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Pomóżmy Grzesiowi
Rada Rodziców Szkoły
w Uwielinach w akcji
Jesteśmy grupą szaleńców których połączyła wspólna nauka dzieci w wiejskiej 
szkole ale  nie skupiamy się jedynie na osiągnięciach naszych dzieci czy kin-
derbalach  – staramy się wraz z nimi, kadrą szkoły oraz naszymi kochanymi 
sąsiadami z powiatu piaseczyńskiego i nie tylko wspomagać chore, potrzebu-
jące dzieciaki. Mamy to szczęście, że wśród przyjaciół naszych szkolnych, 
szalonych akcji są ludzie sławni, których znalibyśmy jedynie z telewizji, prasy 
czy Internetu gdyby nie to, że czynnie pomagają nam w zbieraniu środków 
w różnych zbiórkach charytatywnych.
W tej chwili wszystkie siły wkładamy w pomoc synowi naszej koleżanki 
z Rady Rodziców SP Uwieliny – Grzesiowi Jaroszowi. Grześ wkrótce obcho-
dzić będzie swoje 10 urodziny. Dzieci w tym wieku marzą o rowerze, telefonie 
– mama Grzesia  nie wie, o czym w głębi serca marzy syn, bo nie potrafi tego

 Dokończenie na str. 3

Nadleśnictwo Chojnów Dojazd pożarowy
Ostatnio pojawiło się dużo pytań dotyczą-
cych oznakowań geodezyjnych wzdłuż dro-
gi leśnej od ulicy Pionierów, wzdłuż ulicy 
Słowików, aż do ulicy Nowinek. Ta droga 
leśna pełni funkcję dojazdu pożarowego nr 
13. Nasze Nadleśnictwo jest zobligowane 
dostosować parametry techniczne dojazdów 
pożarowych do warunków określonych 
w paragrafie 7 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów  (Dz.U. nr 58 
poz. 405). Dojazdy pożarowe umożliwiają 
przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej 
z użyciem nowoczesnych, specjalistycz-
nych samochodów gaśniczych – wozów 
bojowych Straży Pożarnej, którymi dys-
ponują jednostki PSP, jak i coraz lepiej 
wyposażone lokalne Ochotnicze SP. Dojazd 
nr 13 zapewni ochronę przed pożarem 
leśnym  także dla zabudowań wschodniej 
części Zalesia Górnego. Stopniowa popra-
wa bezpieczeństwa pożarowego poprzez 

modernizację dojazdów pożarowych jest 
niezbędna ze względu na coraz intensyw-
niejsze użytkowanie lasów wokół miast 
przez ich mieszkańców, niestety nie tylko 
tych o wysokiej kulturze, i związany z tym 
wzrost zagrożenia pożarowego. W roku 
2018, szczególnie palnym, w lasach wokół 
Zalesia Górnego wykryto i ugaszono 14 
pożarów.
Inwestycja ruszy za kilka miesięcy, trwają 
prace przygotowawcze. W ramach prowa-
dzonej inwestycji droga zostanie przebu-
dowana na długości 1099,80 m. Droga 
będzie miała szerokość 3 m plus pobocza. 
Droga ta, po utwardzeniu będzie również 
służyła lokalnej społeczności do rekreacji, 
uprawiania sportów (w tym jazdy na ro-
werze) itp. Będzie również mogła służyć 
jako droga ewakuacyjna dla mieszkańców 
w przypadku takiej potrzeby. Na wykona-
nie tej inwestycji Nadleśnictwo posiada 
wszystkie wymagane prawem zezwolenia 
i uzgodnienia. 

