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przyczyniania się do ulepszania naszego 

wspólnego miejsca na ziemi, którym jest 

miasto i gmina Błonie. Niech ten niezależny 

miesięcznik stanie się naszym wspólnym 

projektem, z Waszymi artykułami, wywia-

dami, reportażami – dla każdego i każdej 

z Was znajdzie się tu miejsce. Przyczyńmy 

się wspólnie do tego, byśmy wszyscy mieli 

dostęp do rzetelnych informacji o tym, co 

dzieje się w naszym mieście, w naszej gmi-

nie i z czego możemy być dumni!

Życzymy miłej lektury,

Marzena Cichewicz 

Prezes Stowarzyszenia

Aleksandra Borkowska 

Redaktor Naczelny miesięcznika
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 Marzena Cichewicz 

 Prezes Stowarzyszenia 

 "Projekt Błonie" 

Pomysł na niezależną gazetę lokalną, naro-

dził się w chwili powstawania naszego Sto-

warzyszenia Projekt Błonie. W naszej opinii 

jednym ze sposobów dbania o wysoką ja-

kość w różnych sferach życia lokalnej spo-

łeczności jest rozwój mediów obywatel-

skich. Dążąc do podnoszenia standardów 

naszego lokalnego funkcjonowania, posta-

nowiliśmy stworzyć i bezpłatnie udostęp-

niać mieszkańcom miesięcznik. Chcemy 

również naszym pismem wypełnić lukę, 

swoistą białą plamę, jaką pozostawiła po 

sobie prasa regionalna. I tak, po wielu mie-

siącach przygotowań, w końcu możemy 

wraz z redakcją oraz zespołem autorów 

i autorek z przyjemnością zaprezentować 

i przekazać w Wasze ręce pierwszy numer 

"Miesięcznika PIN" (#projektbłonie #infor-

macyjnie #niezależnie), w którym każdy 

mieszkaniec i mieszkanka gminy Błonie 

powinni znaleźć coś dla siebie. Bo periodyk 

jest również odpowiedzią na Wasze potrze-

by. Na łamach miesięcznika będziemy 

prawdziwie Państwa informować, trochę 

lokalnie, a trochę światowo, czasami z innej 

strony, ale przede wszystkim w szerszej 

perspektywie. Mamy szczerą nadzieję, że 

będzie on symboliczną przestrzenią spot-

kań, wymiany zdań, sygnalizowania obsza-

rów problemowych i wspólnego szukania 

rozwiązań. Dlatego też zachęcamy gorąco 

do jego współtworzenia, a tym samym 

Szanowni Czytelnicy

MIESIĘCZNIK  PIN
Redaktor Naczelny: A.Borkowska, 

Projekt i druk: drukarniajastrzebie.pl

Kontakt: redakcja@projektblonie.pl
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Kolejne CENTRUM w Błoniu
Tym razem Centrum Administracji…
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M
amy Centrum Kultury, mamy 

Centrum Sportu i Rekreacji, je-

steśmy Stolicą Polskiej Logisty-

ki, jesteśmy też według “dzieła” (niedawno 

wydanego albumu przez gminę) “Kultural-

nym Centrum Mazowsza”, a teraz będzie-

my mieli kolejne centrum – Centrum Ad-

ministracji i Usług Publicznych.

Skupiając się jednak na sednie artykułu, 

Centrum Administracji i Usług Publicz-

nych… 16 sierpnia 2021 r. na stronie BIP 

urzędu Błonia ukazało się ogłoszenie o za-

mówieniu: Roboty budowlane. Budowa 

Centrum Administracji i Usług Publicznych 

wraz z zagospodarowaniem terenu na 

działkach nr ew. 60,61,62,63 67/3 obr. 

0016 przy ul. Sienkiewicza w Błoniu 

(WZP.271.6.2021). Mówiąc potocznie - bu-

dowa biur dla błońskich urzędników. 

“Megalomania to zespół zaburzeń psycho-

logicznych należących do zespołu osobo-

wości narcystycznej. Osoby cierpiące na 

megalomanię mają przerysowany obraz 

samych siebie. Uważają się za osoby ważne 

i posiadające władzę. Niektórzy megalo-

mani są przekonani o swojej wyższości nad 

wszystkimi i uważają samych siebie za naj-

lepszych pod każdym względem”.

Stara, zabytkowa kamienica przy ul. Sien-

kiewicza 4, która jest od dawna własnością 

gminy Błonie, zyska nowe życie. Zostanie 

przebudowana, nadbudowana, poddasze 

zostanie zaadaptowane na cele użytkowe. 

Zachowa ona swój charakter przy jedno-

czesnym liftingu. Prace przebudowy ka-

mienicy ujęto w etapie I.

Czy nie są to objawy megalomani? 

 

 

Czym jest megalomania:

Wejście główne – bez barier architektonicz-

nych, uwzględniające potrzeby osoby ze 

szczególnymi potrzebami. Budynek będzie 

posiadał pochylnię przy wejściu głównym 

oraz windę. W hallu wejściowym oraz 

przed wejściem do budynku przewidziano 

tablice tyflograficzne (czyli plany danego 

obiektu wykonane w takiej technologii, 

która ma ułatwić osobom z dysfunkcjami 

wzroku poruszanie się po budynku), nato-

miast kasa zostanie wyposażona w miejsce 

z pętlę indukcyjną wspomagającą osoby 

niedosłyszące.

Powstanie także nowy budynek usługo-

wy przeznaczony na cele administracji 

publicznej – to etap inwestycji II. Dwa 

budynki gospodarcze znajdujące się na 

tyłach kamienicy zostaną rozebrane. Teren 

zostanie objęty badaniami archeolo-

gicznymi. Ewen-tualne znalezione zabytki 

zostaną przekazane Muzeum Ziemi Błoń-

skiej.

W nowym budynku, na parterze, I piętrze

i poddaszu zaprojektowano pomieszczenia 

biurowe z pomieszczeniami pomocniczymi 

– pokoje socjalne z aneksami kuchennymi 

i toalety dla pracowników. Na parterze za-

projektowano pomieszczenie kasy z nie-

wielką poczekalnią, wc dla interesantów 

dostosowanym do potrzeb osób niepełno-

sprawnych oraz pomieszczenie porządko-

we. Pomieszczenie werandy na parterze 

przeznaczone zostanie na pokój rozmów. 

Na poddaszu natomiast zaprojektowano 

małą salę konferencyjną. Na każdym pozio-

mie znajdą się kuchenki dla pracowników.  

W piwnicy natomiast znajdzie się łazienka 

z natryskiem dla pracowników porządko-

wych.

Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na 

wykonanie całości robót budowlanych od 

podpisania umowy, a 24 miesiące na zak-

ończenie całości zamówienia.

Na ogłoszony 16.09.2021 r. przetarg, doty-

czący wyżej opisanej inwestycji, ofertę zło-

żyła jedna firma Zad-Bud Sp. z o.o. z War-

szawy, ta sama, która rozbudowywała 

w Błoniu przedszkole Promyczek, a która 

obecnie buduje błoński targ-park i która 

wybudowała “nowy ratusz” w Grodzisku. 

Oferta cenowa jaką złożyła firma, to 24,5 

mln zł. Oferta dodatkowa na 22,5 mln zł. 

Burmistrz wystąpił do Rady Miejskiej 

o zmianę w budżecie i Wieloletnim Planie 

Finansowym (WPF) gminy, prosząc o do-

datkowe środki na tę inwestycję. Rada Miej-

ska na sesji w dn. 11.10.2021 uchwałę 

przyjęła. Gmina zadłuży się na kolejne lata, 

aby realizować budowę “nowego ratusza”. 

Obecny dług gminy Błonie wynosi ponad 

37 mln zł (stan na 2021 r.) Perspektywa 

długu w wysokości ok. 51 mln zł na rok 

2022 r., 61 mln zł na 2023 r. i 62 mln zł na 

2024 r. i kolejne lata, aż do 2038 r., całko-

wicie wykluczy inwestowanie w podstawo-

we potrzeby mieszkańców np. żłobki, drogi, 

przedszkola czy szkoły, nie mówiąc już 

o oczekiwanej od wielu lat II strefie ZTM. 

Jak czytamy w SWZ (Specyfikacja Warun-

ków Zamówienia) jedynie w 2021 roku mo-

żemy wydać na to przedsięwzięcie 5 mln zł 

brutto. Cały koszt inwestycji określony 

w uchwale Rady Miejskiej XXVI/227/20 

z 14.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 

zaplanowano na kwotę 17 mln 250 tys. zł.

Redakcja
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LUDZIE I ICH PASJE
Wywiad z Panem Olgierdem Gorochem, pasjonatem 
pszczelarstwa, od urodzenia związanym z gminą Błonie...

wszystko odbywa tam, wewnątrz ula.

Czym takie małe stworzenie, jakim jest 

pszczoła szczególnie Pana urzekło?

Od półtora roku zmagamy się z pandemią, 

czy wybuch COVID-19 wpłynął na więk-

szą śmiertelność pszczół? A może są inne, 

poważniejsze wirusy i choroby, z którymi 

pszczoły borykają się w swoim pszczelim 

życiu?

Nie, pandemia COVID-19 nie miała wpły-

wu na życie pszczół, nie zwiększyła się 

też ich śmiertelność. Choć rzeczywiście 

pszczoły także chorują i to dość poważnie. 

