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O sielskie pokrzywki
Kulturalny Niemcz?

Mocno postawione pytanie, ale nie bez kozery! Otóż uroczy park z różą 
wiatrów, zestawem rekreacyjno – zabawowym w Niemczu, który koszto-
wał 1 398 526,02 złotych, nie jest szanowany przez mieszkańców Niemcza. 
W parku nie wolno pić alkoholu. Tymczasem 70 do 80 procent śmieci to butelki
po alkoholu: piwie, drinkach, wódce (przeważają małe pojemności). Jak nas
poinformował jeden z mieszkańców Niemcza, pragnący zachować anoni-
mowość alkohol popija w parku ta sama złota młodzież, która dotychczas
„delektowała” się alkoholem w pobliskim lasku przy kościele. Raz w tygodniu
z terenu parku wywożone są śmieci przez firmę „Corimp”. Ostatnio była taka
sytuacja: Śmieci zostały wywiezione w czwartek. W poniedziałek następnego 
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tygodnia już kosze były pełne butelek przy placu zabaw!

Z nieco starszego pokolenia przykład biorą dzieci. Ostatnio wymalowały 
trudno zmywalną, kolorową kredą ściankę wspinaczkową, tartan, schodki
do wchodzenia w zestawie zabawowo – rekreacyjnym, a także ławki znajdu-
jące się obok. Pani sprzątaczka ze świetlicy w Niemczu miała naprawdę ciężki 
poniedziałek.

Jako administrujący tym obiektem rozmawiałem na ten temat z dzielnicową, 
sierżant sztabową Joanną Wesołowską z Niemcza. Obiecała częstsze patrole 
w czasie godzin swojej służby. Napisałem pismo omawiające problem do kie-
rownika rewiru i dzielnicowego aspiranta sztabowego Dariusza Jaworskiego.
Nadto policja zapewnia, że w przypadku zgłoszenia problemu picia alkoholu 
w weekend, czy w późnych godzinach nocnych na terenie parku patrol przy-
jedzie natychmiast i posypią się mandaty za wykroczenie. Nadto zgłoszenia 
takiego można dokonać anonimowo. 

Zatem zachęcam mieszkańców Niemcza aby, poczuli się choć trochę spo-
łeczeństwem obywatelskim i informowali policję o poczynaniach meneli 
niszczących mienie społeczne i pijących alkohol.

Marek Manuszewski
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Jak radzić sobie ze spadkiem nastroju w czasie epide-
mii.

Nadmiar informacji może wpływać na nastrój – starajcie 
się śledzić informacje dotyczące koronawirusa nie więcej 
niż 2 razy dziennie. Nadmiar nie zawsze spójnych informacji
może wywoływać dezorientację, strach i uczucie zagubienia 
w rzeczywistości.

Bezpiecznie i systematycznie podtrzymujcie kontakty spo-
łeczne – spotkania w mniejszych grupach – zawsze w ma-
seczce; rozmawiajcie z bliskimi częściej przez telefon, korzy-
stajcie ze środków teleinformatycznych. W trakcie rozmów 
poruszajcie tematy nurtujące, np. dotyczące stanu epidemii,
ale nie dopuszczajcie, aby był to jedyny i zawsze dominujący  
temat waszych rozmów.

Dbajcie o zdrowie fizyczne! 
Nie zapominajcie o lekkiej – nie przemęczającej ale sys-

tematycznej aktywności fizycznej. Nowe badania, opubli-
kowane przez American Journal of  Preventive Medicine
wykazały, że  zastąpienie dłuższego siedzącego trybu życia
snem wiąże się z niższym stresem, lepszym nastrojem i niż-
szym wskaźnikiem masy ciała (BMI), a  zastąpienie lekką
aktywnością fizyczną wiąże się z poprawą nastroju i obniże-
niem BMI przez następny rok. Jacob Meyer, główny autor
i adiunkt kinezjologii na Iowa State University, mówi, że lek-
ka aktywność może obejmować chodzenie po  domowym 
biurze podczas rozmowy przez telefon lub  stanie podczas
przygotowywania obiadu. „Ludzie mogą nawet nie  myśleć
o niektórych z  tych czynności jako o aktywności fizycznej” 
– powiedział Meyer. „Aktywność ta  jest znacznie mniej in-
tensywna niż chodzenie na siłownię lub chodzenie do pracy, 
ale podjęcie tych kroków w celu przerwania długich okresów 
siedzenia może mieć wpływ”.

