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Drodzy Przyjaciele,

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, 
jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 

jest taka siła, co spełnia marzenia… 
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

W imieniu Wydawcy i Redakcji przesyłamy Państwu 
życzenia zdrowia, spokoju, życzliwości i przede wszystkim 

naszym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy  
spędzili Boże Narodzenie  

w gronie najbliższych naszym 
sercom osób.

Z wyrazami szacunku.



Czy lokalna prasa jest potrzebna? 

Tak, bo pozwala ludziom być na bieżąco z wydarzeniami 
ze swojej społeczności i być również źródłem informacji 
o miejscowych znanych postaciach, firmach, instytucjach czy 
lokalnej polityce – są to tematy ważne dla nich.

Czy media mogą manipulować informacjami? 

Tak, mogą i bardzo często to robią, zupełnie świadomie. Wybie-
rają i prezentują informacje w sposób, który może wpływać 
na opinie publiczne i kształtować je w określonym kierunku. 
Mogą wprowadzać w błąd przez „podkręcanie” jednych, mało 
istotnych informacji, a przemilczanie tych naprawdę ważnych.   

Jakie są rezultaty świadomego 
manipulowania faktami przez media? 

Poprzez zniekształcanie rzeczywistości lub kreowanie nowych, 
fałszywych obrazów, media mogą prawie dowolnie manipulo-
wać opinią publiczną, co np. może prowadzić do wzbudzania 
sympatii dla jednych polityków i niechęci do drugich, a nawet 
wpływać na wyniki wyborów w skrajnych przypadkach. Takie 
manipulacje, mogą co prawda prowadzić do utraty zaufania do 
mediów w społeczeństwie, ale czy ktoś się dzisiaj z tym liczy? 
Niektórzy badacze twierdzą, że świadome manipulowanie 
faktami przez media, może mieć nawet negatywny wpływ 
na demokrację. 

Od 10 lat, Informator Mazowsza pisał o wielu 
nieprawidłowościach jakie zdarzały się w warszawskich 
dzielnicach czy gminach ościennych. Czy nie męczy 
Was świadomość, że praca dziennikarzy z Redakcji nie 
przynosi takich rezultatów jakich byście się spodziewali? 

Chwilowe zmęczenie czy wypalenie, to normalna rzecz, ale 
wiemy, że dzięki naszym publikacjom, ludzie dowiadują się 
o wielu problemach, które dotykają Warszawę i ich Dzielnice, 
a normalnie by takiej wiedzy nie mieli. Przynajmniej ja tak 
czuję, że nasza praca jest ważna i ma wpływ na świadomość  
mieszkańców. Uważamy, że ma ona sens i  jest potrzebna, 
żeby pomóc wyjaśnić te nieprawidłowości. Nie zawsze nasze 
działania przynosiły natychmiastowe rezultaty, ale okazuje 
się, że w dłuższej perspektywie, nasza żmudna praca miała 
znaczący wpływ nawet  na przetasowania koalicyjne we 
władzach samorządowych.

Procesy sądowe 
i dziennikarze 
patrzący władzy 
na ręce. 

Nagłaśnianie wszel-
kich nadużyć władzy 
poprzez publikacje 
w  mediach, dopro-
wadziły do sytuacji, 
że procesy sądowe 
stały się od wielu 
lat nieodłącznym 
elementem życia 
dziennikarzy, zwłasz-
cza tych „patrzących 
na ręce”. Tak zwani 
niepokorni dziennika-
rze, są wykorzystywani jako świadkowie w sądach lub też 
mogą występować w charakterze oskarżycieli publicznych, 
w sytuacji gdy  władza jest oskarżana o nadużycia. Jednak 
krytykowanie władzy, kończy się dzisiaj coraz częściej tym, 
że na ławie oskarżonych pojawiają się właśnie niepokorni 
dziennikarze, bo władza nie lubi gdy się o niej źle pisze.

Czy urzędnicy państwowi mają być wciąż 
bezkarni za wydawanie złych decyzji?

Powinni ponosić odpowiedzialność za swoje działania i być 
rozliczani za ich skutki. Złe decyzje podejmowane przez 
urzędników krzywdzą ludzi lub generują wymierne straty dla 
budżetu całego miasta. 

Dajesz więc do zrozumienia, że urzędnik powinien 
być rzetelny i uczciwy, więc czego oczekujesz, jeśli 
w wyniku podjętych przez niego błędnych decyzji, 
mieszkaniec czy budżet poniesie wymierne straty?  

Jeśli urzędnik działał błędnie, powinien ponieść karę dyscy-
plinarną określoną w regulaminie pracy, lecz gdy jego decyzje 
były świadomie błędne, powinien  zostać ukarany sądownie, 
jak przestępca. 

cały tekst Wywiadu na portalu www.imazowsza.eu
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CZY DEMOS ZNACZY LUD?
ROZMOWA	Z	KRZYSZTOFEM	WIETECHĄ	–	
ZASTĘPCĄ	REDAKTORA	NACZELNEGO

OD  
REDAKTORA 



www.imazowsza.eu

Nepalu w  Polsce, współpracę z  władzami państwowymi 
i  samorządowymi, a  także pomoc nie tylko obywatelom 
i przedsiębiorcom z kraju macierzystego, ale również polskim 
współpracującym czy chcących nawiązać wymianę gospodar-
czą zarówno polskim jak i nepalskim.