Na naszym terenie występował zgnilec 

amerykański (pestis americana larvae 

apium). Jest to zaraźliwa choroba bakte-

ryjna czerwiu wywoływana przez Lasecz-

kę larwy (Paenibacillus larvae). Poza tym 

są jeszcze dwie choroby, które są bardzo 

groźne dla pszczół, to nosemoza, inaczej 

zwana chorobą sporowcową (nosemosis 

apium) i warroza (varroasis apium). To są 

dwie podstawowe choroby, które my 

pszczelarze zwalczamy - szczególnie war-

rozę, gdyż te dwie choroby są odpowie-

dzialne za upadki ogromnej ilości rodzin 

pszczelich. Ponadto ważnymi, ale mniej 

śmiertelnymi chorobami pszczół są: cho-

roba pełzakowata, gregarynoza (zwana 

chorobą hurmaczkową), brauloza (zwana 

wszolinką pszczelą lub wszą pszczelą) 

i choroba roztoczowa (zwana akarapidozą 

lub świdraczkownicą).

Czy mógłby Pan na początek przybliżyć 

Naszym Czytelnikom okoliczności, w któ-

rych zainteresował się Pan pszczelar-

stwem. Czy ktoś Pana zaraził tą pasją, czy 

jest to hobby, które pojawiło się w Pana 

życiu z własnej inicjatywy?

Dziś naszym gościem jest Pan Olgierd 

Goroch, pasjonat pszczelarstwa z ośmio-

letnim doświadczeniem, wykładowca 

akademicki, prywatnie mąż i ojciec.

Pszczelarstwem zainteresował mnie ku-

zyn, który sam prowadzi pasiekę w woje-

wództwie dolnośląskim. To właśnie on 

wciągnął mnie w pszczelarstwo, które 

stopniowo stało się moją pasją.

Wszystko zaczęło się od ciekawości, jak 

funkcjonuje taka pszczela rodzina, jak to się

Najpierw pszczoła siada na kwiat i chodząc 

po nim zbiera nektar. Potem przelatuje na

Jak przebiega proces od kontaktu pszczo-

ły z kwiatem do powstania miodu?

Ile ma Pan uli w swojej pasiece?

Pni pszczelich ...?

Na początku przygody z pszczelarstwem 

moja pasieka liczyła trzy ule, ale jak każda 

praktycznie pasieka z czasem zaczęła się 

rozrastać. Obecnie posiadam dziesięć pni 

pszczelich.

Tak, to jest to samo co ule, tylko w nomen-

klaturze pszczelarskiej używa się terminu 

pnie pszczele, jako domek pszczeli, zaś ul 

jest używany potocznie. W jednym pniu 

może egzystować tylko jedna rodzina 

pszczela. Wszystko zaczęło się około 2015 

roku, kiedy już posiadałem trzy pierwsze 

ule, ale tak jak powiększają się nasze ro-

dziny, tak samo pszczele. Obecnie mam 

dziesięć pni pszczelich.

Proszę opowiedzieć o organizacji pszczół 

wewnątrz ula.

Liczba pszczół w ulu waha się od pięćdzie-

sięciu do osiemdziesięciu tysięcy i jest za-

leżna od pory roku (latem pszczół jest naj-

więcej, zimą - najmniej). Jeśli chodzi o orga-

nizację pszczół w pniu pszczelim, to przede 

wszystkim na samym szczycie hierarchii 

jest matka pszczela - królowa, która powin-

na być jedna w ulu. Jeśli chodzi o cykl życia 

pszczoły, to na początku pszczoła jest ro-

botnicą, która wykonuje określone zadania: 

opiekuje się pszczołami, sprząta w ulu, bro-

ni ula, przygotowuje komórki pszczele pod 

następne pokolenie pszczół, buduje plastry 

miodu i obudowuje ul, zbiera pyłek, nektar 

lub spadź itp. Poza królową i robotnicami są 

jeszcze trutnie, czyli rodzaj męski pszczół. 

Ich celem jest unasienienie matki, ale nie tej, 

która jest już w ulu, tylko nowej matki, która 

się wygryzie z metecznika. Trutnie, których 

ilość waha się od trzystu do kilku tysięcy, 

które spełnią już swoją prokreacyjną rolę, 

stają się zbędne i zostają wypędzone na 

zewnątrz ula albo są zażądlane. Rój pszczół 

jest swego rodzaju super organizmem, 

którego każdy element działa jak sprawne 

konsorcjum, a jeśli gdzieś nie działa to jest 

wymieniany na nowy.

Czy pszczoły prowadzą osiadły tryb życia, 

czy może się przemieszczają?

kolejny kwiat. Wtedy następuje zaplylenie 

kwiatów, gdyż pszczoła przelatując z kwia-

tu na kwiat zapyla pozostałe. Później 

pszczoła z tym pyłkiem wraca do ula, gdzie 

następuje przerób bezpośrednio na miód.

Jakie są uwarunkowania prawne i prze-

pisy, które regulują działalność prowa-

dzenia pasieki?

Jeśli chodzi o założenie pasieki, to przede 

wszystkim należy udać się do powiato-

wego lekarza weterynarii na terenie powia-

tu, gdzie planujemy założyć pasiekę. Na-

stępnie należy zgłosić temuż lekarzowi 

chęć założenia pasieki, określić stan pni 

pszczelich. Po przyjęciu zawiadomienia 

przez lekarza weterynarii, ten nadaje 

wnioskodawcy numer weterynaryjny i wy-

daje stosowne zaświadczenie. Z zaświad-

czeniem i numerem weterynaryjnym osoba 

chętna do założenia pasieki powinna udać 

się do najbliższego związku pszczelar-

skiego. Mając to wszystko, możemy przy-

gotować sobie pasiekę, zgromadzić sprzęt 

pszczelarski, ule, a także zakupić rodziny 

pszczele i zacząć działać.

Pszczoły przemieszczają się, a przede 

wszystkim polega to na tym, że pszczoły

 Olgierd Goroch 
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 Niektóre wolą żyć w pojedynkę. 

 A czy wiesz, że ... nie wszystkie pszczoły żyją w rodzinach pszczelich? 

Zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea L.) to pszczoła, która osiąga nawet 4 centymetry 

długości. Z racji swojego usposobienia, polegającego na życiu w samotności, jest również 

nazywana "pszczołą samotnicą" lub też czarną pszczołą. Zalicza się ona do owadów cie-

płolubnych, dlatego swoje gdniazda buduje głównie w konarach suchych, obumarłych 

drzew. Zadrzechnia fioletowa zamieszkuje zachodnią i środkową część Palearktyki. W Pol-

sce spotykana bardzo rzadko, choć Radio Wrocław podawało ostatnio, że mimo, iż gatunek 

został uznany na terenie Rzeczypospolitej za wymarły, to według doniesień wrocławskiej 

stacji te piękne owady pojawiły się niespodziewanie na Dolnym Śląsku w okolicach Ślęży 

[1]. Z kolei RMF24.pl podało, że prawdopodobną przyczyną powrotu czarnej pszczoły na 

teren Polski są zmiany klimatyczne, a nade wszystko suche i gorące okresy letnie. Mimo, iż 

rozmiarami nie odbiega ona od szerszenia, to nie zaatakuje dopóki nie zostanie sama 

zaatakowana [2]. 

 Czy wiesz, że ... prawo lokalne, które ustanawia rada gminy w formie uchwały 

 przewiduje również uregulowania dotyczące odległości uli od sąsiednich posesji? 

Z informacji uzyskanych drogą telefoniczną od pracowników urzędów z powiatu warszaw-

skiego zachodniego, zagadnienie to wygląda następująco: w gminie Ożarów Mazowiecki 

odległość uli od sąsiednich posesji musi wynosić co najmniej 10 metrów, w gminie Błonie 

co najmniej 10 metrów, a dla porównania w gminie Brwinów co najmniej 4 metry. Sięgając 

wzrokiem poza województwo mazowieckie, warto dla lepszego zobrazowania zwrócić 

uwagę na uregulowania w tym zakresie, ale w innych województwach oraz dla kontrastu 

w miastach, a nie w gminach. W województwie pomorskim, w Mieście Gdynia, odległość 

uli od sąsiedniej posesji musi wynosić co najmniej 15 metrów, natomiast w województwie 

dolnośląskim, w mieście Wrocław, odległość ta wynosi co najmniej 10 metrów. Można by 

powiedzieć, że gmina Brwinów jest bardziej propszczela niż pozostałe ;). Naturalnie w po-

wiecie warszawskim zachodnim występują również gminy, które kwestii odległości uli od 

sąsiednich posesji nie uregulowały wcale, np. gmina Kampinos, gmina Izabelin i in.

 Może należy zwrócić uwagę  na inne kwestie? 

 Zachęcam do podzielenia się z redakcją Państwa opinią! 

 A jak Szanowni Czytelnicy patrzą na tak ujętą propszczelość? 

1. https: //www.radiowroclaw.pl/articles/view/98434/Po-ponad-100-latach-na-Dolny-Slask-powrocila-

wyjatkowa-pszczola ,

2. https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-fioletowa-pszczola-zadomowila-sie-na-dolnym-slasku-gatunek-

u,nId,4647478#crp_state=1 ,

3. https://www.bee.pl/miod-slodka-recepta-na-zdrowe-zycie-a-55.html 

Zródła:

 Kącik ciekawostek:

jest doskonały dla alergików, natomiast 

miód koniczynowy, ze względu na zawar-

tość fruktozy, to idealny produkt dla cukrzy-

ków. Każdy miód ma pewne szczególne 

właściwości, ale najbogatszym źródłem 

substancji chroniących nasze zdrowie jest 

niewątpliwie miód spadziowy.

Czy udało się Panu wychować swoich 

następców-pszczelarzy?

Tak, jest ich dwoje: pszczelarz i pszczelarka. 

Mój ośmioletni syn ma nawet strój pszcze-

larski. Ufam, że z czasem czynnie się włą-

czy do tej interesującej pasji.

Dziękuję Panu za rozmowę. Życzę samych 

pszczelarskich sukcesów!

Dziękuję, wzajemnie!