Nadleśnictwo Chojnów zostało zobowią-
zane do przeprowadzenia tej inwestycji 
przez Państwową Straż Pożarną. Cała 
inwestycja realizowana jest przez Nadleś-
nictwo Chojnów w interesie okolicznych 
mieszkańców, poprawiając ich bezpie-
czeństwo, jak również bezpieczeństwo 
pożarowe lasu, z którego korzystają i sta-
nowi dopełnienie hasła towarzyszącemu 
pracy leśników: 
Dla Lasu, dla Ludzi.
Właśnie dotarła do Nadleśnictwa przykra 
informacja o tym, że nieznany sprawca po-
wyrywał kołki wbite przez geodetę i tyczące 
krawędź drogi. Jak widać są ludzie, którzy 
myślą, że spalenisko i tragedia ludzka jest 
lepsza niż zielony, szumiący las. Sprawa 
została zgłoszona na Policję i rozpoczęło 
się poszukiwanie sprawcy, który miejmy 
nadzieję poniesie konsekwencje swoich 
działań.

Sławomir Fiedukowicz
Nadleśnictwo Chojnów
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powiedzieć. Grześ nie siedzi, nie 
trzyma sztywno głowy, nie mówi, 
nie jest samodzielny. Potrzebna mu 
jest stała rehabilitacja, dzięki której 
będzie mógł samodzielnie usiąść.
Grześ cierpi na zespół Westa, ma 
niedorozwój prawego nerwu ocz-
nego, wadę jednego z genów, któ-
ry odpowiada za silną lekooporną 
padaczkę, niedorozwój umysłowy 
oraz syndrom Retta. Zespół Retta, 
to uwarunkowane genetycznie za-
burzenie rozwoju, dotyczące prawie 
wyłącznie dziewczynek… 
Chłopiec ma problem z wiotkoś-
cią całego ciała, w szczególności 
z kontrolą głowy. Rodzice wraz z 
rehabilitantami walczą o to, aby 
trzymał sztywno głowę – to pierw-

szy ważny krok, dzięki któremu po 
dalszej rehabilitacja być może uda 
się osiągnąć kolejny – samodzielnie 
siedzenie.
„Ruch to lek, który nie posiada opa-
kowania” – to prawda, na schorzenia 
Grzesia nie ma cudownej pigułki, 
jedyną nadzieją jest rehabilitacja. 
Niestety, specjalistyczne turnusy to 
ogromny koszt, rodzice nie mogą  
więc pozwolić sobie na taką ich 
ilość, jaka zapewniałaby postępy 
w rehabilitacji. Podczas jednego z 
turnusów okazało się  że doskonałe 
efekty daje terapia na urządzeniu 
INNOWALK.
To urządzenie do poruszania całego 
ciała w pozycji pionowej – dzięki 
temu urządzeniu Grześ lepiej trzyma 
głowę, jest rozluźniony, jest stymu-
lowany ruchowo. Dla uzyskania 
trwałych efektów potrzebna jest 
regularna stymulacja dlatego też 
urządzenie INNOWALK jest po-
trzebne do rehabilitacji w domu a nie 
tylko podczas turnusu. Jego koszt to 
150 000 zł. Chcielibyśmy również 
aby Grześ mógł nadal korzystać z 
turnusów rehabilitacyjnych, a koszt 
jednego wynosi ponad 6 000 zł, 
wskazanych jest kilka w ciągu roku.
By uzbierać kwotę 17 000 zł potrze-
ba szczęścia i czasu. By uzbierać 
170 000 zł potrzeba nam Waszego 
wsparcia! Kierując się tymi słowami 
postanowiliśmy założyć również 
grupę licytacji na FB z której do-
chód jest na bieżąco wpłacany na 
konto Grzesia. Pierwszy gest Wójta 
Prażmowa Jana Dąbka dodał nam 

skrzydeł – dzięki 
pierwszej dużej 
wpłacie zaczęli-
śmy wierzyć, że jest 
szansa na sukces. 
Za chwilę do na-
szych licytacji do-
łączył Pan Marcin 
Grzymowicz z licy-
tacją lekcji śpiewu. 
Aneta Sokołowska 
wystawiła jedną ze 
swoich sukienek, 

a Małgosia Królikowska bardzo 
sentymentalną płytę Pawła Króli-
kowskiego – postaci kochanej w 
naszych okolicach. Magda Femme 
jest wsparciem mentalnym i szykuje 
niespodziankę której nie możemy 
jeszcze zdradzić. Nie wolno nam 
zapominać o 921 członkach grupy 
którzy potrafią walczyć w niektórych 
licytacjach zawzięcie – czasem o 
pizzę z lokalnej pizzerii a czasem o 
kosmetyki podarowane przez firmę 
kosmetyczną. Jedna z najaktyw-
niejszych radnych gminy, Marta 
Wencławiak, wystawiła zdjęcie ze 
sobą czy talerz naleśników. Była 
przejażdżka zabytkowym autem 
i… traktorem.