Nie rezygnujcie ze spacerów i jazdy na rowerze – chociaż
dwa razy w tygodniu. Poświęcić można 2, 5, 10 lub 20 minut 
dziennie w dowolnym miejscu i czasie. Możecie skorzystać
z zestawów ćwiczeń dostępnych online. W miarę możliwości
starajcie się utrzymać regularną aktywność fizyczną w wa-
runkach domowych lub na świeżym powietrzu. Znajdźcie 
sposób, aby zrobić proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
w domu: przysiady lub siadanie i wstawanie z solidnego
krzesła, pompki przy ścianie, blacie kuchennym lub na pod-
łodze, wchodzenie i schodzenie po schodach. Aktywność
fizyczna o umiarkowanej intensywności może wzmocnić 
system odpornościowy. Jednak treningi o dużej intensywno-
ści mogą hamować funkcjonowanie układu odpornościo-
wego, zwłaszcza jeśli nie jesteście do tego przyzwyczajeni.
Przystosujcie swoją aktywność do aktualnej kondycji fizycz-
nej. Czy wiecie, że wysprzątanie średniej łazienki powoduje 

przeciętnie wydatek energetyczny 500 kcal. Koszenie trawy 
lub porządki w ogrodzie są jedną z lepszych form aktywności 
fizycznej.

Spożywajcie systematycznie lekkie posiłki – w miarę możli-
wości 5 razy dziennie, ale mniejsze porcje.

Pamiętajcie - dłuższy sen jest zbawienny, podnosi nastrój 
i pobudza organizm do działania. Nie może on jednak być 
zbyt długi, bo popada się w letarg eliminujący chęć do ak-
tywności codziennej.

Utrzymujcie stały plan dnia – nie przebywajcie zbyt długo
w łóżku i nie siedźcie godzinami przed telewizorem czy kom-
puterem.

Przy wyjściu z domu sensownie dbajcie o bezpieczeństwo 
– dezynfekcja, maseczki, odstęp między ludźmi w sklepach 
itp., nie dotykanie innych osób. Pamiętajcie, maseczka za-
łożona przez Ciebie chroni innych – jeśli będziemy je nosili 
wszyscy w sklepach i innych skupiskach ludzkich, będziemy 
chronili się wszyscy nawzajem.

Nie radźcie sobie ze stresem za pomącą alkoholu i innych
używek – to krótkotrwałe pozorne uspokojenie, po którym 
przychodzi zwiększone poczucie braku bezpieczeństwa
i wzmożenie smutku.

Włączajcie się aktywnie w pomoc bliskim lub sąsiadom
potrzebującym pomocy – to nie tylko pomaga bliskim ale 
i wpływa na dobre samopoczucie pomagającym.

Zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste, jeśli wasza praca
jest  głównie zdalna lub jeśli czujecie zagrożenie z powodu 
możliwości ograniczenia lub utraty pracy w wyniku epide-
mii. Nie mniej zadaniowość, stawianie sobie krótkich celów 
i konsekwentna ich realizacja działa zbawiennie na nasz or-
ganizm.

Myślcie pozytywnie, bądźcie aktywni jak tylko możecie! 
Bądźcie mądrzy i bezpieczni! COVID-19 jest nowym wiru-
sem, na który nikt nie posiada odporności. Nie słuchajcie, 
że koronawirus latem jest zdecydowanie mniej aktywny! 
Wcześniejsze epidemie koronawirusa, SARS i MERS nie wy-
kazały wyraźnych dowodów na to, że są sezonowe.  Dlatego 
proszę, mądrze spędzajmy wolny letni czas z zachowaniem 
odpowiednich środków bezpieczeństwa. To jest sposób aby 
móc wspólnie z rodziną cieszyć się kolejnymi porami roku.

Z serdecznymi letnimi pozdrowieniami i życzeniami zdro-
wia. 

dr n.med. Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej 

i medycyny fizykalnej 
Klinika Zdrówko



4NR 4/2020

Panorama Osielska

Obecność
Pana Cogito

Kiedy staram się odna-
leźć w pamięci początek
mojego zainteresowania 
polską poezją, widzę zbiór 
paru książek poetyckich
pióra Zbigniewa Herberta, 
wydanych w końcu lat 90. 

ubiegłego wieku przez Wydawnictwo Dolnośląskie. 
Wtedy to po raz pierwszy miałem okazję zachwycić się
„Trenem Fortynbrasa” i „Raportem z oblężonego mia-
sta”. Zapoznać się z „Przesłaniem Pana Cogito”, który to
ku ogromnemu zdziwieniu moich rówieśników wkrótce 
umiałem recytować z pamięci. 

Zbigniew Herbert urodził się w 1924 roku we Lwo-
wie. Ukochane, rodzinne miasto musiał, z bólem serca, 
opuszczać podczas wojennej zawieruchy. Po katastro-
fie II Wojny Światowej, w okresie stalinizmu, niemal
zrezygnował z publikowania, nie chcąc uczestniczyć 
w socrealistycznym absurdzie, który ogarnął w tam-
tym czasie życie kulturalne w komunistycznej Polsce. 
Wydany w 1974 roku jego tom poezji pt. „Pan Cogito” 
stał się intelektualną podporą, rodzącej się antykomuni-
stycznej opozycji. Herbert uwielbiał podróżować, ponoć 
za młodu wielokrotnie objeżdżał polskie, prowincjonalne
miasteczka, będąc niezwykle gadatliwym, towarzyskim 
turystą. W późniejszym czasie, korzystając z literackich 
stypendiów, wyjeżdżał na Zachód Starego Kontynentu, 
aby odwiedzać liczne muzea, oglądać dzieła sztuki, które 
w późniejszym czasie opisywał w swoich licznych książ-
kach. 