Czy to stanowisko pozwoli Panu sprawniej rozwijać nasze 
wzajemne kontakty w gospodarce, edukacji i kulturze? 

Myślę, że to pozwoli mi w sposób skuteczny i wydajny 
wspierać i rozwijać nasze wzajemne relacje w gospodarce, 
edukacji i kulturze.

Mieszka Pan w Polsce z żoną, córką i synem. 
Jaki był Wasz pierwszy kontakt z Polską 
i dlaczego państwo zostali w naszym kraju?

Nasz pierwszy kontakt z Polską pochodzi z 1989 roku kiedy 
znalazłem się tutaj w ramach stypendium RP na studia wyższe 
medyczne. Poznałem wielu przyjaznych ludzi. Wiem, że Polska 
ma niezrównaną historię i wspaniałe zabytki, daje mojej 
rodzinie poczucie komfortu i bezpieczeństwa. 

Jak odnajdujecie się Państwo w Polsce – Pan 
i pańska rodzina, a jak cała diaspora?  

Mieszkamy tu od ponad 30  lat i  chętnie wykorzystujemy 
możliwości, jakie oferuje nam ten piękny kraj. Cieszymy się 
z wartości, jakie Polska pielęgnuje od lat, ciekawymi zabytkami 
i bogatą historią. Jako diaspora staramy się zachowywać 
szacunek zarówno do Polski jak i naszej ojczyzny. Jesteśmy 
bardzo dumni z tego, skąd pochodzimy i chętnie dzielimy się 
naszą kulturą z innymi. Chcemy być aktywnymi ambasadorami 
Nepalu wśród naszych polskich Przyjaciół.

Pan Konsul i Jego żona są lekarzami. Jak traktują Was 
pacjenci w Polsce? Wszak macie inny kolor skóry, nie 
mówicie płynnie po polsku i macie inne rytuały medyczne?

Pacjenci w Polsce są bardzo przyjaźni i życzliwi wobec obojga 
nas. Jako lekarze, staramy się pomóc każdemu bez względu 
na jego pochodzenie, wyznanie, kolor skóry czy język. W Polsce 
wszystkie zabiegi medyczne są wykonywane zgodnie z euro-
pejskimi standardami. Oznacza to, że nasze doświadczenie 
i umiejętności medyczne są zgodne z tymi, które obowiązują 

BODHA RAJ SUBEDI  
KONSULEM HONOROWYM 

NEPALU W POLSCE

MAZOWSZE

8 grudnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda przyjął listę 
uwierzytelniającą z rąk Ambasadora Nepalu Pana H. E. Ram 
Kaji Khadka. Wiemy, że w dniu 25.07.2022 r. Rada Ministrów  
Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu nominowała 
Pana na funkcję Konsula Honorowego Nepalu w Polsce, 
która została wkrótce zatwierdzona przez rząd RP. Proszę 
przyjąć serdeczne gratulacje od Redakcji Informatora 
Mazowsza, która od kilku lat życzliwie wspiera, pozytywne 
organizowanie się diaspory nepalskiej w naszym kraju. Ta 
nominacja, to wyjątkowe wydarzenie  i co ono oznacza? 
Czy np. możemy się spodziewać, że już wkrótce zostanie 
otwarta placówka dyplomatyczna Nepalu w Polsce?

Konsul Honorowy Nepalu to osoba, której funkcja została zatwier-
dzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP aby pełnić 
funkcję reprezentanta Nepalu w Polsce. Konsul Honorowy może 
wykonywać niektóre funkcje dyplomatyczne jak: udzielanie porad 
i informacji obywatelom Nepalu żyjącym w Polsce, zorganizowa-
nie spotkań biznesowych i inwestycyjnych obu krajów i promocja 
produktów nepalskich, tradycji i  kultury w Polsce. Utworzenie 
warunków spotkań politycznych przedstawicieli obu krajów, ale 
nie ma uprawnień do reprezentowania Nepalu w negocjacjach 
międzynarodowych. W związku z tym, otwarcie placówki dyplo-
matycznej Nepalu w Polsce nie spowoduje podjęcia przeze mnie 
dodatkowych czynności w tym zakresie. 

Stale rośnie liczba Nepalczyków w Polsce, gdzie znaleźli 
pracę i mieszkanie. Jednak pobyt ich, jak do tej pory, wiązał 
się ze sporymi utrudnieniami. Aby np. załatwić  formalności 
związane z pobytem w Polsce, musieli jeździć do Ambasady 
Nepalu w Berlinie. Co się w tej kwestii zmieni dla pańskich 
rodaków, po objęciu przez Pana stanowiska Konsula?

