ma 

zrobić chcący się zaszczepić przeciętny Kowalski  

w wieku od 18 do 69 lat? Wysłać formularz zgło-

szeniowy i cierpliwie czekać, a w przestrzeni pu-

blicznej stosować się do wytycznych sanitarnych. 

Dominik Fryza - Zastępca Wójta 



Wieści Gminne  nr 2 luty 2021 str. 4  

Słodkiego, miłego życia… 
  

 Czy wiecie, że smak słodki jest pierwszym, jaki 

poznajemy po przyjściu na świat? W momencie, 

gdy nasze kubki smakowe wyczują słodycz, nasz 

organizm rozpoczyna produkcję hormonów szczę-

ścia (dopamina, endorfiny), a nasz mózg szaleje              

z radości. Nasi praprzodkowie musieli się nieźle 

naszukać, by zdobyć namiastkę słodyczy – np. jakiś 

dziki owoc. Dziś cukier jest wszędzie. Nawet w ke-

tchupie czy kiełbasie! 

 Kiedy pięć lat temu trafiłam na film dokumental-

ny „All that Sugar”, z każdą minutą jego oglądania 

otwierałam szerzej oczy ze zdumienia… Film 

wstrząsnął mną na tyle, że z domowej lodówki 

zniknęły zupełnie dosładzane jogurty owocowe, na-

poje mleczne, desery, przestaliśmy kupować słodkie 

napoje, szczególnie te gazowane w kolorze brązo-

wym, ograniczyliśmy soki na rzecz świeżych owo-

ców, odstawiliśmy fit płatki śniadaniowe, gotowe 

sosy. Zaczęliśmy czytać etykiety kupowanych pro-

duktów, szczególnie zwracając uwagę na zawartość 

węglowodanów, w tym cukrów. Niestety, dziś film 

jest dostępny bezpłatnie jedynie w wersji angloję-

zycznej. Szkoda. Uważam, że powinno się go poka-

zywać w polskich szkołach na lekcji biologii lub 

chemii. Ten obraz z pewnością dużo więcej wyja-

śniłby młodym ludziom niż suche hasła typu 

„cukier szkodzi”. Bo pod hasłem „cukier” kryje się 

ogromna liczba związków chemicznych. I nie każdy 

z nich szkodzi. Zatem kluczem do sukcesu jest… 

wiedza i świadomość. Według WHO (Światowa 

Organizacja Zdrowia) cukier dodany do żywności 

nie powinien przekraczać 50 g dziennie (czyli około 

10-12 łyżeczek). To całkiem dużo, a i tak wiele 

osób zjada go 2-3-krotnie więcej. Około 74 % żyw-

ności pakowanej, którą sprzedają nasze supermarke-

ty, zawiera dodany cukier… 

 Zupełnie niedawno spadła na nas wiadomość – 

mamy nowy podatek! Nazwano go cukrowym, 

choć, jak się okazuje w praktyce, dotyczy tylko na-

pojów. Ich producenci będą zobowiązani do odpro-

wadzania na rzecz państwa daniny od ilości dodane-

go do napojów cukru. Opłata będzie się składała     

z dwóch części. Pierwsza to opłata w wysokości 50 

gr na litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji 

słodzącej, a druga to dodatkowe 5 groszy za każdy 

nadmiarowy gram cukru w produkcie (o ile cukru 

jest więcej niż 5 gramów na 100 ml produktu). Pro-

ducenci szacowali już w momencie uchwalania 

przepisów, że w ten sposób ceny słodzonych napo-

jów mogą wzrosnąć nawet o 40%.  

 Ponoć rządzący kierowali się troską o zdrowie 

Polaków. Co na to sami zainteresowani? Hm… Ob-

serwując reakcję onych, odbiór podatku jest dość 

jednoznaczny – znowu dobierają się nam do kiesze-

ni. Proste. Podatek to wpływy do budżetu państwa, 

z którego finansowana jest m.in. ochrona zdrowia. 