Niewątpliwie, Herbert był wierny tradycji niepodległo-
ściowej, co wyrażało się szczególnym szacunkiem wobec 
etosu akowskiego. Nosił w sobie czułość wobec zamor-
dowanych Polaków w Katyniu, poległych w imię polskiej
sprawy. Nie potrafił relatywizować problemów, otwar-
cie odrzucał potwora komunizmu. Herbert, choć wiele 
lat pisał jedynie o antyku i starożytności, to sięgając do 
źródeł europejskiej cywilizacji, opowiadał o takich war-
tościach jak wierność, czułość, patriotyzm, pamięć. Jak
mawiał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Do końca swoich dni, Zbigniew Herbert postępo-
wał wedle słów, które zawarł w wywiadzie w „Hańbie 
Domowej” Jacka Trznadla: (…) „Intelektualista jest po 

to, żeby myślał sam, na własny rachunek, nawet prze-
ciwko wszystkim, za to jest opłacany albo bity, wszystko
jedno, to jego psi obowiązek – klerka. Prawda obowią-
zuje zawsze.” 

Polecam uwadze Szanownego Czytelnika wiersz Zbi-
gniewa Herberta zatytułowany „Guziki” zadedykowany
poległemu w zbrodni katyńskiej, kapitanowi Edwardowi
Herbertowi:

Olgierd Bondara

Guziki Zbigniew Herbert

Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie

są aby świadczyć Bóg policzy
i ulituje się nad nimi
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi

przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las

tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów

MIESZKAŃCY

Okiem Olgierda
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Kilka miesięcy temu doświadczyliśmy niemożliwego. Świat się zatrzymał. Niewiarogodne stało się faktem. Ulice 
opustoszały. Praca, szkoła przeniosły się na ekrany. Przekraczając próg domu widzimy naszą pracę, pokój dziecięcy to 
sala lekcyjna, kuchnia – bar czy restauracja, a łazienka – salon urody. Dom stał się naszym całym światem. Nagle oka-
zało się, że dostrzegamy rzeczy dawno już zapomniane. W tak „innym” świecie i my zaczynamy się zmieniać. 

Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji przychodzimy do was w nietypowy sposób. W tym niezwykłym czasie świe-
tlica w Maksymilianowie przygotowała koncert. Wyjątkowy, bo pierwszy raz online. Tym razem to nie my  gościliśmy 
was w naszej placówce lecz wy nas w domach, które stały się „domami kultury”. Na koncercie zaprezentowaliśmy 
znane i lubiane piosenki francusko – włoskie w nowych
aranżacjach. Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieli-
ście na nasze zaproszenie. Bardzo nam miło, że w tym 
nietypowym czasie mogliśmy choć na chwilę przenieść 
was w inny świat. W świat muzyki, która zawsze towa-
rzyszyła człowiekowi. Wierzę w to, że kolejne koncerty 
będą się mogły odbyć w tradycyjnej formie, gdyż nic nie
zastąpi kontaktu artystów z widownią. Uchylę rąbka 
tajemnicy i zdradzę, że po wakacjach szykujemy kolejny
koncert. 

Z pozdrowieniami 
Daniel Kossakowsk

KULTURA/ REKLAMA

Koncert „inny” niż wszystkie.
Wieczór muzyki francusko – włoskiej 

w Maksymilianowie
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Letnie mazurskie opowiadania 
– Nie tylko o miłości

W zasadzie większość recenzji dotyczy książek jednego 
autora. W tym przypadku sprawa ma się jednak inaczej. 
Dzisiaj przybliżę państwu książkę będąca efektem prac
ośmiu autorów, a która wydaje się wspaniałą alterna-
tywą na zabiegany okres wakacyjnych wojaży, nie tylko 
po rodzimej Krainie Tysiąca Jezior, dla opasłych powieści.

Każde opowiadanie stanowi odrębną fabułę, łączy je
wszystkie wspólny mianownik - Mazurskie Lato, tawerna 
w Mikołajkach, która słynna jest nie tylko ze smacznego
jedzenia, dobrej muzyki, pokoi na górze, ale też pewnej
legendy, która przyciąga turystów z całej Polski. Jakiej?
Nie zdradzę, sami odkryjcie.

Pierwsza autorka opowiada o miejscu zwanym Mazur-
skie Lato, wprowadza w historię tego miejsca. Inna
autorka opowiada historię młodej mamy, która urzeka 

swoim przekazem w postaci planowania swojego czasu,
którego często nam brakuje w codziennym życiu. Gene-
ralnie autorzy opisuję kolejno losy różnych bohaterów, 
którzy odwiedzają to magiczne miejsce na Mazurach
licząc na odmianę swojego losu.  Jest niemal pewne, że
każdy czytelnik znajdzie w nich coś co go urzeknie.