To oznacza, że moi rodacy nie będą musieli już jeździć do 
Ambasady Nepalu w Berlinie, aby załatwić formalności zwią-
zane z pobytem w Polsce. Będą mogli uzyskać te same usługi 
w moim konsulacie w Polsce. Konsulat w Warszawie udzieli 
im wszystkich niezbędnych informacji i pomocy w zakresie 
formalności związanych z pobytem w Polsce. Będę również 
w stanie udzielić im wsparcia w innych aspektach ich życia 
w Polsce, jak np. informacje o pracy czy pomocy prawnej.

Jakie będą priorytety Pana działalności jako Konsula? 

Będę odpowiedzialny za reprezentowanie interesów mojego 
kraju w Polsce m.in. to wsparcie interesów dyplomatycznych 
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w całej Europie. Staramy się zapewnić naszym pacjentom 
najlepszą możliwą opiekę medyczną i wsparcie.

Czego Jego Ekscelencja Pan Konsul życzy 
Polsce i Polakom, swoim Przyjaciołom 
w kraju i zagranicą na nowy 2023 rok?

Aby nowy 2023 rok był czasem pomyślności i pokoju, zdrowia 
i szczęścia, wzajemnego zrozumienia i wsparcia, wytrwa-
łości w dążeniu do celu oraz pięknych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych.

Dziękuję bardzo za wywiad

z Konsulem Honorowym Nepalu w Polsce 
Bodha Raj Subedim 

rozmawiał Redaktor Naczelny

Uroczystość zaszczycili:

Mr Ramkaji Khadka – JE ambasador Nepalu w Berlinie,
Mr Artur Harazim – Zastępca dyrektora protokołu dyplo-
matycznego MSZ,
Mr Piotr Buszta – Kierownik referatu DAP, MSZ,
Mr Lokmanya Golchha – Konsul honorowy RP w Nepalu – 
List gratulacyjny,
Mrs Nagma Mohamed Mallick – JE ambasador Republiki 
Indii w Polsce,
Mr Krzysztof Rymuza – starosta powiatu pruszkowskiego,
Mr Andrzej Zaremba – wójt gminy Raszyn,
Mr Janusz Piechociński – prezes Polsko–azjatyckiej 
Izby Gospodarczej i były wicepremier oraz były minister 
gospodarki,
Mrs Anna Zalewska – Eurodeputowana, była minister 
Edukacji Narodowej
Mr Omar Faruque – Honorowy Konsul Bangladeszu 
w Sosnowiec,
Prof. Teresa Chynczewska–Hennel – Prezes stowarzysze-
nia polsko–nepalskiego,
Przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych związanych 
z Nepalem oraz inni liczni goście (dyrektorzy szpitali, 
lekarze, przedsiębiorcy i media) itp.



www.imazowsza.eu

MAZOWSZE

DROGI ROWEROWE
Z  ROKU	 NA	 ROK	 POLSKA	 CORAZ	 BARDZIEJ	
ZACZYNA	PRZYPOMINAĆ	HOLANDIĘ	CZY	DANIĘ.	
WIEM,	ŻE	KRĘCICIE	PAŃSTWO	GŁOWĄ	Z NIEDO-
WIERZANIEM.	JEDNAK	W POPULARNOŚCI	JAZDY	
ROWEREM	KONSEKWENTNIE	GONIMY	TE	DWA	
KRAJE.	WEDŁUG	BADANIA	PRACOWNI	 IPSOS	
„CYCLING	AROUND	THE	WORLD”	Z MAJA	TEGO	
ROKU	AŻ	93% NASZYCH	RODAKÓW	POZYTYWNIE	
WYRAŻA	SIĘ	O JEŹDZIE	NA ROWERZE.	ZA	TYM	
ROSNĄCYM	TRENDEM,	POWINIEN	IŚĆ	ROZWÓJ	
INFRASTRUKTURY	UMOŻLIWIAJĄCEJ	KOMFOR-
TOWE	I BEZPIECZNE	PORUSZANIE	SIĘ.	CORAZ	
WIĘCEJ	MIESZKAŃCÓW	MAZOWSZA	ZGŁASZA	
ZAPOTRZEBOWANIE	NA	NOWE	TRASY,	KTÓRE	
OPRÓCZ	CZYSTO	TURYSTYCZNEJ	ROLI,	Z KTÓ-
REJ	MOŻNA	BY	CZERPAĆ	DUŻE	ZYSKI,	ZNACZNIE	
USPRAWNIŁYBY	BARDZIEJ	EKOLOGICZNE	PORU-
SZANIE	SIĘ	Z MIEJSCA	NA	MIEJSCE,	NIE	TYLKO	
REKREACYJNIE,	ALE	TEŻ	SŁUŻBOWO.	NIESTETY	
Z PRZYKROŚCIĄ	OBSERWUJĘ	ZANIEDBANIE	TEGO	
TEMATU	ZARÓWNO	PRZEZ	OBECNĄ	PARTIĘ	RZĄ-
DZĄCĄ,	JAK	I WŁADZE	NASZEGO WOJEWÓDZTWA.