Tego samego zdrowia, z którym igramy, pochłania-

jąc kilogramami cukier. Koło się zamyka. Napraw-

dę o to chodzi? Mnie ten podatek nie dotknie. Nie 

kupuję słodzonych napojów. Czy ich spożycie spad-

nie? Zobaczymy, po jakimś czasie. Mam jednak 

wrażenie, że zabrakło rządzącym odwagi. Jeśli to 

działanie ma być miarą troski o zdrowie narodu, to 

mikroskopijna to troska. Podatek cukrowy powinien 

objąć wszystkich producentów dodających ponad-

normatywny cukier do żywności – wszystkich, któ-

rzy z cukru zrobili sobie tani wypełniacz i sposób 

na uzależnienie konsumentów. Bo cukier uzależnia. 

Nie wierzycie? Spróbujcie odstawić go na tydzień. 

Wierzę w siłę edukacji i mozolnej pracy nad świa-

domością konsumentów. Świadomi możemy prze-

rwać to zamknięte koło. Mamy wybór.  

 

Ewa  Walkowska 

 Bo ludzi dobrej woli jest więcej… Tak, te słowa 

oddają ducha akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Która działa, bez względu na toczące się 

spory polityczne, na szalejącą pandemię czy za-

przeczaniu jej istnienia w publicznej telewizji.      

W wielkich metropoliach i maleńkich wsiach. Dzia-

ła dzięki dobrej woli dobrych ludzi. I dzięki czło-

wiekowi, który mówi: „Finał Orkiestry to ma być 

święto. Mądre świeckie święto z przesłaniem jak 

najbardziej chrześcijańskim: pomaganie bliźniemu 

daje masę radości. Bo daje. Uczy się tego 120 tys. 

wolontariuszy z puszkami. I zapamiętuje na resztę 

życia.” I cóż tu dodać więcej… 

Słowo redaktora 
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Orkiestra WOŚP zagrała w Pszczewie  
po raz 29.! 

 
 W tym roku w wyjątkowych warunkach grali-

śmy dla Orkiestry. Nasz Finał musiał się odbyć 

online. Mimo trudności udało się nam przygotować 

licytacje online, w których wzięło udział kilkudzie-

sięciu mieszkańców naszej gminy. Nasi Wolonta-

riusze kwestowali z pszczewskimi morsami oraz we 

wszystkich większych miejscowościach gminy. Ze-

braliśmy REKORDOWĄ KWOTĘ 21.881,84 zł! 

Nasi FANTASTYCZNI DARCZYŃCY: 

1. Kwiaciarnia Hiacynt Anna Minge, 

2. Happy Deco Patrycja Ulatowska - Mueller, 

3. Folwark Pszczew Żaneta i Łukasz Robak, 

4. Gmina Pszczew, 

5. Centrum Urody MONA Monika Parzonko, 

6. Katarzyna i Rafał Frąckowiak, 

7. Paweł Sochacki, 

8. Karolina Wendowska-Szałata, 

9. Firma JASK Magdalena i Łukasz Jaskuła, 

10. Zofia Gaweł, 

11. Wiesława Sochacka, 

12. Mariola Ostrowska, 

13. Ewelina Sochacka-Glapiak, 

14. Sama Słodycz Anna Badach, 

15. Zakład kosmetyczny Strefa Piękna Martyna No-

wak, 

16. Twój podolog Barbara Bialic, 

17. Kamila Basińska, 

18. Lidia Żyła, 

19. Zakład fryzjerski Amelia Teresa Suszczyńska, 

20. Lena Oleksiewicz, 

21. Krystyna Hałuszczak, 

22. Rafał Hałuszczak, 

23. Krystyna Sankiewicz, 

24. Klub Seniora w Pszczewie, 

25. Hurtownia Budmet Marian Skołozdrzy, 

26. Stanisław Piotrowski, 

27. Ogrody Martyna i Piotr Piątyszek, 

28. Firma Bodymed Magdalena Trawnicka, 

29. Pizzeria MAKU, 

30. Firma Auto – Części JK – Anita i Jarosław 

Krówka, 

31. JDM Squad Pszczew, 

32. Usługi Kominiarskie Krzysztof Młynarczyk, 

33. Irena Klepczarek, 

34. Anonimowi darczyńcy. 

 Dziękujemy również naszym wspaniałym Wo-

lontariuszom: Madzi, Szymonowi, Nikoli, Agacie, 

Zosi, Idzie, Patrycji, Darii, Jagodzie, Julce, Bartko-

wi, Jagodzie, Kindze, Paulinie i Markowi! Jak co 

roku, spisaliście się na medal! ZŁOTY!  