Zachęcamy do dołączenia
do grupy licytacji:

https:/ /www.facebook.com/
groups/425065555495365
oraz bezpośrednio wpłat na chłopca 
- można to zrobić poprzez stronę 
fundacji gdzie znajduję się również 
dokładniejszy opis chłopca:
https://zlotowiankahelp.pl/cel/urza-
dzenie-innowalk-pro-do-pionowej-
-rehabilitacji-oraz-turnusty-rehabi-
litacyjne-dla-grzesia-jarosza/

Klikając w przycisk pomóż.
Można wesprzeć Grzesia robiąc 
również robiąc tradycyjny przelew: 
Spółdzielczy Bank Ludowy w Za-
krzewie Oddział w Złotowie al. Mi-
ckiewicza 24 a 
77-400 Złotów 
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 
W tytule przelewu wpisać należy: 
darowizna dla

Grzegorz Jarosz J/108
Dla operacji zagranicznych SWIFT 
CODE GBWCPLPP
Dzięki zbiórce na stronie fundacji 
Złotowianka oraz dzięki grupie li-
cytacji na facebooku uzbieraliśmy 
już 44 000 zł – to bardzo dużo, ale 
wciąż za mało aby postawić Grzesia 
w pionie.
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Klub Kultury Wraca do realu!
Już niedługo zapraszamy na zajęcia, warsztaty 
i spotkania oczywiście przy zachowaniu reżi-
mu sanitarnego.
Bardzo się cieszymy, że jest szansa na powrót do naszej 
normalnej działalności. Zajęcia indywidualne i w małych 
grupach będą możliwe zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych 
po 15 maja. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 
500 162 993 .  

Również będziemy  wracali ze spotkaniami i projekcją 
filmów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego czy też 
spotkaniami ze sztuką Arcy-historie , ale konieczne będzie 
zarejestrowanie się poprzez e-mail: zalesie.gorne@kulturalni.
pl lub telefonicznie 517 128 311 , bo ilość osób mogących 
brać udział będzie ograniczona wymogami dotyczącymi 
zachowania reżimu sanitarnego.

Jednak jeszcze w maju  zapraszamy na spotkanie ze sztuką 
w ramach Arcy- historii Dzieł, które będzie transmitowane 
na FB Centrum Kultury w Piasecznie w piątek 28 maja o 
godzinie 18.00. Tematem będą Muzy wielkich artystów 
czyli kobiety kryjące się za arcydziełami cz.1. hetera Fryne, 
Simonetta Vespucci, Lisa del Giocondo, Catherine Bolnes, 
Helena Fourment, księżna Alba,  Ewa Adolfa Kotarbińska 
i Misia Godebska . To kobiety z dzieł wielkich artystów: 
Praksytelesa, Sandro Botticellego, Leonarda da Vinci, Jana 
Vermeera, Paula Petera Rubensa, Francisco Goyi, Włady-
sława Podkowińskiego czy też Augusta Renoira i Henri de 
Toulouse-Lautrecka. Pochodziły z różnych czasów, krajów i 
sfer, zostały uwiecznione na obrazach, które wywarły trwały 
wpływ na światową sztukę. Zachwycały nieprzeciętną urodą, 
imponowały odwagą, gorszyły bezwstydnością. Często były 
nie mniej fascynujące od płócien, na których je utrwalono.