Rozmawiał

Przemysław Wiśniewski

Jakie są gatunki pszczół? Który z nich jest 

Pana ulubionym?

Z moich pasiek można zebrać przede 

wszystkim miód wielokwiatowy, który jest 

wczesnowiosenny lub rzadziej miód rzepa-

kowy. Poza tym w Polsce występują miody, 

takie jak wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, 

nawłociowy, leśny, faceliowy, gryczany, 

rzepakowy, wrzosowy, koniczynowy, spa-

dziowy, różany itd. Jeśli chodzi o właści-

wości to np. miód akacjowy ma doskonały 

wpływ na wątrobę, gdyż oczyszcza ze 

szkodliwych substancji (toksyn) oraz na 

dolegliwości układu pokarmowego, tj. 

wrzody, zaparcia, skurcze itp. Z kolei miód 

faceliowy sprawdza się przy przeziębie-

niach, nieżytach żołądka i nadciśnieniu, 

a także obniża toksyczne działanie nikoty-

ny, alkoholu, kawy oraz herbaty. Miód leśny 

Dla porządku powiem, że na samym szczy-

cie pszczelej hierarchi są pszczoły z rodzaju 

Apis, który obejmuje cztery gatunki: 

1. pszczoła wschodnia (Apis cerana Fabr.), 

2. pszczoła olbrzymia (Apis dorsata Fabr.), 

3. pszczoła miodna (Apis mellifica L., syn. 

Apis mellifera L.) oraz 4. pszczoła karłowa-

ta (Apis florea Fabr). Wśród licznych pod-

gatunków pszczoły miodnej w Polsce ho-

duje się cztery: kaukaską, kraińską, środko-

woeuropejską i włoską. W swoich ulach 

mam pszczoły kraińskie (Apis mellifera car-

nica L.), które mają łagodne usposobienie, 

dzięki czemu mogą być przeze mnie hodo-

wane w pobliżu sąsiednich domostw. Co 

więcej są wysoce odporne na choroby, a ro-

dzina pszczela zachowuje przez to wysoką 

żywotność.

i robotnice razem z matką opuszczają swo-

ją rodzinę pszczelą, jest to tzw. "rojenie się 

pszczół", inaczej zwane „rójką“. W prawie 

zwyczajowym są dokładnie określone 

prawa i obowiązki, jakie ma pszczelarz, gdy 

pszczoły mu się wyroją. Z tego co pamię-

tam właściciel posesji powinien umożliwić 

wejście pszczelarza na posesję w celu za-

brania pszczół. Tak samo, jak pszczoły 

wlecą innemu pszczelarzowi do ula, to też 

ten pszczelarz ma prawo po te pszczoły 

przyjść i je zabrać. Jeśli chodzi o samo 

"rojenie się" to zależy od pszczół, gdzie 

polecą i jak daleko. Mogą np. usiąść przy 

drugim ulu, a równie dobrze mogą polecieć 

kilkaset metrów dalej i usiąść na drzewie. 

Na ogół jest to na drzewie, na słupie, pod 

dachem. Pszczoły przesiadają się po to, 

żeby przygotować się pod kolejne swoje 

miejsce docelowe.

Jakie są rodzaje miodów? Jakie rodzaje 

można zebrać z Pana pasieki?
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Co MZDW zaplanowało w ramach tego 

remontu dla nas, dla gminy Błonie?

O
d 22 września 2021 zamknięta 

jest dla ruchu samochodowego 

droga DW759 na odcinku Błonie 

- Leszno. Rusza długo wyczekiwana bu-

dowa tej drogi. Wykonawca firma Skanska 

ma 18 miesięcy od podpisania umowy na 

wykonanie przedmiotu przetargu (przebu-

dowy). W ramach tych 18 miesięcy zama-

wiający wymaga, by wszystkie prace bu-

dowlane wykonane były w ciągu 15 mie-

sięcy od dnia podpisania umowy, a cały 

przedmiot umowy (uzgodnienia i pozwole-

nie na użytkowanie) do wspomnianych 

18 miesięcy. 

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej 

nr 579 przewiduje się rozebranie całej kon-

strukcji jezdni oraz jej wymianę. Planuje się 

Remontowany będzie odcinek o długości 

5 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 

(DK92) w Błoniu do miejsca na wysokości 

Białutek (Aleja Stu Jesionów) - tam, gdzie 

“odcinek specjalny” kończy się, a droga 

DK579 w stronę Leszna jest już wyremon-

towana.

 

Pomiędzy terenami zabudowanymi prze-

widziano ciąg pieszo - rowerowy o szero-

kości 2,5 m bez odseparowania ruchu ro-

werów i pieszych.

uregulowanie szerokości jezdni. Wynosić 

ona będzie 7m, projektowana szerokość 

poboczy to 1,5 m. W terenach zabudowa-

nych w pobliżu skrzyżowań z drogami 

bocznymi zaprojektowano chodniki o sze-

rokości 1,5-2,5 m. Na trzech odcinkach wy-

dzielono ścieżki rowerowe w pobliżu 

skrzyżowań, w celu odseparowania ruchu 

rowerowego od ruchu pieszych oraz czy-

telnego rozwiązania sposobu przekrocze-

nia dróg bocznych. Niestety budowana od 

strony Leszna ścieżka rowerowa nie połą-

czy się z planowaną do wybudowania 

ścieżką błońską. Nie będzie jednego ciągu 

niestety. Zabraknie 1,8km. W tej sprawie 

z inicjatywy mieszkańców Leszna i Błonia 

29.06.2021 r. odbyło się spotkanie, na któ-

rym dyrektor ds. inwestycji MZDW zade-

klarował, że po rozstrzygnięciu przetargu 

MZDW rozpocznie proces doprojekto-

wania brakującego odcinka ścieżki. Powyż-

sze stanowisko potwierdził także Marsza-

łek Województwa Mazowieckiego.

Na terenie naszej gminy droga DW579 

krzyżuje się z kilkoma drogami. Dla nich 

przewidziano i zaplanowano właściwe 

skrzyżowania.

 Skrzyżowanie z ul. Passowską 

Obecnie ul. Passowską, droga DW 579 

przecina pod nienormatywnie ostrym ką-

tem około 40º. W związku z tym zdecydo-

wano przeprojektować skrzyżowanie na 

skrzyżowanie o wlotach przesuniętych 

w prawo. Odległość między wlotami wy-

nosi 104,3 m. Na długości między wlotami 

zaprojektowano rozdzielone wyspą kana-

lizującą dodatkowe pasy dla pojazdów 

skręcających w lewo. Ze względu na 

odmienne obciążenie ruchem oraz inną 

strukturę rodzajową pojazdów na obu wlo-

tach zróżnicowano ich parametry geome-

tryczne. Skrzyżowanie z ul. Passowską 

w km 26+866,20 (strona prawa) zapro-

jektowano jako skanalizowane z wyspą 

środkową, na której umieszczono azyl 

dla pieszych i rowerzystów. Wlot w km 

26+970,56 (strona lewa) zaprojektowano 

jako skrzyżowanie zwykłe.

 

Przebudowa drogi DW    

 Skrzyżowanie z ul. Passowską 
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 powiatową  w stronę 

Obecnie droga powiatowa łączy się z DW 

579 pod nienormatywnym kątem ostrym 

około 50º. W związku z tym skrzyżowanie 

zaprojektowano pod kątem 90º jako skrzy-

żowanie zwykłe bez kanalizacji ruchu. Na 

drodze głównej zaprojektowano dodatko-

wy pas ruchu dla pojazdów skręcających 

w lewo w drogę powiatową.

 Skrzyżowanie z ul. Lesznowską 

Obecnie ul. Lesznowska łączy się z DW 

579 pod nienormatywnym kątem ostrym 

około 40º. W związku z tym skrzyżowa-

nie zaprojektowano pod kątem 90º jako 

skanalizowane z wyspą środkową, na 

której umieszczono azyl dla pieszych i ro-

werzystów. W rejonie skrzyżowania za-

projektowano dodatkowe pasy ruchu dla 

pojazdów skręcających w lewo w ul. Lesz-

nowską oraz do bazy logistycznej „PKS”, 

do której zaprojektowano również prawo-

skręt.

 Skrzyżowanie z drogą 

 Wawrzyszewa 

 Ścieżki rowerowe 

 Chodniki 

Chodniki o szerokości 1,5-2,5 m. zapro-

jektowano w miejscach występowania ru-

chu pieszych, tj. w obszarze zabudowanym 

w pobliżu skrzyżowań.

Wydzielone ścieżki rowerowe zaprojekto-

wano w pobliżu skrzyżowań w celu odse-

parowania ruchu rowerowego od ruchu 

pieszych oraz czytelnego rozwiązania spo-

sobu przekroczenia dróg bocznych i włą-

czenia się rowerzystów do ruchu na drodze 

głównej. Niestety budowana od strony 

Leszna ścieżka rowerowa nie połączy się 

z planowaną do wybudowania ścieżką 

błońską. Nie będzie jednego ciągu nieste-

ty, zabraknie 1,8km. W tej sprawie z ini-

cjatywy mieszkańców Leszna i Błonia  

29.06.2021 r. odbyło się spotkanie, na 

którym dyrektor ds. inwestycji MZDW za-

deklarował, że po rozstrzygnięciu przetar-

gu MZDW rozpocznie proces doprojek-

towania brakującego odcinak ścieżki. Po-

wyższe stanowisko potwierdził także Mar-

szałek Województwa Mazowieckiego.