 Kłaniamy się nisko wszystkim licytującym          

i wspierającym WOŚP przez eSkarbonki. Wielkie 

podziękowania składamy również wszystkim 

mieszkańcom naszej gminy, którzy wrzucili swój 

orkiestrowy dar do puszek Wolontariuszy. Jesteśmy 

pod ogromnym wrażeniem Państwa ofiarności.      

W imieniu Fundacji WOŚP i własnym serdecznie 

dziękujemy! Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Sztab #2927  

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie   

Wolontariusze z pszczewskimi morsami - fot. M. Koch 

Licytacje online w sztabie - fot. Bernard Maciulko Sztab #2927 - fot. Bernard Maciulko 
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Ferie online 

 

 Mając w pamięci 

ubiegłoroczne ferie, 

podczas których mo-

gliśmy się spotykać    

i wspaniale razem ba-

wić, ciężko nam było 

wymyślić coś równie 

atrakcyjnego… Jed-

nak, jak mówi dyrek-

tor Ewa Walkowska: 

„To nie problem, ale 

wyzwanie”. Tak więc 

załoga GOK-u przyjęła to wyzwanie i zorganizowa-

liśmy Ferie online z GOK! 

 W pierwszym dniu ogłosiliśmy konkurs pla-

styczny pt. „Moja wymarzona zima”. Możecie mi 

Państwo uwierzyć na słowo, że prace, które do nas 

trafiły, były naprawdę wyjątkowe! Komisja miała 

nie lada kłopot podczas ich oceny. W kategorii I (3-

5 lat) nagrodzeni zostali: Iza Dużewska, Jagoda 

Idziak, Pola Piasek i Marcel Rybicki. Wyróżnieni 

zostali: Jana Adamczak, Hubert Dubkiewicz, Anto-

ni Pawelski, Marcin Zachwieja, Oliwier Zachwieja. 

W kategorii II (6-9 lat) nagrody powędrowały do: 

Hanny Badach, Laury Borowskiej, Zosi Dużew-

skiej, Natalii Jągowskiej, Martyny Semkło i Kacpra 

Borowskiego. Wyróżniliśmy natomiast: Hannę Ad-

amczak, Marię Białaszek, Martynę Leśniowolską 

oraz Kubę Baturę. W najstarszej kategorii III (10-13 

lat) zwycięzcą został Daniel Gomuła, a wyróżnienia 

powędrowały do: Magdaleny Białaszek, Kamili Go-

muły i Filipa Batury. Na wszystkich wymienionych 

uczestników czekały nagrody rzeczowe. Kolejnym 

punktem naszych ferii były warsztaty plastyczne 

prowadzone przez Ewę Walkowską oraz Annę 

Woszczyło. Pokazały jak w łatwy sposób zrobić 

gwiazdę z papieru, która może być wyjątkową de-

koracją w naszych domach. Na kolejnym spotkaniu 

online zaprezentowały jak zrobić maski karnawało-

we, które zostały użyte na zakończenie ferii.         

Na warsztatach kulinarnych Lidia Żyła zdradziła 

swój przepis na domowe hot-dogi, a w kolejnym 

tygodniu razem z Anną Szewczuk zrobiły wspólnie 

pizzerinki. Nagrania ze wszystkich warsztatów mo-

żecie Państwo nadal zobaczyć na stronie fb GOK-u 

oraz na stronie internetowej www.gokpszczew.pl.   

Z kolei na miłośników teatru czekała gratka w po-

staci dwóch spektakli w formie online. W pierw-

szym tygodniu ferii zobaczyliśmy „Opowieści z La-

ponii”, zaś w kolejnym „Zima u Krasnala Troszczy-

ka”. W drugim ty-

godniu ferii ogłosili-

śmy kolejny kon-

kurs z nagrodami! 

Tym razem ocenia-

ny był najbardziej 

fantazyjny strój kar-

nawałowy. Uczest-

nicy zachwycili nas 

swoją pomysłowo-

ścią, dlatego posta-

nowiliśmy nagro-

dzić wszystkich! Nagrody trafiły do: Hanny Adam-

czak, Jany Adamczak, Jagody Idziak, Zosi Janusz, 

Martyny Leśniowolskiej, Poli Piasek oraz Mai 

Chwalisz. Wyróżnione zostały: Daria Kuca, Natalia 

Kuca, Alicja Piątyszek, Wiktoria Chwalisz oraz 

Giel.  