4 lipca br. uczestniczyłem w wydarzeniu „Rowerem w Przy-
szłość” organizowanym przez stowarzyszenie Polska 2050. 
Oprócz samej promocji tej aktywności przedstawiano tam 
również raport instytutu „Strategie 2050” o zrównoważonej 
mobilności i problemach połączenia północnych dzielnic 
Warszawy z gminami ościennymi. Zwiększenie ogólnej 
świadomości społeczeństwa w kwestii jazdy na rowerze, 
która jawi się jako bardziej ekologiczna i przede wszyst-
kim zdrowa dla naszego organizmu, powodują, że rower 
staje się ważnym środkiem transportu. Przyczyniają się 
do tego również wysokie ceny paliw. Niestety problem 
tkwi w wysokim natężeniu ruchu samochodowego i braku 
osobnej infrastruktury dla rowerów, przez co podróżowanie 
na jednośladzie nie jest bezpieczne.

Na Mazowszu pod zarządem wojewódzkim jest 150 dróg dla 
rowerów o łącznej długości 253 km, co jest bardzo niezado-
walającym wynikiem jak na wielkość naszego województwa. 
Co prawda Mazowiecki Urząd Marszałkowski realizuje 
pewne projekty w tym zakresie, jednak ich postęp jest 
bardzo wolny lub traktowany po macoszemu. Za przykład 
może posłużyć droga wojewódzka nr 579 między Błoniem 
a Lesznem, gdzie w ramach projektu przebudowy powstanie 
trasa rowerowa między Błoniem a Białutami, pomijając 
kompletnie odcinek Białuty–Leszno, po którym rowerzyści 
będą musieli poruszać się razem z licznymi samochodami 
i ciężarówkami. W tej sprawie wystąpiłem z interwencją do 
Urzędu Marszałkowskiego.
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CIEKAWA	INICJATYWA	
SKIEROWANA	DO MIESZKAŃCÓW
W  DOBIE	 ŚWIATA	 CYFROWEGO,	 CIEKAWĄ	
INICJATYWĄ	 WYDAJE	 SIĘ	 OFERTA	 JEDNEJ	
Z WARSZAWSKICH	ORGANIZACJI	POZARZĄDO-
WYCH	FUNDACJI	GROTEKA.

Celem tejże Organizacji, której tradycje sięgają do 1975 roku, 
jest upowszechnianie gier i rozrywek umysłowych poprzez 
bezpłatne imprezy o charakterze szkoleniowym i rozrywko-
wym, łączących zabawę z grami umysłowymi. Jej istnienie 
zaowocowało setkami narad i szkoleń (w tym ogólnokrajo-
wych i międzynarodowych), tysiącami imprez dla młodzieży, 
produkcją wielkonakładowych gier, a także powstaniem Kra-
jowej Rady Upowszechniania Gier (za www.groteka.pl/o-nas). 

Groteka cieszyła się uznaniem, otrzymywała liczne wyróż-
nienia i nagrody, jak np. ważną nagrodę Ministerstwa Kultury 

WŁOCHY

MAZOWSZE

Brakuje połączeń rowerowych z atrakcjami turystycznymi, 
przez co turystyka na Mazowszu jest dosyć ograniczona. 
Wiele mazowieckich powiatów ma jedynie parę kilome-
trów tras, inne nie posiada w ogóle. Finansowanie tych 
projektów z Krajowego Planu Odbudowy zostało zabloko-
wane w związku z niepraworządnymi ustawami o Sądzie 
Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. A to właśnie 
środki europejskie KPO mogłyby uruchomić budowę nowych 
ścieżek rowerowych przez samorządy.

Zaniedbania rządowe w kwestii inwestycji w infrastrukturę 
i promocji turystyki rowerowej idą znacznie dalej. W lipcu 
2017 roku Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w całej 
Polsce budowę „5000 km zintegrowanych, bezkolizyjnych, 
nowych ścieżek rowerowych”. Jak to wygląda w praktyce? 
W odpowiedzi na moją interpelację Ministerstwo Infrastruk-
tury nie podało konkretnej liczby długości nowych tras 
czy statusu zaawansowania prac nad szlakami „Zamków 
Piastowych”, „Pierwszej Kompani Kadrowej” albo wzdłuż 
Wisły – od jej źródeł do Bałtyku. Zapewniono mnie jedynie, 
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad traktuje 
infrastrukturę rowerową jako jeden z priorytetów, a  ich 
budowa odbywa się „zgodnie z istniejącym zapotrzebowa-
niem”. Tymczasem rozmawiając z mieszkańcami Warszawy 

i okolic dowiaduję się, że mimo zapotrzebowania, nadal 
brakuje inwestycji w ważnych miejscach, które umożliwia-
łyby szybki i bezpieczny przejazd przez trasy należące do 
kompetencji GDDKiA. Przykładem jest brak łącznika między 
Piastowem a ścieżką rowerową budowaną w ramach drogi 
ekspresowej S2, czy brak przejazdu rowerowego na wyso-
kości węzła „Warszawa Bemowo”. Widać niekonsekwencję 
rządzących wobec swoich obietnic.