 Ciąg pieszo-rowerowy 

Pomiędzy terenami zabudowanymi prze-

widziano ciąg pieszo-rowerowy o szero-

kości 2,5 m bez odseparowania ruchu ro-

werów i pieszych. Obecny ruch na drodze, 

to wg. danych z opisu projektu około 5500 

pojazdów na dobę, z czego blisko 80% to 

samochody osobowe i mikrobusy. Cięża-

rówki to niecałe 20%. Ciekawostką tran-

sportową jest wynik dla ruchy autobu-

sowego - dwie sąsiadujące gminy Błonie 

i Leszno praktycznie bez komunikacji auto-

busowej – ruch autobusów to niespeł-

na 0,4%. Przewidywany całkowity ruch 

w przyszłości (prognoza na 2041 r.) to 

10 000 pojazdów na dobę.

 

Wykonawca prace rozpoczął. Teraz pozo-

staje nam czekać na efekt końcowy mini-

mum 18 miesięcy. Pewnie niektórzy już 

planują “atrakcję” analogiczną do tej, która 

miała miejsce w 2007 r., gdy z wielką pom-

pą, przecinaniem wstęgi otwierano wyre-

montowany na terenie miasta Błonia od-

cinek 1,4 km drogi DW579. Wszak ojców 

sukcesu, gotowych do zdjęć i rozgłosu po 

remoncie będzie wielu.

579 z Błonia do Leszna
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Istotę giełdy bardzo dobrze oddaje stwier-

dzenie jednego ze znanych amerykańskich 

finansistów Bernarda Barucha: “Głównym 

celem rynków jest uczynić z ludzi tak wielu 

idiotów, jak to tylko możliwe” [1]. “W XVII 

w. nastąpił rozkwit gospodarczy Holandii, 

w wyniku którego stała się ona jednym 

z najbogatszych państw, a także potęgą 

morską i handlową Europy. W tamtym 

okresie była głównym pośrednikiem 

w wymianie handlowej między krajami 

leżącymi nad Bałtykiem a Europą Za-

chodnią i Europą Południową oraz kolo-

niami. Kupcy holenderscy wypierali Fran-

cuzów z handlu z Lewantem, Portugal-

czyków z Afryki i Indii, w 1602 roku za-

łożyli Kompanię Wschodnioindyjską, 

a w roku 1621 Kompanię Zachodnioin-

dyjską” [2].

“Finansowym zapleczem holenderskiej 

potęgi handlowej był amsterdamski rynek 

pieniężny opierający się na utworzonej na 

początku XVII wieku giełdzie oraz publicz-

nym Banku Amsterdamskim” [3]. “Giełdę 

otwarto w 1611 roku przy bulwarze Rokin. 

Ustalała ona ceny respektowane nie tylko 

w Holandii, lecz także w całej Europie. 

W 1634 roku było na niej notowanych 359 

towarów, a w roku 1680 już 550. W XVII 

wieku przedmiot transakcji stanowiły 

głównie towary znajdujące się w Amster-

“W latach 1636-1637 przez Holandię 

przetoczyła się fala wyjątkowej spekulacji, 

tzw. tulipanomanii. Było to związane 

z handlem i ogromnym wzrostem cen ce-

Kampania Wschodnioindyjska była przed-

sięwzięciem na te czasy niezwykle inno-

wacyjnym – udziały w niej były w pełni 

zbywalne, czyli była to typowa spółka 

akcyjna. Zajmowała się ona handlem 

przyprawami i innymi bogactwami Azji. 

Wyprawy były ryzykowne, ale niezwykle 

dochodowe. Kompania płaciła regularne 

dywidendy, a oferta akcji była publiczna 

i dla każdego dostępna. “Zyski z nich spo-

wodowały szybki wzrost ich ceny na gieł-

dzie, zaś ludzi opanowała gorączka speku-

lacji. Jak pisał Joseph de Vega w 1688 r.: 

“Kto raz stanie się właścicielem akcji, ten 

będzie je już ciągle kupował i sprzedawał. 

Obojętnie, gdzie ci ludzie się znajdują. My-

ślą i rozmawiają tylko o nich. Nawet we 

śnie o nich marzą. (...) Jest to źródło wszel-

kich oszustw, pogrzebania pożytecznych 

spraw i źródło niezdrowia" [5].

damie. Z czasem upowszechniał się tak 

zwany windhandel („handel wiatrem”), 

czyli towarami, które dopiero miały być 

dostarczone. Spekulowano też pienię-

dzmi, obligacjami rządowymi oraz akcjami 

głównie obu kompanii indyjskich” [4].

bulek tulipanów oraz niebywałą modą na 

te kwiaty. Pierwsze cebulki tulipanów 

sprowadził do Europy Ogier Ghislaine de 

Busbecq, ambasador cesarski w Turcji 

w połowie XVI wieku” [6]. Podarowanie 

kilku cebulek holenderskiemu botanikowi 

Carolusowi Clusiusowi rozpoczęło modę 

na hodowlę tulipanów, którą uznano za 

zajęcie wyjątkowo wyrafinowane. W wy-

niku tego arystokracja oraz klasa średnia 

zaczęły konkurować ze sobą co do posia-

dania najrzadszych odmian tulipanów. 

Krzyżowano różne odmiany tych kwiatów, 

tworząc nowe, wśród których najcenniej-

szą była Semper Augustus. “Niedługo po-

tem holenderskie tulipany zostały zaata-

kowane przez wirusa pstrości tulipana, 

który sprawiał, że płatki tulipana przy-

bierały niespotykane wcześniej kształty 

o brzegach postrzępionych i pofałdowa-

nych oraz barwę, co wpływało na wartość 

kwiatu. Stały się one niebawem symbolem 

luksusu i pozycji społecznej. W okresie 

tzw. tulipanomanii na tulipany wykształcił 

się ogromny popyt. Spowodowało to 

wzrost cen. W 1623 r. jedna cebulka mo-

gła osiągać cenę 1000 guldenów, w roku 

1635 - 6000 guldenów, a w roku 1637 

- 10 000 guldenów. Gdy jedna cebulka 

tulipana odmiany Viceroy osiągnęła cenę 

2400 guldenów, to dla porównania 4 tony 

pszenicy kosztowały 448 guldenów, 8 tłu-

Tulipano  
Historia giełdy kwiatowej w Holandii
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stych świń 240 guldenów, srebrny kielich 

60 guldenów, a średni roczny dochód 

w Niderlandach wynosił 150 guldenów” 

[7]. Warto dodać, że 6000 guldenów to 

średni czterdziestoletni dochód, tyle też 

był wart dom z ogrodem w Amsterdamie 

położony w dobrej lokalizacji. W 1636 ro-

ku upowszechniły się transakcje wind-

handel, czyli handel cebulkami przezna-

czonymi do odbioru wiosną następnego 

roku. Ceny sadzonek zaczęły rosnąć w sza-

lonym tempie. Ludzie sprzedawali majątki, 

żeby kupić kilka sadzonek. Szczyt spekula-

cji przypadł na jesień 1636 roku, kiedy 

tulipany mające wzejść następnej wiosny 

były dopiero posadzone. 

Kupcy sądzili, że będzie to doskonały in-

teres, który pozwoli na szybki i łatwy zysk. 

Dlatego w pewnym momencie ceny osiąg-

nęły taki poziom, że nikt nie był wstanie 

kupić nowych cebulek. “Dodatkowo, nie-

którzy hodowcy nie wywiązywali się z do-

starczania towaru. To spowodowało, że 

spekulacyjna bańka cenowa pękła. Na-

stępnego roku, 3 lutego wybuchła panika. 

W Haarlemie - ośrodku handlu kwiatami, 

rozeszły się pogłoski, że nie ma już chęt-

nych do kupna. W ciągu paru godzin ceny 

spadły prawie do zera. Panika zrujnowała 

wielu ludzi. Poważnym problemem stało 

się rozliczenie zawartych już operacji 

windhandel, dla których kupcy stracili za-

interesowanie. Osoby, które rok wcześniej 

zainwestowały w zakup tulipanów, z dnia 

na dzień straciły wszystkie włożone w ten 

interes pieniądze. To rzecz jasna groziło 

bankructwem i niedostatkiem dla wielu 

spekulantów. Ostatecznie Komisja Rządo-

wa postanowiła, że transakcje takie można 

unieważnić pod warunkiem zapłacenia 

3,5% ustalonej wcześniej sumy” [8]. Tuli-

panowy krach doprowadził do bankructw 

i wielu dramatów, padały wielkie majątki, 

były samobójstwa, bankrutowały całe ro-

dziny.

Tulipany ze spekulacją giełdową w tle nie 

pozostały bez echa w sztuce i literaturze 

holenderskiej. Pamflety, satyry, ryciny 

i obrazy podejmujące ten temat były nie 

tyle komentarzem do faktycznych zdarzeń, 

ile głęboko zakorzenionym w reformowa-

nej etyce i teologii programem moralnym, 

dydaktycznym oraz społecznym. Pomimo 

tego XVII wieczny tulipanowy krach nie 

nauczył zbyt wiele Holendrów i już 

“Semper Augustus dziś jest znany tylko 

z ilustracji, podobnie jak wiele innych ga-

tunków pożądanych w XVII wieku tuli-

panów. Do dziś Holandia jest uznawana za 

ich ojczyznę, ale obecnie są one tanie i do-

stępne dla każdego” [9]. 

w 1680 r. rozpoczęła się czterdziestoletnia 

moda na hiacynty.

P.K.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Holandii

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/kronika_
kryzysow_gospodarczych/kronika_kryzysow_g
ospodarczych.pdf (strona 27) 

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/kronika_
kryzysow_gospodarczych/kronika_kryzysow_ 
gospodarczych.pdf (strona 27) 

https://historia.org.pl/2020/04/08/najwieksze-
kryzysy-gospodarcze-w-historii-swiata-
tulipany-nafta-krachy-gieldowe-i-inne-
przyczyny-recesji

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/kronika_
kryzysow_gospodarczych/kronika_kryzysow_ 
gospodarczych.pdf (strona 26) 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierwszy-
krach-na-gieldzie-spowodowal-tulipan-
3082273.html 

https://businessinsider.com.pl/finanse/korona
wirus-w-polsce-czy-lockdown-byl-
konieczny/yngwyln 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tulipomania 

http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/historia_ 
gield_papierow_wartosciowych.html 

mania
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Osadnictwo na tym terenie datuje się już na 

IV w. p.n.e. i wiąże się z kulturą grobów klo-

szowych.