Nadal czekamy do 15 maja na prace związane z konkursem 
„Ja i mój  przyjaciel” . Namawiamy Was (najmłodszych i 
najstarszych) do narysowania, namalowania (wszelkie tech-
niki plastyczne są dopuszczone)  lub sfotografowania siebie 
z przyjacielem  i przesłania zdjęć tych prac na adres e-mail: 
zalesie.gorne@kulturalni.pl . Regulamin tego konkursu jest 
opublikowany na: www.kulturalni.pl

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie postaramy 
się opublikować w maju na FB klubu. Natomiast wydruko-
wane zdjęcia pokażemy na wystawie przy wejściu do klubu. 
Przyjaźń jest wartością bezcenną, a doceniamy ją zwłaszcza 

teraz kiedy tak bardzo brakowało nam bliskości. To właśnie 
przyjacielowi - a może być nim ktoś z rodziny: mama, siostra, 
ciocia lub ukochane zwierzę, a czasem ukochana maskotka 
lub też ktoś wymyślony - powierzamy najgłębsze tajemnice 
naszego życia. 

Chcemy też podzielić się z Wami informacją, że podczas 
Dnia Ziemi na terenie przy naszym klubie założyliśmy dwa 
ogródki: kwiatowy i ziołowy. Mamy nadzieję, że będą nam 
wszystkim służyć i zostaną wykorzystane  przez naszych 
instruktorów podczas zajęć. Również zagospodarowaliśmy 
ten teren tak żeby było możliwe bezpieczne prowadzenie 
zajęć i warsztatów. W ten sposób przygotowujemy się do 
wakacyjnych warsztatów, które planujemy na lipiec 2021. 
Dokładne informacje ukażą się na  https://www.facebook.
com/KlubKulturyZalesieGorne   oprac. ms
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Kartka z kalendarza
2 maja Dzień Flagi

Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą.

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka
Międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim 
Świętego Floriana.
W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkim Strażakom serdecznie dziękujemy za Waszą dotychczasową służbę społeczeństwu, życzymy 
dużo sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i dumy z dotychczasowych osiągnięć.

8 maja Dzień Bibliotekarza
Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień 
Bibliotek.
Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy wszystkim Pracownikom Biblioteki niegasnącego entuzjazmu, wy-
trwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.
Dzięki Waszej pracy wszyscy, którzy kochają literaturę i czerpią z niej wiedzę czują się bogaci i doceniają 
piękno kultury. Wasz wkład w upowszechnianie wiedzy jest nieoceniony, dlatego jeszcze raz dziękujemy 
i składamy Wam najlepsze życzenia - satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

15 maja Dzień Niezapominajki
Pomysłodawcą tego święta był redaktor radiowej Jedynki Andrzej Zalewski. Corocznie obchodzone jest 
ono 15 maja i choć związane jest przede wszystkim z przyrodą, to niesie również głębsze przesłanie, by 
pamiętać o ważnych chwilach.

26 maja Dzień Matki 
Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. 
Z okazji Waszego święta pragniemy życzyć jak najmniej w życiu trosk, przychylno-
ści losu, radości z drobnych przyjemności oraz dostrzegania w życiu największych 
wartości!
Autorką portretu Mamy jest Iga lat 9

29 maja Dzień Działacza Kultury
Francuski pisarz André Malraux powiedział ciekawe zdanie: „Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek 
stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”. 
Z okazji Dnia Działacza Kultury, składamy najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oraz osobom 
zaangażowanym w działania na rzecz krzewienia kultury w naszym Zalesiu. Dziękujemy za trud i pracę 
na rzecz rozwoju kultury lokalnej. Składamy życzenia wielu pozytywnych wrażeń, związanych z praca na 
rzecz kultury, wytrwałości i siły oraz satysfakcji płynącej z tej pracy.