Trudno stwierdzić jak będzie wyglądać dalszy los rozwoju 
szlaków i tras rowerowych na Mazowszu. Dopóki nie zostaną 
uruchomione pieniądze z KPO samorządy i mieszkańcy 
w całej Polsce mogą na duże inwestycje w drogi dla rowerów 
patrzeć tylko z perspektywy marzeń. Cieszy mnie presja 
społeczna w tym zakresie i będę nadal wspierać wszelkie 
inicjatywy, które miałyby rozwinąć mazowiecką siatkę 
dróg rowerowych.

Paweł Zalewski 
Poseł na Sejm RP
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i Sztuki. Jej popularność wymusiła przyznanie reprezenta-
cyjnej siedziby (warszawskie Al. Jerozolimskie) w miejscu 
dawnych kawiarni „Uśmiech”, „Piosenka” i  restauracji 
„Kaprys”. Tam też powstały kluby poszczególnych gier (Go, 
Otello, szachy heksagonalne, Reversi, rozrywki umysłowe), 
skupiające w końcu 1981 roku niemal 1200 członków.

Rolę Groteki kontynuuje powstałe w 1992 z  inicjatywy 
Cezarego Domińczaka, Towarzystwo Miłośników Gier 
Umysłowych oraz ustanowiona z  inicjatywy działaczy 
w 2014 roku Fundacja Groteka.

Wreszcie w roku 2022 Narodowy Instytut Wolności–Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dostrzega 
działalność Fundacji i przyznaje jej dofinansowanie na 
projekt ,,Aktywne Patriotyczne Włochy” w ramach Rządo-
wego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2021–2030, zaplanowany do realizacji w latach 2022–2024.

W ramach bezpłatnej oferty skierowanej do Mieszkańców 
Warszawy, Groteka chce popularyzować gry umysłowe 
m.in. szachy i układanki logiczne, poprzez prowadzenie cyklu 
szkoleń i warsztatów w Warszawskich Szkołach podsta-
wowych – Groteka 3D – 45 min warsztaty dla klas I–VIII 
Szkół Podstawowych z układankami logicznymi opartymi na 
sześcianach foremnych, rozwijające wyobraźnię przestrzenną, 
logiczne myślenie, strategię działania, intuicje geometryczne 
i matematyczne, oraz kreatywność, a to wszystko w ramach 
zabawy. W różnych otwartych przestrzeniach publicznych, 
takich jak domy kultury, szkoły, Miejsca Aktywności Lokalnej, 
instruktorzy Groteki zaprezentują mieszkańcom tradycyjne, 
historyczne gry planszowe z całego  Świata: gry warcabowe, 
młynek, alkerk, surakarta, go, szachy, yasyr, kensington, othello, 
reversi, fanorona, indyjskie gry bitewne takie jak kungster czy 
“krowy i  lamparty” lub “dżungla” – indyjski protoplasta gry 
w szachy,  afrykańskie gry z rodziny mankala i wiele innych.

Ponadto Organizacja będzie prowadziła spotkania infor-
macyjno–szkoleniowe w zakresie upowszechniania gier 
i  rozrywek umysłowych „GROTEKA”. Szkolenia są adre-
sowane do wolontariuszy Groteki, chcących brać udział 
w realizacjach zadania, jak i do osób i  instytucji, które 
prowadzą lub będą prowadzić zajęcia edukacyjne, kultu-
ralne, sportowe lub klubowe – instruktorzy, pedagodzy, 
pracownicy klubów i świetlic, liderzy grup rówieśniczych 
i środowiskowych.

W trakcie szkolenia będą poruszane następujące zajęcia 
tematyczne:

• Jak założyć klub gier? Gdzie zaopatrzyć 
się w gry i literaturę tematyczną?

• Rodzaje gier, gry, historia i reguły. 
Praktyczne poznawanie gier.

• Zasady organizacji mistrzostw i turniejów 
gier. Systemy rozgrywek i punktacja.

• Zasady organizacji pokazów i symultan.
• MUZEUM GIER I ROZRYWEK UMYSŁOWYCH. 

GRY RÓŻNYCH EPOK I KRAJÓW. 
• BIBLIOTEKA I ARCHIWUM specjalistycz-

nego zbioru piśmiennictwa z zakresu 
gier, zabaw i rozrywek umysłowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne, 
informacyjne i reklamowe, a absolwenci certyfikaty ukoń-
czenia kursu.