Cofnijmy się do początków rozbicia dziel-

nicowego w Polsce. Mamy rok 1138. Wte-

dy to król Bolesław Krzywousty wydaje te-

stament, w którym dzieli państwo pomię-

dzy synów na dzielnice. Akt ten miał zapo-

biec bratobójczym walkom o władzę po 

śmierci króla. Niestety stało się dokładnie 

odwrotnie. Jak pisze Andrzej Nowak 

w swojej historii Polski (tom I na stronie 

271) – „Synowie Krzywoustego tworzyli 

T
ytuł poniższego tekstu, luźno 

nawiązujący do znanej powieści 

Georga Martina, wymyślony nieco 

na wyrost, ma za zadanie zwrócenie uwagi 

na ciekawą historię grodziska w Błoniu 

– naszej błońskiej “Łysej Góry”.

Żeby lepiej zaczęła pracować nasza wy-

obraźnia historyczna, warto w kilku zda-

niach przybliżyć, choć trochę, ducha epoki 

świetności tej budowli i spróbować spoj-

rzeć na gród w Błoniu z szerszej perspek-

tywy. 

Z czasem Mazowsze usamodzielniło się 

No dobrze, ale co wspólnego miało to całe 

zamieszanie z naszym tematem?

Po śmierci króla, zgodnie z literą testamen-

tu, władzę senioralną (zwierzchnią) spra-

wował najstarszy syn – Władysław II Wy-

gnaniec. Podlegała mu Małopolska, ziemia 

sieradzka, Śląsk, ziemia lubuska oraz Po-

morze Gdańskie. Bolesław Kędzierzawy 

otrzymał Mazowsze z Kujawami, a Mieszko 

III Stary – Wielkopolskę. Księżnie Salomei, 

wdowie po Krzywoustym, przypadła zie-

mia łęczycka. Wkrótce doszło do walk 

o prymat. W wyniku bratnich przepycha-

nek Władysław II uszedł do Niemiec. Se-

niorami zostali kolejno – Bolesław Kędzie-

rzawy i Mieszko Stary (ten został z czasem 

wypędzony w wyniku spisku możnowład-

ców).

siódme pokolenie historycznych władców 

Polski, jeśli liczyć od Mieszka I”.  Tak więc 

od jednej z najstarszych i jak najbardziej po-

chlebnych relacji na temat państwa Miesz-

ka I, autorstwa żydowskiego kupca Ibrahi-

ma Ibn Jakuba, minęło kilka wieków.

i znalazło we władaniu Konrada Mazowiec-

kiego. Tego samego, który wsławił się 

sprowadzeniem Rycerzy Zakonu Szpitala 

Najświętszej Marii Panny Domu Niemiec-

kiego, czyli Krzyżaków.

Ziemie Mazowsza były w tym czasie celem 

ataków plemion pruskich. Warto zauwa-

żyć, że gród w Błoniu, Rokitnie oraz znaj-

dujące się dzisiaj pozostałości grodu na 

terenie Kampinoskiego Parku Narodowe-

go, tzw. Zamczysko, stanowiły część linii 

obrony m.in. przed tymi najazdami. Nie-

które źródła wiążą istnienie wałów obron-

nych w Błoniu z synem Konrada Mazowiec-

kiego, księciem Siemowitem I. Miała to być 

jego siedziba. Natomiast na tablicy histo-

rycznej, znajdującej się przed Muzeum Zie-

mi Błońskiej, możemy przeczytać, że „nie-

wykluczone, że to właśnie tu Konrad I pod-

jął decyzję o sprowadzeniu na ziemie pol-

skie Krzyżaków i że tu, pod okiem Konrada 

i jego żony księżniczki Agafii, wzrastało 

dwoje spośród dziesięciorga ich dzieci, 

książęta Bolesław I oraz Kazimierz I. To 

właśnie w Błoniu w roku 1524 Katarzyna 

Gra o Tron w grodzie 
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Radziejowska goszcząc ostatnich dwóch 

Piastowiczów, książąt Stanisława i Janusza 

miała im podać zatrute jadło, powodując 

śmierć 24 letniego Stanisława”. Prawdzi-

wa „Gra o Tron”, sam Georg Martin nie po-

wstydziłby się takiej historii. Warto dodać, 

że Konrad był też fundatorem tutejszej ko-

legiaty pod wezwaniem św. Trójcy. Nato-

miast w samym grodzie kazał wznieść pa-

latium. Jednak o tym za chwilę.

Jak wyglądał sam gród? Był on zbudowa-

ny metodą m.in. przekładkową. To znaczy 

sypano ziemię w drewniane skrzynie i ukła-

dano je obok i na sobie.

Budowla składa się z dwóch części (całość 

– 120 x 100 m.). Od strony południowej jest 

to stożek, otoczony od wewnętrznej strony 

suchą fosą. Stożek w znaczeniu architek-

tury obronnej tego okresu oznacza obiekt 

obronno-mieszkalny – protoplasta później-

szych wież zamkowych. Do niego przylega 

druga, większa część tzw. majdan. To na 

nim, dzięki badaniom archeologicznym, od-

kryto piwniczkę, pracownię złotnika, wę-

dzarnię, pomieszczenie do zmiękczania ro-

Prace archeologiczne prowadzono tu na 

początku lat 50-tych oraz 70-tych. Znale-

ziono m.in. fragmenty ceramiki, sprzączki, 

pierścień brązowy, noże, groty strzał i inne. 

Owocem prac wykopaliskowych były rów-

nież pozycje naukowe – Cofta A.  „Wyniki 

Dodatkowym, naturalnym elementem 

obronnym była rzeka Utrata, chroniąca 

obiekt od strony północnej. Koryto rzeki 

w tamtym czasie zapewne nieco inaczej 

prowadziło niż dziś, jednak pełniło bardzo 

ważną rolę. Nie tylko obronną, było źród-

łem wody pitnej, ryb, zasilało uprawianą 

glebę. Jak można przeczytać w leciwej już 

pozycji „Grody wczesnośredniowieczne 

ziem Polski środkowej na tle osadnictwa” 

(na stronie 180), że już „we wczesnym 

średniowieczu, kiedy rolnictwo odgrywało 

już znaczną rolę wśród zajęć ludności, 

sprawy gleby stają się specjalnie ważne.”

gu oraz ślady ceglanego palatium. Pala-

tium to było jedną z najwcześniejszych ce-

glanych budowli na Mazowszu. Komunika-

cję między stożkiem, a majdanem zapewne 

stanowił most zwodzony.

badań na grodzisku w Błoniu”, czy Kier-

snowska T. „Trzynastowieczna siedziba 

książęca w Błoniu”, „Kwartalnik Historii 

kultury materialnej” 1971 r.

Bibliografia: 

Andrzej Nowak – Historia Polski cz. I, Janina Kamińska – 

Grody średniowieczne ziem polski na tle osadnictwa, 

Polska Akademia Nauk–Grodziska Mazowsza i Podlasia

Wracając jednak do rzeczywistości – warto 

również odwiedzić Muzeum Ziemi Błoń-

skiej, gdzie możemy zobaczyć m.in. niesły-

chanie starannie wykonaną makietę grodu, 

jak również poznać nowszą część historii 

Błonia.

Warto odwiedzić to miejsce, bo pozosta-

łości grodu są dobrze zachowane. Przy-

siąść sobie na zboczu wału i oczami wy-

obraźni przenieść się w czasy Siemowita. 

Wyobrazić sobie powrót z łowów jego 

wojów z ówczesnej Puszczy Mazowieckiej, 

jak transportują na wozie upolowanego 

niedźwiedzia i parę dorodnych jeleni, przy 

wtórze wesołych przyśpiewek, okraszo-

nych podłym (czytaj kiepskim) piwem.

Karol Gaweł

Siemowita
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O
d wieków wierzono, że istnieje 

siła wyższa niż człowiek, że każ-

da czynność dnia codziennego 

ma za swego opiekuna, właściwego boga. 

W starożytnym Egipcie składanie bogom 

darów, w podziękowaniu i nadziei na 

pomyślność, było codziennością. O dobre 

plony w Kairze modlitwy nieślibyśmy do 

boga Amon-Ra, który był uosobieniem 

życiodajnych żywiołów powietrza i wiatru. 

U Wikingów natomiast ofiary składalibyś-

my bogowi Frejr, z wołaniem o roślinność. 

Mieszkańcy różnych kultur od dawna 

składali ofiary bogom urodzajów i pogody, 

aby zapewnić sobie pokaźne zbiory. Dobre 

relacje z bogami były warunkiem niezbęd-

nym, aby jednostka, gospodarstwo rolne, 

rodzina i kraj mogły zdobyć bogactwo 

i osiągać sukcesy. Tak już jest człowiek 

stworzony, że gdy w coś wierzy, to wiara 

w niego samego przychodzi mu łatwiej.

Współcześnie dożynki stanowią formę lo-

kalnych pikników, połączonych z mszą 

świętą i rywalizacją na najładniejszy, naj-

Tradycja polskich dożynek sięga XVI wie-

ku i ma związek z rozwojem folwarczno – 

dworskim. Żniwa w dawnej tradycji pol-

skiej rozpoczynały ciche i pracowite za-

żynki, a kończyły głośne i roztańczone do-

żynki. Uroczystości te urządzali właściciele 

ziemscy dla żniwiarzy, w podzięce za 

dobrze wykonaną pracę przy żniwach. 