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
oraz

Redakcja „Przystanku Zalesie”
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Klub Seniora Wspomnień czar 
Mija 13 lat od powstania w Zalesiu Górnym Klubu 
Seniora „Złota Jesień”.  Klub umożliwia seniorom 
aktywne spędzanie czasu  poprzez -  udział w sprawach 
publicznych, społecznych, przynależność do organi-
zacji pozarządowych, dbanie o sprawność fizyczną, 
psychiczną, wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie 
Polski. Wolny czas można spędzać w atrakcyjny i 
twórczy sposób. Jak wiele Klub dał naszym seniorom 
i mieszkańcom oddaje poniższy  tekst, który napisała 
jedna z klubowiczek … 
 Czas epidemii bardzo ograniczył działania klubowe. Większość 
seniorów jest już zaszczepiona i mamy nadzieję, że przezwy-
ciężymy COVID i wrócimy do normalności, aktywności, 
spotkań i kontynuacji działań klubowych.

Klubowa codzienność to:
Cotygodniowe spotkania w Klubie przy kawie, herbacie, 
ciasteczku i wspomnieniach. 

Wyjazdy na wycieczki, do kina, teatru. 

Spotkania świąteczne i okolicznościowe.

Udział w różnego rodzaju konkursach.

Integracja pokoleniowa i międzypokoleniowa oraz zacieś-
nianie więzi środowiskowych.

Organizowanie i współuczestniczenie w wydarzeniach kul-
turalnych, oświatowych, artystycznych, akcjach społecznych 
odbywających się na terenie Gminy.

Spotkania z zaproszonymi do Klubu Gośćmi.

Organizowanie wystaw i wernisaży prac wykonanych 
przez seniorów

Realizacja projektów – to niektóre z nich „Czytamy dzie-
ciom”, „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie -  regularne 
spotkania z Policją”, „Poznajemy kulturę czterech narodów 
od wieków zamieszkujących na terenie Polski”, „Aktywny 
Senior” – zajęcia gimnastyczne, rehabilitacyjne, warsztaty in-
formatyczne – poznawanie  komputera, telefonu komórkowego

Stoisko Klubu Seniora na Hubertusie, Majówce i Pieczonym 
Ziemniaku wrosło już chyba na stałe w pejzaż tych imprez i 
cieszy się dużą popularnością.    B. Meissner

Nasze plany - to dalej taka aktywność. 

Kilka już historycznych zdjęć obrazujących aktywność 
seniorów i działania Klubu:

Spotkanie z Policją

Czerwcowi solenizanci

Wycieczka do Łodzi Pielgrzymka do Lichenia



Ale to nie wszystkie przejawy pobożności, spacerując po 
okolicy mogą państwo natrafić także na inne kapliczki, 
które nie zmieściły się w publikacji lub o których nie mamy 
wiedzy. Książeczka stanowi jednak wspaniałe zaproszenie 
do odkrywania małej architektury sakralnej. Zawiera mapę 
oraz dokładne adresy, które ułatwiają lokalizację poszczegól-
nych obiektów. Kapliczki, krzyże oraz figury są nieodłączną 
częścią polskiego krajobrazu. Ich obecność jest dla nas tak 
naturalna, iż często ich nie zauważamy, a warto poświęcić 
im chwilę uwagi.

Projekt wydawniczy, który opracowały Małgorzata Siuta (tekst, 
zdjęcia) oraz Katarzyna Kozłowska (grafika, zdjęcia) – pra-
cownice Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, prezentuje 
subiektywny wybór kapliczek i krzyży przyrożnych, świętych 
figur, kapliczek nadrzewnych i nadomowych. Najwięcej tych 
obiektów znajduje się na wsiach i przy skrzyżowaniach dróg, 
głównie w Gołkowie, Bogatkach, Głoskowie, Pęcherach i 
Łbiskach. Różnorodność ich form oraz rewitalizacje obiektów 
pokazują, jak ważna jest lokalna tradycja i jak zróżnicowane 
są między sobą nawet poszczególne wsie.