Zachęcamy do śledzenia naszej gazety, facebooka Funda-
cji Groteka i strony internetowej – gdzie cyklicznie będą 
pojawiały się szczegółowe informacje o propozycjach 
uczestnictwa w tej ciekawej przygodzie jaką jest świat 
gier planszowych, strategicznych i logicznych.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030
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PORADNIK  
POZYTYWNEGO	 
MYŚLENIA 
________________________________________________________________________________

NA	TEN	TEMAT	WYPOWIADALI	SIĘ	OD	WIEKÓW	
MĘDRCY	I SATYRYCY,	NAUKOWCY	I PRAKTYCY,	
STAROŻYTNI	FILOZOFOWIE	I WSPÓŁCZEŚNI	SPE-
CJALIŚCI,	A POMIMO	TEGO	LUDZKOŚĆ	POGRĄŻA	
SIĘ	W ZAMĘTY	GNUŚNOŚCI,	BEZSENSOWNEJ	
ZŁOŚCI,	 NIENAWIŚCI,	 A  TO	 JEST	 KROK	 DO	
POWAŻNEJ,	CZĘSTO	ŚMIERTELNEJ	CHOROBY	
PSYCHO–SOMATYCZNEJ	(STĄD	BYĆ	MOŻE	CORAZ	
WIĘCEJ	SAMOBÓJSTW).	

Często mówi się, że osoba myśląca pozytywnie to niepo-
prawny optymista, lekkoduch, głuptas albo że optymista 
to dobrze poinformowany pesymista. Teoretycznie może 
tak, tyle, że od wielu już lat trwa, a obecnie pogłębia się 
i rozszerza wojna informacyjna, więc nie ma mowy o dobrej 
wymianie informacji. Należy pamiętać, że dobra informacja 
powinna zawierać PRAWDĘ, która zawsze zaliczana była do 
tzw. Wyższych Wartości. Do tych wartości jako głównych 
zaliczana była kiedyś Triada Platona: „Prawda” – „Dobro” 

– „Piękno”, a po latach, dołączone przez F. Konecznego: 
„Zdrowie” i  „Dobrobyt”, a ostatnio dodane przeze mnie: 
„Miłość” i  „Wolność” ale w  obecnej sytuacji wszystkie 
przestały mieć swoje uniwersalne znaczenie.

Jako dr  prakseolog uważam, że trzeba w  tej sytuacji 
zastosować specjalną metodę działania. Sprawdziłam to 
prowadząc kilka lat na Ochocie, Społeczny Punkt Porad 
Obywatelskich. Moją główną, ważną poradę opracowałam 
wtedy w formie poetyckiej:

„Na każdy problem jaki niesie ZIEMIA 
jest jakiś sposób… albo też go nie ma. 
Jeśli JEST, to znajdź go i działaj wytrwale, 
lecz jeśli go NIE MA – nie myśl o tym wcale”.

Ludziom, którzy przychodzili po radę pomagało ukaza-
nie ich problemu w  innej perspektywie, czyli uczenie ich 
pozytywnego myślenia oraz ukierunkowanie i  zachęta do 
AKTYWNOŚCI w rozwiązywaniu ich problemów przy użyciu 
odpowiednich metod i  technik organizatorskich. Takie 
ujęcie tematu powinno stać się naszym, powszechnym 
Motto, także w społecznym działaniu. 

Barbara Kulpińska
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ROZMOWA	Z BARBARĄ	NEJMAN,	
PREZESEM WARSZAWSKIEGO 

STOWARZYSZENIA	
ABSTYNENCKIEGO	„KROKUS”