 Co to by były za ferie bez balu na jego zakończe-

nie? I tu pojawiło się największe wyzwanie. Jak 

zorganizować bal bez jego najważniejszych uczest-

ników? Niestety nie mogliśmy w tym roku bawić 

się wspólnie, ale mamy nadzieję, że podczas oglą-

dania tegorocznego balu zatytułowanego Disco       

z GOK, wywołaliśmy uśmiech na Waszych twa-

rzach. Możemy Was zapewnić, że my śmiałyśmy 

się jeszcze długo po zakończeniu jego kręcenia. 

Wykonane przez Ewę Walkowską i Annę Woszczy-

ło maski wyko-

rzystałyśmy w 

celu zamasko-

wania siebie. 

Mamy nadzieję, 

że maski oraz 

nasze przebrania 

troszkę utrudni-

ły oglądającym 

rozpoznanie 

uczestników ba-

lu. Jedyną oso-

bą, którą na 

pewno bez pro-

blemu poznali-

ście, był prowa-

dzący roztań-

czone spotkanie 

Eugeniusz Gór-

ny! 

str. 6 

Choinka 

Warsztaty kulinarne online - robimy hot-dogi 
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 I tak zakończyliśmy tegoroczne ferie z GOK.     

Cieszymy się, że tak chętnie i licznie uczestniczyli-

ście w naszych wirtualnych zajęciach! A tymcza-

sem już planujemy kolejne wydarzenia online,        

z niecierpliwością czekając na spotkania z Wami   

na żywo! Do szybkiego zobaczenia!  

Zuzanna Śmierska 

  

Czerwony Kapturek 

Syrenka 

Sarenka 

Czarownica 

Lotniczki 
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W IE ŚC I Z  O PS  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie 

wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas w Pszcze-

wie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywno-

ściowa.              

 Paczki z produktami spożywczymi to istotna po-

moc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej. Takie wsparcie udzielane jest w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymują pomoc 

żywnościową za pośrednictwem sieci organizacji 

partnerskich regionalnych i lokalnych (ok. 2 500 

podmiotów) oraz czterech organizacji partnerskich 

ogólnopolskich: Federacji Polskich Banków Żyw-

ności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie wy-

stawia skierowania dla osób spełniających kryte-

rium dochodowe. Zmiana kryteriów dochodowych 

w Podprogramie 2020 obowiązuje od 26 listopada 

2020 r. Wzrosło ono z 200 proc. do 220 proc. i wy-

nosi obecnie:  

 1 542,20 zł (wcześniej: 1 402 zł) dla osoby 

samotnie gospodarującej,  

 1 161,60 zł (wcześniej: 1 056 zł) dla osoby    

w rodzinie.  

Podwyższenie kryterium uprawniającego do 

świadczeń z pomocy społecznej ma w założeniu 

umożliwić „powrót do Programu” w szczególności 

części osób starszych i osób niepełnosprawnych, 

które dotychczas korzystały z pomocy żywnościo-

wej, a utraciły do niej uprawnienie w efekcie walo-

ryzacji różnych świadczeń społecznych.  

Żywność wydawana jest przez Parafialny Ze-

spół Caritas w Pszczewie – w świetlicy Magdalen-

ka. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne 

są pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Pszczewie: 95 749 23 28.  

Szczegóły: https://www.gov.pl/.../pomoc-

zywnosciowa-do-wrzesnia-2021 

 

Emilia Frąckowiak 

Kierownik OPS w Pszczewie 

 

Po dłuższej świątecznej przerwie wróciliśmy już 

do przedszkola i zaczęliśmy nowy rok pełni nadziei 

i zapału do pracy. A mieliśmy sporo ambitnych za-

miarów i celów do osiągnięcia, ponieważ zbliżało 

się bardzo ważne święto dla wszystkich przedszko-

laków. 

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie 

tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć       

i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, 

łez i radości. W tym roku w naszym przedszkolu 

obchodziliśmy to święto inaczej niż zwykle. Z po-

wodu wielu ograniczeń, z jakimi przyszło nam się 

zmierzyć, nie mogliśmy zaprosić szanownych se-

niorów do przedszkola. Jednak dzieci nie zawiodły 

i ciężko pracowały nad upominkami i laurkami dla 

swoich babć i dziadków. Przed tym ważnym świę-

tem przedszkole rozbrzmiewało piosenkami i wier-

szami, których dzieci pilnie uczyły się pod okiem 

swoich wychowawczyń. Przedszkolaki z niecierpli-
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wością oczekiwały święta babć i dziadków, aby ob-

darować  swoich ukochanych własno-

ręcznie przygotowanymi upominkami. 