Książka jest na tyle udana, że zmieniłem swój stosunek
do tej formy literackiej. Polecam gorąco! To dobra lektura,
którą warto „zaliczyć” w typowo wakacyjnym klimacie. 
Po jej przeczyta-
niu przynajmniej
ja planuję wyjazd,
oczywiście na 
Mazury :).

Krzysztof
Lewandowski

Kącik pasjonatów 
literackich

Klinika Zdrówko s.c.
Iwona Adamczak, Rafał Adamczak 

poniedziałek–piątek 08:00–21:00, sobota 09:00–16:00. 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pełen zakres leczenia niepłodności 

Realizator Programu Miasta Bydgoszczy
leczenia niepłodności

Poradnia Rehabilitacyjna:
Diagnostyka i rehabilitacja wad postawy, dolegliwości bólowych, stanów pourazowych, 

niedowładów dzieci i dorosłych. 
Masaże klasyczne i borowinowe. 

Indywidualne ćwiczenia.

MIESZKAŃCY/REKLAMA
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Harley – Davidson Iron Sportster  883
  Pchałeś już litrową lub powyżej maszynę do stacji benzynowej, albo po „glebie” 

do najbliższego domostwa oddalonego o kilka kilometrów? Przeciskałeś się cięż-
kim „kredensem” typu Honda Gold Wing lub Harley Road King przez zatłoczone 
miasto? A może zaliczyłeś dzwona tak ciężką maszyną, czyli w języku motocy-
klowym glebę? I jak podnosiło się te 300 kg? Jeździłeś wysokim turystykiem lub 
enduro mimo niskiego wzrostu dotykając śliskiego, mokrego podłoża 
tylko palcami nóg?

Taak! Motocykl powinno się kupować nie ze względu na baro-
kowe ozdoby, chrom, od którego można dostać światłowstręt, czy 
po to, by zaimponować płci pięknej. A owe potrzeby jakże często 
wyglądają tak: Jesteśmy zapracowani. Na jazdę motocyklem mamy 
czas, gdy jedziemy do pracy lub powracamy z niej. I on ma wtedy, 
w miejskiej dżungli głęboki sens, bo oszczędza nam czas. Nie musi 
mieć rewelacyjnych przyśpieszeń, bo co pewien czas rondo, skrzy-

żowanie. Wystarczy, że jest wąski, poręczny. Można nim się przecisnąć między 
samochodami w korkach. Na weekendowe wypady w Polskę też wystarczy.

I taki jest Harley Davidson Iron 883. 
Ta ikona stylu Dark Custom  wygląda naprawdę bosko. Styl Dark Custom to 

ascetyczna stylistka, matowe malowanie ramy i silników. Tego typu maszyny są 
odarte ze wszystkich zbędnych elementów i ozdób. Są to motocykle bezkom-

promisowe, o których Harley mówi, że kryją w sobie jądro ciemności. Zatem Iron 
wygląda świetnie i podobnie jeździ. Jest produkowany od 1957 r. i ciągle modyfi-
kowany. Po przekręceniu kluczyka trzęsie się i drży, jakby cieszył się , że go zaraz 
dosiądziemy i pojedzie z nami za horyzont. To już nie ten harley, którego „good 
vibrations” powodowały wypadanie plomb, a wrzucenie pierwszego biegu w 
garażu budziło domowników. Sportsterek jest jednym z najtańszych motocykli 

hadeka. I to jest mocny atut. Ma słaby hamulec przedni. Wolnoobrotowy sil-
nik oferuje zaskakująco duży moment obrotowy już przy niskich obrotach. To 
owocuje nieprawdopodobną elastycznością jednostki napędowej. Sportster ma 
umiarkowany apetyt na paliwo – 4,1 średnie spalanie na 100 km. 

Niestety bak jest mały – 12,5 l. Motocykl jest zwrotny i łatwy w prowadzeniu. 
Gotowy do jazdy waży 262 kg, bo jest solidny, metalowy, nie jak Honda Shadow 
600 z dużą ilością plastików.  

Na tym motocyklu ze względu na jego skromniejsze rozmiary dobrze wyglą-
dają motocykliści skromniejszej postury jak i panie. Każdy dosięgnie całą stopą do 
ziemi. To ważne, bo mali motocykliści niezbyt  prezentują się na ciężkich maszy-
nach, nie mówiąc już o bezpieczeństwie.