Wieniec dożynkowy splatany był z ostat-

nich łanów zboża pozostawionych na polu. 

Wierzono bowiem, że należy zostawić pas 

nieściętych plonów, aby nie zakłócić roku 

wegetacyjnego i ciągłości urodzajów. Na 

Mazowszu to nieskoszone zboże zwano 

przepiórką lub brodą (we wschodniej 

części Mazowsza). W latach 20-tych i 30-

tych XX wieku organizacją dożynek zajęły 

się gminy, a nawet parafie. Po drugiej 

wojnie światowej w Polsce, w czasach 

PRL-u, kontynuowano świętowanie do-

żynek, ale miały one oficjalnie charakter 

świecki. Religijnego wymiaru nabrały po 

1989 roku, gdy zaczęto już bez przeszkód 

składać dziękczynienie Bogu i Matce Bos-

kiej za urodzajne plony z prośbą o błogo-

sławieństwo na kolejny rok. 

W sąsiadującej Gminie Brwinów wieniec 

jest jeden, wspólnie tworzą go wszystkie 

sołectwa. Po poświęceniu w pobliskim 

Kościele, zaprzęgiem konnym, wieniec 

wraz z przedstawicielkami Kół Gospodyń 

Wiejskich, przy gromkich śpiewach został 

przewieziony na plac dożynkowy, gdzie 

mogli podziwiać go wszyscy przybyli. 

Ogrom włożonej pracy naprawdę zachwy-

cał. 

Mimo, iż nie wszystkie elementy dawnego 

świętowania dożynek występują dzisiaj, to 

istotą tych obrzędów było i jest dzięk-

czynienie za pomyślność plonów. Nie ma 

sztywnych standardów i reguł, liczy się 

wspólny cel i zabawa. Zygmunt Gloger, 

dziewiętnastowieczny polski historyk, 

etnograf i folklorysta, w jednym ze swoich 

dzieł pt. „Rok polski w życiu, tradycyi i pie-

śni”, ujął to bardzo trafnie, pytając reto-

rycznie: „Kiedyż się rolnik ma weselić i Bo-

gu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom 

za pomoc podziękować, jeżeli nie wtedy, 

gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy 

mozolnej i zabiegów całorocznych?”.

 

Może właśnie przez te tkwiące w tym 

święcie niezatarte ślady radosnej ducho-

wości, dożynki są niezmiennie popularnym 

świętem, będącym okazją do spotkania dla 

lokalnych społeczności. 

Alina Andrzejewska

bardziej tradycyjny lub najciekawszy wie-

niec. Nowatorskie formy wieńców, z wyko-

rzystaniem różnorodnych materiałów, ma-

ją szanse reprezentować pomysłowość 

twórcy w Państwowym Muzeum Etnogra-

ficznym w Warszawie.

W Gminie Błonie, jak co roku, święto przy-

padło na ostatni weekend sierpnia. Po tra-

dycyjnej Mszy Świętej za pomyślne plony, 

celebrowanej przez Jego Eminencję ks. bi-

skupa Piotra Jareckiego, podziwiać można 

było kolorowe, pomysłowe i niesamowicie 

strojne wieńce, przygotowane przez 9 so-

łectw gminy Błonie. Pieczołowitość z jaką 

przygotowano każdy z elementów dekora-

cji wprowadzała w zachwyt.

Dożynki Gminne 
A.D. 2021
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W
ładysław Bełza napisał wierszyk, który każde dziecko znać musiało. 

Dziecko uczyło się na pamięć i powtarzało, często bezrozumnie, aż 

nadchodził czas, w którym dorosło, a los pomagał pojąć jego sens. 

Wiersz kierowany do najmłodszych, choć waga słów niezwykle głęboka. Może 

nadszedł czas, by znowu nie tylko dzieciom go przypomnieć. Żyjąc w pośpiechu 

nie zauważamy, jak nasiąkamy klimatem miejsca. Nasze miejsce zamieszkania jest 

oczywiste, tak jak miejsce urodzenia. W naszym mieście znamy wszystkie ulice. 

Jego mieszkańcy to nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, rodzina. Kiedy opuszczamy 

nasze miasto, to wracamy do SIEBIE, do domu. Dom to miejsce nam najbliższe, 

które daje nam azyl, bezpieczeństwo i o które dbamy. Nasze miasto to miejsce, 

gdzie nasz dom. Czasami infantylny tekst, taki jak ten i owego wierszyka, może 

uświadomić nasze przywiązanie do miejsca, które na pozór spowszedniało. Życie 

toczy się, a zmiany wpisane są w codzienność. Bywa, że szukamy innych miejsc, 

ale potem tęsknimy, wspominamy, wracamy by odwiedzić stare kąty. Pozostaje 

nostalgia i tęsknimy za starymi czasami..., bo sami czujemy, że czas wzbogacił nas 

we wspomnienia związane z tym właśnie miejscem, z tą ziemią, w której zapu-

ściliśmy korzenie i mamy teraz świadomość i wiemy, jak odpowiedzieć na pytanie: 

kto ty jesteś?

Ewa Maria Wacherlohn
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Mą Ojczyzną.

Czy ją kochasz?

Czym ta ziemia?

W jakim kraju?

Krwią i blizną.

Jaki znak twój?

Gdzie ty mieszkasz?

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.

Czym zdobyta?

Katechizm polskiego dziecka

W polskiej ziemi.

Kocham szczerze.

Oddać życie.

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Orzeł biały.

Między swemi.

Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?

Zmiana pierwszej zwrotki dla 
dziewczynek:

Jaki znak twój?

Lilia biała.

Coś ty dla niej?

Kto ty jesteś?

Itd.

Polka mała.

O korzeniach 
i o Polsce
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Wakacyjne dni szybko mijają, 23-go września powitaliśmy 

kalendarzową jesień. Jesienna słota to czas, w którym szcze-

gólnie powinniśmy zadbać o naszą odporność i wzmocnienie 

organizmu, aby starczyło nam sił do kolejnej wiosny. W tym 

czasie szczególnie ważne jest, aby: zdrowo się odżywiać, 

codziennie zapewnić sobie min. 30 minut aktywności fizycznej 

na świeżym powietrzu, zadbać o odpowiednią ilość snu i od-

poczynku oraz radosnego śmiechu, gdyż jak wiadomo “śmiech 

to zdrowie”! Aby wspomóc swój organizm w budowaniu 

odporności, a także przy pierwszych objawach przeziębienia, 

czy grypy, zanim weźmiemy chemiczne preparaty, możemy 

sięgnąć do naturalnej apteczki i wykorzystać moc ziół. W lite-

raturze możemy znaleźć bardzo wiele roślin służących nam 

pomocą przy problemach zdrowotnych. Jednak na początku 

chciałabym przedstawić Państwu: Jej Wysokość Pokrzywę, Jej 

Wysokość Dziką Różę, a także Jego Wysokość Czarny Bez. 

Można by rzec wspaniały triumwirat, dbający o nasz układ 

immunologiczny. Zapraszam zatem do głębszego poznania 

tych osobistości.

 DZIKA RÓŻA  (Rosa canina L.): surowcem zielarskim są 

przede wszystkim owoce dzikiej róży. Jest to niesamowite 

bogactwo witaminy C, ale także witaminy A, B1, B2, E i K, 

karotenoidów, flawonoidów, garbników, pektyn, kwasów 

organicznych. Owoce róży wykorzystywane są powszechnie 

w formie herbatek, syropów, soków oraz konfitur w celu 

uzupełnienia niedoborów witamin, wzmocnienia odporności 

organizmu przy chorobach przeziębieniowych oraz sezono-

wych infekcjach. My polecamy Państwu “ala kompot” z dzikiej 

róży, w fachowej literaturze nazywany odwarem. Dwie łyżki 

suszonych owoców dzikiej róży lub cztery świeżych (owoce 

zbieramy w sierpniu i wrześniu przed pełnym dojrzeniem, po-

nieważ są wtedy soczyste i miękkie oraz zawierają najwięcej 

wit. C) zalewamy ok 300 ml wody, doprowadzamy do wrzenia 

i gotujemy ok 10 minut. Następnie czekamy ok 15 minut, 

przecedzamy i pijemy. Dla wzmocnienia organizmu, obniżenia 

gorączki czy poprawy metabolizmu pijemy po 1 szklance rano 

i wieczorem.

Odporność z Natury

 DZIKA RÓŻA 



 CZARNY BEZ  (Sambucus nigra L.): tradycyjnie jako surowiec 

leczniczy wykorzystuje się kwiaty i owoce czarnego bzu 

(Uwaga! We wszystkich częściach rośliny występuje glikozyd 

sambunigryna o działaniu toksycznym, który ulega rozkła-

dowi po wysuszeniu surowca lub sparzeniu gorącą wodą). 

Kwiaty bzu zawierają: flawonoidy, kwasy fenolowe, garbniki, 

olejek eteryczny, śluzy, natomiast owoce: antocyjany, garbniki, 

kwasy organiczne, witaminę C, witaminy z grupy B, cukry, 

pektyny. Wykorzystuje się je pod postacią herbatek, soków, 

konfitur, syropów. W lecznictwie ludowym kwiaty bzu stosuje 

się przede wszystkim jako środek napotny, przeciwgorączko-

wy i moczopędny. Soki, syropy i konfitury z owoców wspierają 

 POKRZYWA ZWYCZAJNA  (Urtica dioica L.): w ziołolecz-

nictwie używa się korzeń, liście i nasiona pokrzywy (Uwaga! 

Pokrzywę można stosować maksymalnie 25 dni, następnie 

należy zrobić 14 dni przerwy, gdyż zbyt długie jej stosowanie 

może prowadzić do odwodnienia). Pokrzywa jest bogata 

w sole mineralne (szczególnie żelazo i magnez), witaminy, 

chlorofil, flawonoidy, serotoninę, kwasy organiczne. Używa-

my ją w formie: herbatek, soków, tabletek oraz kulinarnie. 