Dzień ten był na pewno  możliwością 

do spotkania się i dzielenia wrażeniami, 

a przede wszystkim umocnienia więzi 

rodzinnych i bliższego poznania się. 

Zimą  dopisuje nam wspaniała pogo-

da, więc dzieci cieszą się ze śniegu, 

możliwości ulepienia bałwana czy też 

jazdy na sankach. Staramy się codzien-

nie wychodzić z przedszkolakami       

na spacer i korzystać z dóbr zimowej 

aury.  

Nadchodzi czas walentynek, więc      

i teraz czeka nas wiele pracy – przyjem-

nej i owocnej. Cieszą nas takie wyzwa-

nia, dzięki  którym dzieci mają okazję pochwalić 

się swoimi zdolnościami.            

 

           Kalina Gojtka 

W IE ŚC I Z  P SZ CZ E W SK I E GO PA RK U  

K RA J OB RA Z OW E GO  

Sekrety ptasiego świata 

 

Idąc na spacer, odpoczywając     

na świeżym powietrzu, czy zupełnie 

przypadkowo, możemy obserwować 

ptaki. Wiemy, że są obok nas, gdyż 

je słyszymy lub widzimy. Ptaki pięk-

nie wyglądają i śpiewają nie tylko 

dla naszej przyjemności, ale głównie 

z powodu potrzeby przedłużenia 

własnego gatunku. Im samiec pięk-

niejszy, głośniej śpiewający, tym 

większą ma szansę na przekazanie 

swoich genów kolejnym pokole-

niom. Są dwie główne strategie przy-

ciągnięcia uwagi samic. Część ga-

tunków „stroi się w piórka”, a część, pomimo swo-

jego niepozornego wyglądu, pięknie śpiewa.         

Jak więc zaistnieć i być „atrakcyjnym” dla sami-

czek, gdy konkurencja taka duża?   

Część ptaków ma piękne kolorowe upierzenie, 

które od razu przyciąga naszą uwagę. Są gatunki tak 

kolorowe, że aż nie pasujące do naszego umiarko-

wanego klimatu, bardziej kojarzyć by się mogły      

z tropikami. Zaliczyć tu można np. zimorodka 

(Alcedo atthis). Już nazwa tego gatunku jest niepo-

spolita. Zimorodek (ziemiorodek), urodzony w zie-

mi? Zimorodki jako jedne z nielicznych ptaków ko-

pią norki w stromych brzegach i tam składają jaja. 

Młode „rodzą” się więc w ziemi. Druga teoria mówi 

o tym, że zimorodki z racji swojego bardzo kontra-

stowego ubarwienia są łatwiejsze do obserwacji zi-

Zimorodki są zręcznymi rybakami, o pięknym i kontrastowym upierzeniu,           

fot. Krzysztof Gajda 
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mą, kiedy nie ma liści, a one przesiadują na nad-

wodnych gałązkach i polują na małe rybki (potrafią 

bardzo szybko nurkować). Stąd prawdopodobnie 

przypuszczenie, że ich okres lęgowy to zima.  

Zimorodki są ostrożne i trudne do obserwacji. 

Zarówno samiec jak i samica mają podobne ubar-

wienie. W języku niemieckim zimorodka nazywa-

my eisvogel czyli ptak lodowy, natomiast po an-

gielsku jego nazwa oznacza króla rybaków – 

kingfisher.  

Kolejnym nie-

zwykle barwnym 

przedstawicielem 

awifauny jest du-

dek (Upupa 

epops). Powiedze-

nie „każdy dudek 

ma swój czubek” 

każdy zna, a skąd 

się wzięło? Dudki 

mają na głowie 

piękny pióropusz, 

który wyraża ich 

nastroje i oczywi-

ście „upiększa” 

dudka. Dudek to bardzo ruchliwy i energiczny 

ptak. Poluje na ziemi na owady np. turkucie pod-

jadki, które wyciąga swoim długim i zagiętym 

dziobem, to podskakując, przysiadując i podlatując. 