Z licznych akcesoriów oferowanych przez amerykańską firmę warto dokupić 
dla bezpieczeństwa gmole, a jeśli ktoś jeździ z pasażerem tylne oparcie. W ogóle 
Amerykanie mają inne podejście do motocykla miejskiego. On nie musi być lekki, 
nie musi posiadać dużo schowków sakw. Ma już od momentu spojrzenia na nań, 

Na dwóch kołach
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promisowe, o których Harley mówi, że kryją w sobie jądro ciemności. Zatem Iron 
wygląda świetnie i podobnie jeździ. Jest produkowany od 1957 r. i ciągle modyfi-
kowany. Po przekręceniu kluczyka trzęsie się i drży, jakby cieszył się , że go zaraz 
dosiądziemy i pojedzie z nami za horyzont. To już nie ten harley, którego „good 
vibrations” powodowały wypadanie plomb, a wrzucenie pierwszego biegu w 
garażu budziło domowników. Sportsterek jest jednym z najtańszych motocykli 

hadeka. I to jest mocny atut. Ma słaby hamulec przedni. Wolnoobrotowy sil-
nik oferuje zaskakująco duży moment obrotowy już przy niskich obrotach. To 
owocuje nieprawdopodobną elastycznością jednostki napędowej. Sportster ma 
umiarkowany apetyt na paliwo – 4,1 średnie spalanie na 100 km. 

Niestety bak jest mały – 12,5 l. Motocykl jest zwrotny i łatwy w prowadzeniu. 
Gotowy do jazdy waży 262 kg, bo jest solidny, metalowy, nie jak Honda Shadow 
600 z dużą ilością plastików.  

Na tym motocyklu ze względu na jego skromniejsze rozmiary dobrze wyglą-
dają motocykliści skromniejszej postury jak i panie. Każdy dosięgnie całą stopą do 
ziemi. To ważne, bo mali motocykliści niezbyt  prezentują się na ciężkich maszy-
nach, nie mówiąc już o bezpieczeństwie.

Z licznych akcesoriów oferowanych przez amerykańską firmę warto dokupić 
dla bezpieczeństwa gmole, a jeśli ktoś jeździ z pasażerem tylne oparcie. W ogóle 
Amerykanie mają inne podejście do motocykla miejskiego. On nie musi być lekki, 
nie musi posiadać dużo schowków sakw. Ma już od momentu spojrzenia na nań, 

odpalenia a potem jazdy budzić banana na twarzy, dawać 
to o czym śpiewają Rolling Stonsi, dawać „Satisfaction”. A 
dla bardziej doświadczonych miejskich i nie tylko jeźdźców 
HD Sportster 1200.

Opinie użytkowników z naszej gminy:
Paweł Kamiński z Niw:
Maszyna idealna dla miejskich wyjadaczy. Szczególnie dla 

tych , którzy oprócz sprawnego poruszania się cenią sobie 
dobry wygląd. Rocznik 2007 sprawuje się bez zarzutów, ale 
do drgań na czerwonym świetle trzeba się przyzwyczaić. 

Filip Bagniewski z Osielska:
Harley Davidson, marzenie każdego mężczyzny. Przepiękny roadster 883 ze 

względów konstrukcyjnych przeznaczony do jazdy miejskiej. Mimo masy bardzo 
poręczne prowadzenie. Moment obrotowy jak w „lokomotywie”. Bardzo elastyczna 
jednostka napędowa, generująca przepiękne brzmienie, pobudzające zmysły.

Marek Manuszewski

Zdjęcia pobrane: 
https://i.pinimg.com/736x/4a/ee/d9/4aeed9fd4fe7b39d291eb65903bd85b2.jpg

https://www.harley-davidson.com/content/dam/h-d/images/product-images/bikes/motorcyc-
le/2020/2020-iron-883/key-features/2020-iron-883-motorcycle-k1.jpg?impolicy=myresize&rw=550

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.olx.pl%2Fmotoryzacja%2Fmoto-
cykle-skutery%2Fq-harley-davidson-883%2F&psig=AOvVaw2HvUkjRlBO5yVo6tonbuu1&ust=159368
3093929000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCJqLDiq-oCFQAAAAAdAAAAABAF
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Stabilna firma z 20 letnim stażem
zatrudni na stałe:

•Szwaczki, praca 1-zmianowa (6.30-14.30), 
brak akordu, szycie w tzw. taśmie. 

 
Kontakt: 

biuro@pwazet.com.pl 
Tel. 52 381 39 32,
      786 815 628

Porady prawne 
Rozwód cz. 2 
– Negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu oraz 

przebieg rozprawy sądowej

W poprzednim artykule poruszana była problematyka
trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego
wraz ze wskazaniem ogólnych informacji dotyczących 
zainicjowania sądowego postępowania rozwodowego.
Trwałe i zupełne rozerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej 
i gospodarczej między małżonkami nie powoduje auto-
matycznego orzeczenia rozwodu, bowiem wystarczy,
że zaktualizuje się jedna z trzech przesłanek uzasad-
niających odmowę sądowego zakończenia związku
małżeńskiego, aby sąd oddalił powództwo rozwodowe.  

PRZESŁANKI NEGATYWNE
ORZECZENIA ROZWODU
Do przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu 

należą: 
A) sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem 

wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód pejoratywnie wpłynie na prawidłowy roz-
wój, stabilizację, bezpieczeństwo i przygotowanie do 
samodzielnego życia w harmonii ze społeczeństwem
wspólnego niepełnoletniego dziecka małżonków.

B) sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia
społecznego 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 
1968 roku w sprawie o sygn. akt:  III CZP 70/66: „(…)
orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współży-
cia społecznego wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby
się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek 
sprzeciwiający się orzeczeniu rozwodu albo gdy prze-
ciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury 
społeczno-wychowawczej, powstałe na tle złego trak-
towania i złośliwego stosunku współmałżonka lub dzieci
albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeń-
stwa i rodziny lub obowiązków rodzinnych”. 

C) żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka 
wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

W toku postępowania sądowego badana jest kwe-
stia winy za rozkład pożycia małżeńskiego, bowiem
żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez roz-
wód wystosowane przez małżonka wyłącznie winnego 
rozkładu pożycia małżeńskiego stanowi negatywną 
przesłankę orzeczenia rozwodu, która ulega dezak-
tualizacji w przypadku zgody drugiego małżonka lub
uznania przez sąd, że odmowa zgody na rozwód jest 
w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współ-
życia społecznego. 

PRZEBIEG ROZPRAWY
ROZWODOWEJ

Na koniec chciałabym w skrócie przestawić jak
wygląda rozprawa rozwodowa w najprostszej wersji. 
Po wniesieniu opłaconego i prawidłowo sporządzo-
nego pozwu o rozwód  sprawie nadana jest sygnatura 
sądowa. Następnie Sąd doręcza drugiej stronie odpis 
pozwu i zobowiązuje ją do udzielenia pisemnej odpo-
wiedzi. W dalszej kolejności zostaje wyznaczony 
termin rozprawy sądowej, o którym strona jest listow-
nie powiadamiana. W dniu rozprawy należy stawić się 
w sądzie, najlepiej trochę wcześniej z uwagi na kon-
trolę przy wejściu, która obecnie uległa wydłużeniu ze
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względu na obostrzenia sanitarne. W tym miejscu warto 
zaakcentować, że do sądu należy przyjść schludnie ubra-
nym (choć wydaje się to oczywiste to nie raz widziałam
na sali rozpraw delikwenta w japonkach lub w spodniach,
składających się głównie z dziur). Na salę rozpraw należy 
wejść po wywołaniu rozprawy przez protokolanta, który 
po wyjściu z sali rozpraw na korytarz odczytuje imiona 
i nazwiska stron oraz wskazuje, że sprawa dotyczy roz-
wodu. Na sali rozpraw za stołem sędziowskim zasiada 
skład orzekający, czyli Sędzia i dwóch ławników. Po lewej 
stronie, patrząc na stół sędziowski powinien zająć miej-
sce powód, a po prawej pozwany. Po wywołaniu sprawy 
przewodniczący sprawdza obecność stron i ich pełno-
mocników, a następnie zadaje pytanie, który zwykle 
brzmi następująco: „Jakie jest stanowisko stron?”. 

W odpowiedzi strony powinny wskazać, czy podtrzy-
mują swoje roszczenia i wnioski wyrażone w pismach 
procesowych, czy jednak ich stanowisko uległo zmianie, 
np. w zakresie winy. Następnie Sąd przystąpi do infor-
macyjnego wysłuchania stron w celu sprecyzowania
stanowisk oraz ustalenia istotnych i spornych okolicz-
ności sprawy. Pytania zwykle będą dotyczyły daty ślubu,
miejsca wspólnego zamieszkania, ilości i wieku dzieci
oraz początku i przyczyn problemów w związku mał-
żeńskim. Należy pamiętać, że w czasie rozprawy każda 
osoba powinna powstać z miejsca, gdy przemawia do 
Sądu lub gdy Sąd do niej się zwraca. Jeśli strona w pozwie 
o rozwód, bądź odpowiedzi na pozew zawnioskowała
o przesłuchanie świadków, Sąd poleci wezwanie ich 
pojedynczo na salę rozpraw w celu przesłuchania.
Najpierw zaznają świadkowie zawnioskowani przez 
powoda, a następnie przez pozwanego. Stronom przy-
sługuje prawo zadawania pytań świadkom. 

W dalszej kolejności Sąd przystępuje do przesłuchania
stron, w czasie którego zarówno powód, jak i pozwany 
mogą ustosunkować się do dotychczas przeprowadzo-
nego postępowania dowodowego (zeznań świadków,
przedłożonych dokumentów). Na koniec sąd zamyka 
przewód sądowy i ogłasza wyrok. 

Źródło: Manowska Małgorzata. Art. 56. W: Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 
2014; uchwała SN z 18.03.1968 r.,III CZP 70/66, LEX nr 657 

apl. adw.
Anastazja Komorowska

Letnie warsztaty
plastyczne i wokalne 

w GOK Osielsko
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Tym razem o tym, że na drugim biegu też się da doje-
chać choć nieco później, że profilaktyka jest ważna,
o tym co w świetlicy i o niezwykłej mocy deceniania. 