im dostrzeżenie wynikających z nich korzyści. Klub Abstynenta 
Krokus ma już 42–letnią tradycję i ogromne doświadczenie 
w niesieniu niezbędnej pomocy osobom uzależnionym od 
alkoholu i członkom ich rodzin w powrocie do pełnego rozwoju 
funkcji społecznych i rodzinnych. Klub „KROKUS” jest laure-
atem wielu nagród i wyróżnień, m.in. w 1990 r. był laureatem 
nagrody miesięcznika „Problemy Alkoholizmu” dla najlepiej 
działającego Klubu Abstynenckiego w Polsce. To właśnie 
tu, przy dużym udziale Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, były realizowane pierwsze w Polsce 
programy Zapobiegania Przemocy w Rodzinie i powstała grupa 
dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. 
Na bazie potrzeb rehabilitacyjnych powstała grupa eduka-
cyjno–motywacyjna, grupa wsparcia oraz grupa dla osób 
współuzależnionych, które w znacznym stopniu poprawiły 
skuteczność działań w niesieniu pomocy i  udzielanie wsparcia 
osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Klub obecnie 
liczy 36 członków +kilka osób nie zrzeszonych, a korzystają-
cych z udziału w spotkaniach rehabilitacyjnych. Ogromnym 
sukcesem naszych działań jest osiągana przez uczestników 
długoletnia abstynencja (średnia 9 lat). Dzięki specyficznej 
atmosferze, ogromnemu doświadczeniu i dużej wiedzy osób 
przeszkolonych, jesteśmy w  stanie skutecznie udzielać 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą bio–psycho–społeczną 
powodującą ogromne zniszczenia w obszarze zdrowotnym, 
rodzinnym, ekonomicznym, społecznym i zawodowym osoby 
czynnie pijącej alkohol i jej rodziny. W większości przypadków 
dochodzi również do konfliktów z prawem. Specyfika choroby 
alkoholowej powoduje, że osoba uzależniona od alkoholu 
sama nie jest w stanie dostrzec katastrofalnych strat wynikają-
cych z jej picia. Powstaje wtedy proces samozniszczenia, który 
ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. Ciągłe 
zagrożenia i niepewność ograniczają im poczucie bezpieczeń-
stwa, są przyczyną zaburzeń emocjonalnych, w szczególny 
sposób dotyka to dzieci. Z powodu braku zaufania i miłości, 
rodzina przeżywa ciągły lęk, gniew i wstyd, poczucie krzywdy 
i poczucie winy. Brak źródeł oparcia i wzajemnej pomocy 
jest największym obciążeniem psychicznym dla rodziny. 
Z braku otwartości i prawdy pojawia się coraz więcej kłamstw 
i manipulacji, co w końcu doprowadza do awantur i przemocy 
fizycznej. Coraz częstsze picie doprowadza prędzej czy póź-
niej do utraty pracy osoby pijącej, dochodzi do zubożenia 
i zagrożeń zapewnienia podstawowych warunków życiowych, 
rodzina staje się rodziną dysfunkcyjną. To wszystko pociąga 
za sobą coraz większe straty społeczno finansowe państwa. 
Coraz częstsze interwencje policji do awantur domowych, 
wielokrotna pomoc medyczna, objęcie opieką kompleksową 
rodziny przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zadłużenia 
w opłatach, a w szczególności objęcie całkowitą pomocą 
pedagogiczną dzieci, wymaga od państwa i władz lokalnych 
coraz większych nakładów budżetowych. Dla prawidłowego 
funkcjonowania rodziny istotne jest zatrzymanie procesu 
zachowania dysfunkcyjnego u poszczególnych jej członków, 
a w szczególności przerwanie picia przez osobę uzależnioną. 
Poprzez działania konfrontacyjne należy umożliwić dostrze-
żenie konsekwencji wynikających z  picia oraz zmotywować 
do zachowywania abstynencji, do podtrzymywania jej, jako 
niezbędnego warunku w procesie zdrowienia całej rodziny. 
Należy objąć całą rodzinę profesjonalną pomocą i wskazać 
możliwości racjonalnego rozwiązywania własnych problemów. 
Przekazać im, w jak najbardziej przystępny sposób, rzetelną 
wiedzę o chorobie alkoholowej. Nauczyć radzenia sobie 
w sytuacjach zagrożenia i umiejętności szukania wsparcia. 
Należy zapoznać ich z dostępnymi programami i zmotywować 
do uczestniczenia w nich. Dzięki spotkaniom integracyjnym 
pokazać skuteczność działania tych programów i umożliwić 
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pomocy i uczestniczyć w realizacji Dzielnicowych Programów 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiadamy także 
kadrę certyfikowanych specjalistów. Głównym naszym celem 
jest niesienie pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu 
i członkom ich rodzin, motywowanie do podjęcia leczenia i do 
udziału w grupach samopomocowych. Realizowanie zadań 
mających na celu podtrzymanie abstynencji, jako niezbędnego 
warunku do trzeźwego życia poprzez prowadzenie spotkań 
edukacyjno–motywacyjnych oraz grup wsparcia. Zmniejszanie 
skutków wynikających z picia alkoholu przez społeczeństwo. 
Efektem tych wszystkich działań jest trzeźwa i  zdrowa rodzina, 
która w pełni zaczyna spełniać swoje podstawowe potrzeby 
życiowe, przestaje być obciążeniem dla społeczeństwa, 
dzielnicy i państwa.

W  ramach działalności, 
oprócz grup rehabilitacyj-
nych, organizujemy dla 
członków Klubu wiele 
możliwości spędzania 
wolnego czasu i wspiera-
nia rozwoju osobistego: 
zajęcia z trenerką Zumby, 
brydż, wieczory kulinarne, 
warsztaty, wykłady, wyjścia 
do kina, teatru, muzeum. Co 
roku organizujemy wyjazd 
na dwutygodniowy obóz 
rehabilitacyjny dla człon-
ków Klubu i  ich bliskich. 
Tradycją są Spotkania 
Opłatkowe i Wielkanocne, 
w których uczestniczą całe 
rodziny i władze dzielnicy. 

Organizujemy Sylwestra, Ostatki, obchodzimy rocznice 
abstynenckie. Jesteśmy członkiem Mazowieckiego Związku 
Stowarzyszeń Abstynenckich, który organizuje coroczne Zloty 
Trzeźwościowe i konferencje. Bierzemy udział w licznych 
wydarzeniach rocznicowych dzielnicy Ochota.