Kolejną ciekawostką związaną z tym gatunkiem 

jest umiejętność piskląt do obrony przed drapieżni-

kami. Większość młodych ptaków jest bezbronna 

w obliczu ataku, ale inaczej jest tutaj. Młode dudki 

potrafią „wystrzyknąć” w stronę napastnika cuch-

nącą ciecz (podobnie jak skunks), która zniechęca 

do zjedzenia ich. Dodatkowo stroszą pióra i syczą 

jak węże. Dudki w przeciwieństwie do zimorod-

ków odlatują na zimę i powracają do nas w 

kwietniu. Sama nazwa dudek wzięła się od 

odgłosów, zbliżonych do dudnienia, jakie 

wydają te ptaki. 

Zupełnie odwrotną strategię przyjęły 

ptaki śpiewające. Ich pióra są szare, brązo-

we, ciemne, często w plamki, które dodat-

kowo maskują ptaka. Z takim upierzeniem 

są trudne do dostrzeżenia przez drapieżniki, 

mają większe szanse na dochowanie się 

potomstwa i długie życie. A jak działa      

na nas ptasi śpiew? Wpływa relaksująco, 

lubimy go słuchać. Zimą, gdy śpiewaków jest 

znacznie mniej, tęsknimy do wiosny, do trelów sło-

wika lub kosa. Śpiewają głównie samce, które       

w ten sposób zaznaczają swoje terytorium oraz za-

biegają o względy samiczek.  

Jednym z najlepszych śpiewaków jest słowik 

rdzawy (Luscinia megarhynchos). Jest to mały ptak 

o brązowordzawym ubarwieniu piór. Szczególnie 

aktywny potrafi być w majowe noce, kiedy           

to wśród ciszy jego głos rozchodzi się na duże od-

ległości. Śpiewać 

lubi nie jak więk-

szość ptaków na wy-

sokich gałęziach  

lub czubkach drzew, 

ale ukryty wśród 

krzewów. Słowik 

jest ptakiem wę-

drownym, co ozna-

cza, że jest u nas   

od kwietnia i po wy-

prowadzeniu lęgów, 

pod koniec sierpnia, 

odlatuje. Natomiast 

jego śpiew usłyszy-

my do wyklucia piskląt. Oczywiście uzasadnione 

jest to potrzebą bycia bezpiecznym i niezauważo-

nym.  

Obserwujmy ptaki w naszym otoczeniu.         

Dla tych, którzy z różnych względów nie mogą wy-

brać się na dłuższe wycieczki, zachęcamy do stwo-

rzenia ptasich azyli. Wystarczy, że posadzimy       

w swoich ogrodach drzewa i krzewy. Dzięki temu 

powstaną miejsca, które przyciągną ptaki i zapew-

nią im bezpieczeństwo. 

Barbara Semkło 

   Główny Specjalista w PPK  

Dudki poszukują pokarmu w ziemi, używając do tego swoich długich      

dziobów, fot. Krzysztof Gajda 

Śpiew słowika rdzawego jest jednym z najpiękniejszych w ptasim świe-

cie, fot. Krzysztof Gajda 
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W IE ŚC I  Z  B IB L IO T E K I  

Z bibliotecznej półki…  

 Obejrzałam serial i przepadłam. Dawno nie oglą-

dałam nic równie dobrego. Fabuła, aktorzy, muzy-

ka… każdy kadr filmu to wyrafinowany smaczek. 

Obsada aktorska bardzo dobra. Arkadiusz Jakubik  

w roli kuma Kaplicy. Dobrotliwego i kochanego ku-

ma, którego kochają i boją się jednocześnie wszyscy. 

Michał Żurawski w roli boksera i prawej ręki kuma 

–Jakuba Szapiry. W filmie zagrały same sławy: 

Magdalena Boczarska w roli Ryfki Kij, Borys Szyc 

jako dr Janusz Radziwiłek (wspaniała gra i jakże au-

tentyczna!), Anna Nechrebecka, Andrzej Seweryn, 

Janusz Gajos, Adam Ferency, Krzysztof Pieczyński, 

Bartłomiej Topa… Tacy aktorzy już zapewniają wy-

jątkowe doznania, no i sukces! Muzyka klezmerów 

skomponowana przez Atanasa Valkov - fenomenal-

na!!! 