Powolna jazda. Niekoniecznie musi być straszna 
bowiem często okazuje się, że korzyści z podróży mają

wyższą wartość niż dotarcie na miejsce, a ślamazarne 
przemieszczanie się bywa akceptowalne nawet przez 
najbardziej niecierpliwych. Niektórzy mówią że to droga 
jest celem samym w sobie oraz że czas szybko
mija gdy współtowarzysze  rezonują pakie-
tem pozytywnych emocji. Używając metafory
- nasze trwające letnie warsztaty w Niemczu
to podróż w nieco zwolnionym tempie, na 
drugim biegu właśnie, w oparach płynów do
dezynfekcji i atmosferze utrzymywania arcy 
bezpiecznych dystansów. Tak trzeba. Nie-
chaj jednak nikogo to nie przeraża bo mimo 
pozamykanych w przepisach nakazów cel-
ZABAWA przynajmniej częściowo wydaje się 
być osiągnięty. Lepienie w glinie za nami. Teraz 
potupując w oczekiwaniu na wypalenie prac 

w piecu - grupa 7-13 lat zmierza w stronę kolejnych 
warsztatów. Dedykowani wspaniali instruktorzy pro-
wadzą zajęcia w ramach półkolonijnej alternatywy dla 
najmłodszych przekazując swoje cenne umiejętności, 
pasję oraz pełne garści pozytywnej energii. Słowem - pro-

filaktyka w najczystszej postaci. Dlaczego tak ważna? Bo  
dzieci są ważne. Bo dziecko teraz to stanowiący o sobie 
w przyszłości dorosły i daj Boże lub o zgrozo również

W Niemczu pisanie



13 NR 4/2020

Panorama OsielskaKULTURA/REKLAMA

o nas. Bo szczęśliwe dziecko w dużej mierze ozna-
cza pewnego siebie człowieka, który potrafi to swoje 

szczęście wyhodować. Bo wzmacnianie naturalnych pre-
dyspozycji, nauka mówienia o emocjach i wyrażania ich 
przez rozmaite formy dobrze ukierunkowanej twórczo-
ści są nieocenioną pomocą w budowaniu silnego filaru. 
Filaru, który w trudnych momentach życia może sta-

nowić wspaniałą trampolinę. Wreszcie - bo jak mądre
przysłowie mówi „Lepiej zapobiegać niż leczyć” i im wię-
cej dóbr w nas tym lepiej dla nas .

Co oprócz zajęć profilaktyczno-rozwojowych dla
młodszych latorośli? Warsztaty z gimnastyki tanecz-
nej dla młodzieży starszej. Drodzy mieszkańcy Niemcza
przybywajcie bo czeka was cała moc endorfin dająca
energetycznego kopniaka na kolejne dni. Powolne 
wybudzanie z covidowego uśpienia i rozruch, może 
nie z przytupem, może pomału, ale niech są zaląż-
kiem do większych i bardziej dzikich miejmy nadzieję już
wkrótce aktywności. Niestety liczba miejsc ograniczona 
metrażem, dlatego ponownie porównując jazdę do
działalności świetlicy-prośba. Droga odbiorczyni/drogi
odbiorco kultury „nie trąb bo robim co możem”. Można 
dużo, a zwłaszcza razem i niech się dzieje bo świetlica 
z potencjałem i gmina wspaniała. I widać dbałość 
o dobro wspólne i życzliwością powietrze pachnie i wiem
co piszę bo mieszkając w sąsiednim Żołędowie doświad-
czam na co dzień. Doceniam, dobrze doceniać, to daje 
spokój i siłę, której z całą serdecznością Państwu życzę.

Instruktorka
Hania Konieczka
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Tel. 605 567 280
Posiadam koncesję na terenach

gmin Osielsko i Dobrcz
Posiadam dwa samochody 

o pojemności 8 m i 18 m
Szybko, Tanio, Solidnie

USŁUGI ASENIZACYJNE

GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–16.00, niedz. w sezonie wiosennym 10.00–14.00
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Po kilkumiesięcznym zastoju związanym z pande-
mią, bożenkowska placówka ponownie rozpoczęła
swoją działalność. Na nowo otworzyły się drzwi dla
małych i dużych, którzy lubią twórczo i efektywnie 
spędzać czas. Tym bardziej, że instytucja przygoto-
wała cykl różnych warsztatów.

Jako pierwsze z warsztatowej oferty skorzystały  
bożenkowskie artystki. Podczas spotkań  panie two-
rzyły rozmaite prace. Jedne wymagały dużo cierpliwości
i czasu, inne powstawały szybko i przyjemnie, jak
mixmediowe serce. Twórczynie znając już masy, szablony 
i decoupage wykonały prace iście wzorowo. Natomiast 

anielskiej cierpliwości 
i wytrwałości trzeba
było poświęcić przy
kwiatowym projekcie na 
blejtramie. Nakładanie 
mas, złoceń, wycinanie 
wzorów, przełożyło się
na nieziemski efekt. 