Naszą działalność finansuje Miasto Stołeczne Warszawa 
poprzez Urząd dzielnicy Ochota. Współpraca z władzami 
dzielnicy jest bardzo dobra. Są szeroko otwarci i pomocni 
w naszych działaniach. 

BARBARA NEJMAN, od 2011 roku prezes Warszaw-
skiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Krokus”, 
które posiada w swoich strukturach Klub Absty-
nenta „Krokus”. 

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy oso-
bom uzależnionym od alkoholu, pijącym szkodliwie 
oraz ich bliskim. 

Siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Sękociń-
skiej 10. Zapraszamy na naszą stronę internetową 
krokus.info.pl oraz na FB grupa WSAKrokus 
i FOTOKrokus.
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ROZMOWA	Z DANUTĄ	GAJEWSKĄ,	
PRZEWODNICZĄCĄ	ODDZIAŁU	

REJONOWEGO	OCHOTA	ZWIĄZKU	
EMERYTÓW,	RENCISTÓW	I	INWALIDÓW

NAZYWAM	SIĘ	DANUTA	GAJEWSKA,	OD	6 LAT	
JESTEM	PRZEWODNICZĄCĄ	ODDZIAŁU	REJONO-
WEGO	OCHOTA	ZWIĄZKU	EMERYTÓW	RENCISTÓW	
I  INWALIDÓW.	 JEST	 TO	 STOWARZYSZENIE	
OGÓLNOPOLSKIE	DZIAŁAJĄCE	PONAD	50 LAT,	
KTÓRE	ZAJMUJE	SIĘ	SENIORAMI,	EMERYTAMI	
I  INWALIDAMI.	W WIĘKSZOŚCI	SĄ	TO	LUDZIE	
SAMOTNI	O NIE	NAJLEPSZYM	ZDROWIU	I CZĘSTO	
WYKLUCZENI	ZE	SPOŁECZEŃSTWA.	

Moje początki były bardzo trudne, weszłam do Związku bez 
przygotowania, „rzucona na głęboką wodę”. Aby otrzymać 
potrzebną mi wiedzę, rozpoczęłam od bardzo intensywnych 
szkoleń. Zaczęłam udzielać się w życiu i wydarzeniach 
Ochoty, co pozwoliło mi zapoznać się z potrzebami miesz-
kańców, szczególnie seniorów. Trafiłam na spotkanie DKDS, 
a gdy przyszły wybory, zostałam wybrana do zarządu i do 
dzisiaj jestem w prezydium DKDS na Ochocie. Przyna-
leżność do DKDS dała mi bardzo wiele, poznałam ludzi 
z doświadczeniem, a ja zdobywałam wiedzę, którą mogłam 
wykorzystać w działaniu dla dobra seniorów, poprawić ich 
wzajemne relacje, zapobiec wyklucze-
niu i samotności. Na początku w naszej 
siedzibie, która była w  piwnicy, był 
tylko stary telefon i żadnej możliwości 
kontaktu i  dotarcia ludzi niepełno-
sprawnych. Obecnie posiadamy mały 
lokal, ale z pełną dostępnością, mamy 
komputer, połączenie internetowe 
i w związku z  tym zmuszona byłam 
rozszerzać swoje umiejętności informa-
tyczne. Najbardziej przeszkadza mi brak 
środków finansowych na działalność 
statutową, składka roczna to tylko 36 
zł (20% trzeba odprowadzić do Okręgu). Corocznie przystę-
pujemy do konkursów ogłaszanych przez władze dzielnicy 
i miasta. Otrzymane środki możemy przeznaczyć wyłącznie 
na zapobieganie marginalizacji i osamotnieniu oraz integra-
cję – wyjścia do teatru, kina, muzeum, 2 razy w miesiącu 
spotkania przy kawie i herbacie. Brak nam środków na 
pokrycie bieżących potrzeb jak media i czynsz. Nie pod-
dajemy się jednak i organizujemy wyjazdy wypoczynkowe, 

rehabilitacyjne oraz wycieczki integracyjne. Kłopoty staramy 
się wspólnie rozwiązywać na spotkaniach integracyjnych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organi-
zacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią 
tradycją sięgającą okresu przedwojennego.

Związek działa na terenie całego kraju 
poprzez swoje oddziały okręgowe, 
rejonowe i koła. Jest największą orga-
nizacją skupiającą emerytów, rencistów 
i inwalidów.

Związek działa na rzecz poprawy 
warunków życia osób starszych i  nie-
pełnosprawnych, przeciwdziała ich 
samotności, marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu. Jest wyrazicielem opinii 
emerytów i rencistów wobec organów 

władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parla-
mentu i Komisji Trójstronnej.

Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem tery-
torialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności 
seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną, 
organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne, 
dostosowane do potrzeb i zainteresowań swoich członków.