 Sięgając po książkę zastanawiałam się, czy się nie 

rozczaruję. Nic z tych rzeczy. Szczepan Twardoch 

napisał książkę niezwykłą, taką nieoczywistą, nie-

przewidywalną. Akcja powieści toczy się w Warsza-

wie, dwudziestoleciu międzywojennym. Głównym 

bohaterem jest Jakub Szapiro, żydowski bokser         

i gangster. Autor skupił się na dzielnicy żydowskiej, 

w której działa szajka żydowska, ale przewodniczy 

jej Polak… Piękne samochody, kobiety, zimna wód-

ka i gorąca krew. Boks, dzielnice nędzy i luksusowe 

burdele, błoto Woli i eleganckie ulice Śródmieścia. 

Żydzi i Polacy. Getto ławkowe i walki uliczne.     

Etniczny, społeczny, religijny i polityczny tygiel 

Warszawy 1937 roku. A ponad wszystkimi podziała-

mi zasady gangsterskiego świata, w którym siła jest 

najcenniejszą walutą. Wszystko zaczyna się w zatło-

czonej sali Kina Miejskiego, gdzie rozentuzjazmo-

wana publiczność przygląda się walce bokserskiej. 

Trwa ostatnie starcie w meczu o drużynowe mistrzo-

stwo stolicy. Polscy kibice dopingują reprezentanta 

Legii — znanego falangistę Andrzeja Ziembińskie-

go. Z żydowskich trybun dobiegają okrzyki na cześć 

zawodnika klubu Makabi Warszawa, Jakuba Szapi-

ry. Ten wieczór należy do niego. Wśród wiwatów 

jednych i gwizdów drugich, triumfowi Szapiry przy-

glądają się siedemnastoletni Mojżesz Bernsztajn 

oraz Kum Kaplica — stary bojownik PPS, socjalista 

i król warszawskiego półświatka. Czterdzieści lat 

później, w Tel Awiwie, emerytowany żołnierz Mo-

sze Inbar pochyla się nad maszyną do pisania,        

by powrócić do wieczoru, w którym po raz pierwszy 

ujrzał na ringu pięknego, zuchwałego i niezmiernie 

pewnego siebie boksera. Wówczas nie wiedział jesz-

cze, że w 1937 roku to właśnie Szapiro, prawa ręka 

Kaplicy, zabił jego ojca z powodu niespłaconego 

długu. Nie przypuszczał też, jak wiele w jego życiu 

zmieni jeden wieczór i spotkanie z Kumem Kapli-

cą… 

 Targani namiętnościami bohaterowie, żywe kon-

flikty i emocje, wciągająca akcja i jej nieprzewidy-

walne zwroty. Do tego pierwszy w polskiej powo-

jennej literaturze tak ciekawy i wolny od mitologizo-

wania portret żydowskiego bohatera oraz pasjonują-

ce realia Warszawy lat 30. XX wieku. Szczepan 

Twardoch pisząc swoją powieść, wzorował się        

na autentycznych postaciach tamtych czasów. Kum 

Kaplica to tak naprawdę Łukasz Siemiątkowski czyli 

„Tata” Tasiemka i jego prawa ręka Pantaleon Kar-

piński. Dr Janusz Radziwiłek to dr Józef Łokietek. 

Akcja powieści trzyma czytelnika w napięciu.      

Dopiero na ostatnich stronach wyjaśniają się wszyst-

kie tajemnice…  Naprawdę polecam!  

Panna Migotka 
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Ubiegły rok, pomimo że był bardzo trudny i zupełnie 
zmienił naszą codzienność był dla mnie bardzo przeło-
mowy. Po wielu staraniach udało mi się dostać do pro-
gramu lekowego w Rdzeniowym Zaniku Mięśni (SMA), 
dzięki czemu w drugiej połowie 2020 roku zostałam 
objęta leczeniem.  
Przyjmowany przeze mnie lek, Spinraza (Nusinersen), 
pomaga zatrzymać postęp mojej choroby. Ponadto przy 
stałej i intensywnej rehabilitacji mam również szansę  
na wzmocnienie moich mięśni, a tym samym na popra-
wę sprawności w codziennym życiu.  
Dlatego też podczas tegorocznej zbiórki 1% podatku 
będę starała się pozyskać środki na dalszą rehabilitację. 