Również z oferty
warsztatowej skorzy-
stały dzieci. Uczestniczyły
one w zajęciach pla-
stycznych, muzyczno
– ruchowych, chemicz-
nych oraz z robotyki 
i profilaktyki. Dzieci
opracowały prace kubi-

styczne, projekty morskie, a także doświadczały różnych
procesów chemicznych zachodzących, na co dzień 
w gospodarstwie domowym. Ponadto samodzielnie spo-
rządzały naturalne kosmetyki. W trakcie robotyki uczyły
się programowania komputerów i budowy robotów.
Natomiast zajęcia muzyczne umiejętnie wprowadziły

w świat harmonii poprzez barwę dźwię-
ków i zabawę. Wszystkie zajęcia wymagały
od milusińskich dużo kreatywności, empatii,
logicznego myślenia, a także samodzielności. 

 HK

NOWINKI BOŻENKOWSKIE
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Podczas trwania kwarantanny związanej z pande-
mią koronawirusa, zaprosiłam uczniów do inspirującej 
przygody. Zachęciłam ich do wyjęcia z „szuflady” dotych-
czasowych prac (utworów literackich, rysunków, 
malowideł, rękodzieł, wytworów  muzycznych) i podzie-
lenia się nimi ze społecznością szkolną. W ten sposób 
powstała Wirtualna Galeria Twórczości. 

Celem tego przedsięwzięcia było zaangażowanie 
uczniów w realizację przyjemnych aktywności (upra-
wiania hobby i poświęcania czasu na swoje pasje), 
które sprzyjałyby odreagowaniu negatywnego napię-
cia związanego z przeżywaniem sytuacji pandemii oraz 
wskazanie możliwości pożytecznego zagospodarowa-
nia czasu spędzanego w domu. Ważnym też czynnikiem 
była dodatkowa możliwość utrzymywania kontaktu  
z uczniami (choćby wirtualnego) podczas nauczania 
zdalnego.

Na początek umieściłam w Galerii swoje wytwory, aby 
pokazać uczniom jej funkcjonowanie i zachęcić do pod-
jęcia twórczego wyzwania. Nie trzeba było długo czekać 
– chętne osoby nadesłały pierwsze prace, i od tego czasu 
prac sukcesywnie przybywa.

Warto rozwijać i odkrywać swoje pasje i zaintere-
sowania, ponieważ jest to okazja do:

• przeżywania satysfakcji z własnych działań, radości 
tworzenia, samodzielnego uczenia się;

• kreatywnego wyrażania siebie;
• wyrabiania pewności siebie i poczucia własnej 

wartości;
• rozwijania umiejętności dzielenia się pomysłami 

z innymi;
• rozwijania sprawności swojego mózgu w wielu jego 

funkcjach;
• spełniania marzeń, które mogą wyznaczyć kierunek 

Twojej przyszłości;
• zostawienia swojego śladu w historii szkoły i nie tylko 
• ukazania, że świat jest zadziwiający, ciekawy, 

intrygujący, piękny, a jego skrawek widziany 
i wykreowany przez siebie – wyjątkowy;

Ludzie często z góry zakładają, że nie są twórczy i nie 
podejmują aktywności twórczej. Nie podejmują jej także 
wówczas, kiedy zasadniczo uważają się za zdolnych do 
Twórczości, ale znajdują się w zakresie bezpośredniego 

oddziaływania kogoś, kogo uważają za lepszego pod 
tym względem. Tymczasem, KAŻDY człowiek posiada 
twórczy potencjał, który można rozwijać. 

Podczas podejmowania tego procesu rozwijana jest  
KrEATYWNOŚĆ – czyli umiejętność dostrzegania 
w rzeczach zwyczajnych i pospolitych tego, co niezwy-
kłe…

Przy okazji chcę wyrazić, że:
Nie trzeba być genialnym, aby być twórczym.
Nie trzeba uprawiać dziedziny sztuki artystycznej, aby 

być twórczym.
Najważniejszy jest sam proces tworzenia, nie jego 

wynik.
Jeśli do tej pory nie próbowaliście, to odważcie się 

wyrazić siebie w sposób, który najbardziej Wam pasuje!
Rysujcie, malujcie, grajcie, śpiewajcie – TWÓrZCIE 

również podczas wakacji. WArTO!
Wierzę w to, że w kolejnym roku szkolnym, bez względu 

na to w jakiej formie będzie odbywała się edukacja,  
w Galerii przybędzie wiele nowych prac plastycznych, 
literackich, a nawet muzycznych.

Dziękuję bardzo UCZNIOM, którzy podjęli zapropono-
wane wyzwanie i zechcieli dotychczas podzielić się swoją 
twórczością z innymi.

Wirtualną Galerię Twórczości można zwiedzić (za 
darmo) na stronie internetowej naszej szkoły. Zapra-
szamy! 

Wszystkim życzę słonecznych, spokojnych, zdrowych, 
bezpiecznych i TWÓRCZYCH wakacji.

Kinga Słomińska – pedagog szkolny
w Szkole Podstawowej 

im. Agaty Mróz w Niemczu

WIRTUALNA GALERIA TWÓRCZOŚCI 
w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu
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