Ułatwia trawienie oraz przyswajanie pokarmów. Przyspiesza 

wydalanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany 

materii, działa ogólnie wzmacniająco. Kulinarnie pokrzywę 

możemy używać praktycznie cały sezon (dopóki nie przyjdzie 

prawdziwa zima :)). Wiosną jest najsmaczniejsza i możemy 

zrywać wtedy całe rośliny. Po tym okresie zrywamy czubki 

i pojedyncze listki, ponieważ łodygi robią się twarde. Możemy 

dodawać je do jajecznicy, domowego pesto, czy naleśników 

(wcześniej rozdrabniamy w mikserze lub maszynce do mięsa). 

Nasze codzienne dania zyskują wtedy walory zdrowotne oraz 

piękny, wiosenny, zielony kolor. Smacznego!

zaś organizm w chorobach przeziębieniowych oraz wykazują 

działanie odtruwające organizm (Uwaga! Nie można ich wy-

korzystywać do wyrobu alkoholi, gdyż podczas fermentacji 

uwalniają toksyczne frakcje). Na zimę szczególnie polecamy 

syrop z owoców czarnego bzu (zbieramy je w sierpniu i wrześ-

niu). Dojrzałe, umyte i oczyszczone owoce wrzucamy do gar-

nka z małą ilością wody i gotujemy ok 5 minut. Następnie 

ucieramy i wyciskamy sok przez gazę. Uzyskany sok studzimy, 

jeszcze raz odcedzamy i dosładzamy miodem lub cukrem (Na 

10 części soku dajemy 1 część miodu lub cukru), zagotowu-

jemy i przelewamy do butelek. Stosujemy go w szczególności 

w przeziębieniach, grypie oraz zaburzeniach trawiennych. 

Pijemy wtedy: 2-3 razy dziennie po 1 kieliszku syropu roz-

cieńczonego w szklance ciepłej wody/herbaty (dzieci 1 łyżka 

na szklankę). 

Pokrzywę, Dziką różę, Czarny bez oraz ich przetwory można 

kupić w sklepach zielarsko-medycznych lub przygotować sa-

memu. Może któryś z naszych sposobów Państwa zaintere-

sował, a może mają Państwo ochotę podzielić się swoją prak-

tyką z tymi ziołami? Zachęcamy do kontaktu!

Stosowanie ziół w codziennej diecie to smaczny i zdrowy spo-

sób dbania o swoje zdrowie i budowania swojej odporności. 

Pamiętajmy jednak, że ich działanie powinno być profilaktycz-

ne. Jeśli zauważymy, że nasz stan się pogarsza, konieczna 

będzie wizyta u lekarza specjalisty. Przypadki takie, to jednak 

zdecydowanie rzadkość przy umiejętnym stosowaniu zapre-

zentowanych jesiennych władców ziół, a ich dobroczynny 

wpływ na zdrowie potwierdza historia ziołolecznictwa. 

Aleksandra Lewkowicz
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 POKRZYWA ZWYCZAJNA  CZARNY BEZ 
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Kto wydaje kartę DiLO? Kartę DiLO wystawia lekarz podstawo-

wej opieki zdrowotnej (POZ), gdy stwierdzi podejrzenie nowo-

tworu i konieczne jest skierowanie pacjenta do określonego, w za-

leżności od rodzaju podejrzenia, lekarza specjalisty ambulatoryj-

nej opieki specjalistycznej (AOS) lub w szpitalu, w celu diagnosty-

ki wstępnej i ewentualnie pogłębionej. Kartę DiLO może również 

wydać lekarz innej specjalności niż lekarz POZ w przypadku po-

dejrzenia nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, tj. le-

karz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub udzielający świad-

czeń szpitalnych, lub świadczeń w ramach programów zdrowot-

nych.

21 czerwca 2017 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie 

w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. 

U. poz. 1250), tzw. Karty DiLO, na podstawie której uruchamiana 

jest szybka ścieżka onkologiczna. Warto o niej przypomnieć.

Choroby cywilizacyjne to przypadłości, które wraz z rozwojem cy-

wilizacji stają się dla ludzi coraz większym zagrożeniem, a ryzyko 

nabawienia się ich wzrasta z roku na rok. Do jednego z najpo-

ważniejszych schorzeń tego typu należą nowotwory. W sytuacji 

ogłoszonego stanu epidemii proces leczenia nowotworów wyha-

mował. Nie zmienia to faktu, że pacjent, u którego podejrzewa się 

nowotwory złośliwe musi zostać jak najszybciej zdiagnozowany. 

Jeżeli podejrzenie zostanie potwierdzone, należy niezwłocznie 

rozpocząć proces leczenia.

Kompleksowa opieka. Wybór placówki leczenia leży po stronie 

pacjenta. Lekarz specjalista kieruje pacjenta ze zdiagnozowanym 

nowotworem złośliwym na tzw. Konsylium, w którego skład 

wchodzi m.in. onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg i radiolog. 

Organ ten decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia oraz 

wybiera osobę nadzorującą, tzw. koordynatora. Zadaniem koor-

dynatora jest wsparcie informacyjne, administracyjne i organiza-

cyjne, w tym nadzorowanie realizacji świadczeń, ustalanie ter-

minów, pomoc w komunikacji z lekarzami. Czas na zebranie się 

konsylium, opracowanie metody oraz rozpoczęcie leczenia nie 

powinien przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia się pacjenta do 

szpitala. Szpital ma obowiązek objęcia pacjenta kompleksową 

opieką, co w praktyce oznacza, że musi mu zapewnić wszystkie 

niezbędne świadczenia (w tym w ramach współpracy z innymi 

placówkami medycznymi).

Korzyści płynące z Karty DiLO. Karta jest własnością pacjenta, za-

stępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i le-

czenia. W sytuacji stwierdzenia przez lekarza POZ albo lekarza 

AOS podejrzenia nowotworu złośliwego lub miejscowo złośli-

wego pacjent ma prawo do diagnostyki onkologicznej na pod-

stawie karty DiLO bez skierowania, również w oparciu o badania 

wykonane komercyjnie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 

z późn. zm.). Ponadto również pacjent, u którego stwierdzono już 

nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy ma prawo na podsta-

wie Karty DiLO do leczenia onkologicznego bez skierowania. Czas 

na wykonanie wstępnej diagnostyki onkologicznej (potwierdze-

nie lub wykluczenie nowotworu) nie powinien przekroczyć 28 dni. 

Czas na wykonanie pogłębionej diagnostyki (określenie typu wy-

krytego nowotworu, stopnia zaawansowania oraz liczby i miejsc 

ewentualnych przerzutów) nie powinien przekroczyć 21 dni.

Po zakończeniu leczenia. Po ukończeniu procesu leczenia koordy-

nator przekazuje dokumentację oraz zalecenia dalszego leczenia 

specjaliście, który odtąd sprawuje opiekę zdrowotną nad pa-

cjentem.

Należy zaznaczyć, że również pacjent, który trafi do szpitala w try-

bie nagłym może być objęty opieką gwarantowaną przez pakiet 

onkologiczny. Po postawieniu rozpoznania może być skierowany 

na konsylium i podlegać dalszym etapom leczenia zgodnie z usta-

lonym planem postępowania.

J.M.

KARTA DILO

SZYBKA TERAPIA 
ONKOLOGICZNA

LEKARZ POZ PACJENT

POZ

PODEJRZENIE NOWOTWORU

LEKARZ AOS PACJENT

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 

AOS

KARTA

Źródło: http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/userfiles/_public/dla_swiadczeniodawcy/zalaczniki/prezentacja_dilo_poz_aos_02_2015_ii_.pdf
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Szanowni Państwo,

bardzo chcielibyśmy, by gazeta była współ-

tworzona przez czytelników, dlatego mamy 

dla Was propozycję stałej rubryki „Konkurs 

dla czytelników”. 

Zachęcamy do podzielenia się swoimi sekre-

tami kulinarnymi.

Z wyprzedzeniem przechodzimy do tematyki 

związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Ogłaszamy konkurs: „Dania wigilijne i świą-

teczne inne niż wszystkie”. Nagroda główna 

w konkursie, to publikacja przepisu w naszym 

miesięczniku oraz wywiad z autorem. Czeka-

my niecierpliwie do 10 listopada na przepisy 

kulinarne potraw wigilijnych i świątecznych, 

goszczących na Państwa stołach. Opis przy-

gotowania wraz ze zdjęciem potrawy (bądź 

potraw) można nadesłać drogą elektroniczną: 

redakcja@projektblonie.pl lub listownie na 

adres redakcji Miesięcznik PIN, ul. Reymonta 

21/148, 01-840 Warszawa. Spośród nade-

słanych propozycji, jury wybierze najciekaw-

sze i najbardziej oryginalne przepisy, które 

znajdziecie Państwo w przedświątecznym 

numerze naszego pisma, tak, żeby móc zdą-

żyć je wypróbować.

Przepis, zdjęcia w formacje jpg wraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych i publi-

kację przepisu należy nadsyłać do 10 listo-

pada 2021 r.
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Technologia w naszym życiu

O
taczający nas świat nie przestaje 

zadziwiać. Wciąż realizują się na 

naszych oczach scenariusze, 

o których nasi przodkowie mogli jedynie 

marzyć. Technika, a w zasadzie technologia 

oraz informatyka rozwijają się w zastra-

szającym tempie. Nie jest ważne, ile mamy 

lat oraz jaki jest nasz status materialny lub 

rodzinny. Nie jest ważne, czy interesujemy 

się najnowszymi nowinkami i zdobyczami 

technologicznymi tego świata. Ważne jest 

natomiast to, że technologiczny świat inte-

resuje się nami i wciąga nas do niego, czy to 

się nam podoba, czy nie.

Informatyka jako branża od dawna rozwija 

się w najlepsze. Od lat absolwenci kierun-

ków ścisłych należą do kręgu osób nie tylko 

najlepiej wynagradzanych, ale też tych, 

którzy nie boją się o utratę pracy. Czy sły-

szał ktoś kiedykolwiek o bezrobotnym in-

formatyku? Nie sądzę, a to dopiero począ-

tek. Perspektywy dla implementacji roz-

wiązań z sektora IT są ogromne, a wręcz 

niemierzalne. Każdy pierwiastek i naj-

mniejszy element naszego życia w przy-

szłości będzie poddany rozwiązaniom ta-

kim jak automatyzacja czy robotyka. Jed-

nym z wyśmienitych przykładów może być 

zjawisko, z którym w ostatnich czasach 

spotkało się wielu z nas. Drogi czytelniku, 

czy odebrałeś w ostatnim czasie telefon od 

firmy oferującej panele fotowoltaiczne, 

która to przekonywała do skorzystania 

z oferty zakupu i montażu tychże paneli? 

Jeśli tak to na pewno pamiętasz miłą oso-

bę, która podczas rozmowy chciała uzy-

skać Twoje dane personalne oraz to, gdzie 

mieszkasz. Może będzie to dla Ciebie nie-

spodzianką, jeśli podpowiem, że osoba, 

z którą rozmawiałeś mogła okazać się… 

robotem? Tak, tak - otóż jak się okazuje ten 

przemiły głos był niczym innym jak tylko 

doskonale skonfigurowanym i zestrojonym 

robotem mającym na celu zwiększenie 

sprzedaży paneli słonecznych. W swojej

bazie danych miał dostępne większość 

możliwych pytań i odpowiedzi, które mo-

gły być zadane podczas rozmowy. Niedo-

wiarków zachęcam do wpisania „rozmowa 

z robotem” w popularnym serwisie z filma-

mi. Dzięki temu zabiegowi można zwięk-

szyć sprzedaż, a tym samym zarobek, gdyż 

robota nie obowiązują zasady ośmiogo-

dzinnego dnia pracy oraz regulaminowych 

przerw, prawda? Dodatkowo raz poniesio-

ne koszty dla zespołu programistów IT, 

którzy go opracowali i wdrożyli do dzia-

łania, zwrócą się stukrotnie, gdyż od tej po-

ry taki robot będzie pracował bez zapłaty, 

bez przerwy obiadowej oraz na pewno nie 

poprosi przełożonego o płatny urlop. To je-

dynie wycinek obszaru, w którym nawet 

nie zdajemy sobie sprawy jak świat tech-

nologii przenika do naszego codziennego 

życia, życia naszych dzieci, rodziców czy 

dziadków. Jeden maleńki skrawek możli-

wości, w którym często jesteśmy wykorzy-

stywani nie do końca etycznie przez kon-

cerny robiące użytek z zastosowania tech-

nologii w codziennym życiu. 

Oczywiście to obecny jeszcze w koncer-

nach człowiek decyduje ostatecznie o wy-

korzystaniu danego rozwiązania, zgodnie 

z zasadą: co nie jest zabronione – jest 

dozwolone. Należy zaznaczyć przy tym, 

że technologia powinna służyć szeroko 

rozumianemu dobru ludzkości, dając 

wraz z większym komfortem życia więcej 

wolności. Jednakże jej komponenty, jak 

to już zostało powyżej opisane, działają 

we wszystkich najdrobniejszych aspek-

tach życia codziennego każdej osoby, 

zaczynając od samolotów, a kończąc na 

ekspresie do kawy czy telefonie komór-

kowym. 

W przyszłości należy się spodziewać jesz-

cze większego przeniknięcia, a wręcz za-

władnięcia naszego życia codziennego 

przez rozwiązania mające na celu lepszy

monitoring czy automatyzację. Przykłady 

ewentualnych rozwiązań są tylko limito-

wane przez nasze funkcje poznawcze 

i wyobraźnię, gdyż tak naprawdę techno-

logia nie ma granic. Nie zdziwię się, jeśli 

w perspektywie 20 lat będziemy zakładać 

paski na nasze ciało, monitorujące naszą 

wagę i automatycznie wysyłające informa-

cje o ewentualnym przyroście tkanki tłusz-

czowej do naszego lekarza rodzinnego lub 

okulary samoczynnie wykrywające wady 

wzroku i samoczynnie dobierające korekty 

szkieł lub komunikujące to optykowi, 

analogicznie jak w przykładzie paska za-

kładanego na skórę. A może technologia 

przeniknie nas jeszcze głębiej?

Ekspres informujący nas o bliskim wyczer-

paniu zasobnika kawy, który automatyc-

znie robi zakupy na popularnym serwisie 

aukcyjnym w trosce o użytkownika? Cze-

mu nie? To nie jest kosmicznie zaawanso-

wane tylko dosyć proste rozwiązanie, które 

może pojawić się niebawem. 

Pomyśl zatem Drogi Czytelniku, czy korzy-

stasz w sposób świadomy z dobrodziejstw 

i zdobyczy technologicznych? Na pewno 

przyczyniają się one po podnoszenia kom-

fortu naszego życia, ale czy mamy jeszcze 

realny wybór własnego stylu życia? Jeśli 

nie przeszkadza nam kontrola najmniej-

szych aspektów naszego życia, ciągły mo-

nitoring w celu ochrony nas przed różnymi 

zagrożeniami, to z pewnością odpowiedź 

będzie twierdząca. Ale w przypadku, gdy 

jednak ktoś woli sam troszczyć się o siebie, 

bez nadzoru technologicznego... Czy gra-

nice wolności są dobrze zarysowane? Jeśli 

Drodzy Czytelnicy też nurtuje Was to pyta-

nie, a macie swoje przemyślenia i odpo-

wiedzi, zachęcamy do podzielenia się nimi 

z redakcją PIN. Opublikujemy je w kolej-

nym numerze.

Redakcja
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ABSTRAKCYJNIE

Sen miałem dzisiaj

Sen, jeden z tak licznych

Który ma dusza w głębi swojej schowa…

Kiedy na nowo ogród ten zobaczę?

Doprowadźcie w końcu

Obudźcie emocje, do życia, działania

Jakie ma pamięć przez życie zachowa…

Spowitego słońcem bezkresnej przestrzeni…

Ja żyję, ja jestem, oddycham i płaczę

Do mego powstania…

Powstania ogrodu o liściach z zieleni

Ogród snu

jakie ma pamięć zachować zezwoli (…)”

Sen, jeden z niewielu,

Czy to był samochód, czy też może drzewo?

„Sen miałem wczoraj.

Gdy wtem straciłem władzę mojej woli

I leżałem długo nad przepaści skarpą

Czekałem na ludzi lub też na anioły

Na jawie lub we śnie

Czy kwiaty tam rosną?

Czy kwitnie tam szczęście?

I czekałem długo… Może to się stało…

I wtem zobaczyłem wejście do ogrodu

Utkany ze snu bezmiar mego chłodu

Lub też ciepła…

Tylko dwa były tam drzewa

Promienne kwiaty oraz barwne liście

Wysłanego w mrugnięć moich liście

A zza nich płynął strumień

Przepięknej czystości

I granica z mgieł

Bezkresnej przestrzeni

Gdy szedłem do szkoły?

Tylko dwa były tam drzewa

Splecione w jedności

Czy przebudzenie nastąpi niedługo?

O liściach z zieleni

Czy nastąpi za chwilę?

Czy też może będzie rozleglejszą smugą?

Cienia lub widzenia

Kończąc pierwsze wydanie miesięcznika PIN 

i pozostając jeszcze we wrześniowych, ale już 

jesiennych nastrojach, zapraszamy Państwa 

do chwili oddechu od lokalnej rzeczywistości 

w naszej strefie abstrakcyjnego myślenia. 

Może uda nam się skusić Państwa na kawałeczek 

tomiku poezji, autorstwa - zaprzyjaźnionego 

z Redakcją mieszkańca warszawskich Bielan 

- Andrzeja Kalemby, na co dzień pracującego 

w fundacji pomagającej wybudzać ludzi ze 

śpiączki, gdzie również dał się poznać ze 

swojej wrażliwości na piękno duszy. 

Będziemy zaszczyceni, jeśli zainteresowani 

Czytelnicy także podzielą się z mieszkańcami 

Błonia oraz Redakcją swoimi przemyśleniami 

filozoficzno-duchowymi, nie tylko w formie 

poetyckiej. A tymczasem proponujemy dwa 

wiersze Andrzeja Kalemby z tomiku 

pt. "Kalejdoskop utkany ze snu": 

Wykrywa prawie każde drgnienie serca

Czasem pomaga, gdy jest się „dla”

Przeszkadza, gdy jest się „za bardzo”

Wtedy trochę boli, ale wolę ją mieć

Wrażliwość jest dla mnie zmysłem duszy

Wrażliwość

Pożyteczna z niej istota, tylko czasem gryzie

Bo to właśnie ona, nadaje barwę życiu...



Na łamach naszego miesięcznika wasze drogi się spotkają, ku satysfakcji obu stron.

Jak zamieścić ogłoszenia lub reklamę na łamach naszego miesięcznika? Prosimy o kontakt emailowy 

OGŁOSZENIA I REKLAMY

na adres redakcja@projektblonie.pl. W odpowiedzi od redakcji otrzymacie wszystkie niezbędne informacje. 

Skutecznie zaprezentuj swój biznes, albo zamieść ogłoszenie. Szukasz klienta, a klient szuka Ciebie. 