Słowo od autorki
A tak opowiada o swoim projekcie wydawniczym autorka – 
Małgorzata Siuta:

-„Wszystko zaczęło się od zeszłorocznej wiosennej kwaran-
tanny. W związku z zaleceniami, aby pracownicy parków 
krajobrazowych cały dzień spędzali w terenie, postanowiłam 
odnaleźć wszystkie piaseczyńskie kapliczki. Dziś wiem już, 

że jest to zadanie niemożliwe – nadal zdarza nam się przy-
padkiem trafić na schowane przy bocznych uliczkach czy w 
przydomowych ogródkach figury czy krzyże.

W ten sposób narodził się pomysł broszury o piaseczyńskich 
kapliczkach. Broszury takie posiadają chociażby Powiat Ot-
wocki, czy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe. Dlaczego i my 
nie mielibyśmy stworzyć podobnej publikacji? Tu z pomocą 
przyszło nam Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno, 
które od razu wyraziło zainteresowanie tematem.

Krajobraz na obrzeżach stolicy podlega intensywnych prze-
mianom, zmieniają się także same kapliczki. Broszura jest 
próbą udokumentowania lokalnych kapliczek oraz spisania 
ustnych przekazów na ich temat.

W tym miejscu muszę podziękować wszystkim moim rozmów-
com, w szczególności piaseczyńskim sołtysom. Bez historii 
lokalnych mieszkańców, broszura ta byłaby jedynie zbiorem 
zdjęć. To właśnie rozmowy z piasecznianami, opiekunami 
kapliczek, ich sąsiadami czy potomkami ich twórców, są 
źródłem zawartych w broszurze informacji.

Co ciekawe, spośród opisanych w broszurze stu kapliczek, 
tylko jedna wpisana jest do rejestru zabytków – niejako przy-
padkiem, ponieważ za nią, na tej samej działce, znajduje się 
zabytkowy cmentarz wojenny.

Tymczasem na naszym terenie jest sporo naprawdę pięknych i 
ciekawych obiektów. Do najstarszych, datujących się na XIX 
wiek, należą kolumna przy Rondzie Bitwy pod Gołkowem 
w Piasecznie, figura Maryi przy dawnym dworze w Wólce 
Kozodawskiej, figura św. Nepomucena w Żabieńcu, kapliczka 
maryjna przy szosie Bogatki – Wólka Pęcherska, kapliczka 
postumentowa w Łosiu, kapliczka przy rondzie Solidarności 
w Piasecznie czy pozbawiona już figury kolumna przy parku 
dworskim Chylice-Pólko.

Zapraszamy Państwa do samodzielnego odkrywania kapli-
czek, podczas spacerów czy wycieczek. Poszukiwania ma 
za zadanie ułatwić zawarta w broszurze mapa oraz dokładne 
adresy. Kapliczki są stosunkowo niewielkim elementem ota-
czającego nas krajobrazu, jednakże niewątpliwie urokliwym 
i często posiadającym własną historię, do której poznania 
serdecznie zapraszamy”.

Broszura zatytułowana „Kapliczki znad Jeziorki” dostępna 
będzie wkrótce do wypożyczenia we wszystkich filiach 
Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Jej wersję elektroniczną 
udostępniamy także na stronie www.piaseczno.eu

piaseczno.eu
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Sołecka Majówka

Pierwsze warsztaty rękodziełaPierwsza wystawa prac

Poznaj kapliczki i krzyże 
znad Jeziorki

Kapliczki znad Jeziorki – okładka broszury    Kapliczki znad Jeziorki – mapa
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Masz tę moc!

W ostatnim czasie „Przystanek Zalesie” nawiązał współpra-
cę z zespołem biorącym udział w olimpiadzie „Zwolnieni 
z Teorii” o nazwie „masz tę moc!”.
Projekt ten realizowany jest przez młodzież z warszawskich 
liceów, a większość z nich mieszka w okolicach Zalesia 
Górnego. Poruszają oni ważny dla wszystkich temat chorób 
i problemów psychicznych głównie u dzieci, młodzieży.
Wyznaczyli sobie wiele celów, są nimi: pomoc potrzebują-
cym wsparcia psychologicznego w dotarciu do specjalistów, 
wsparcie ich w nieuleganiu presji social-mediów i otoczenia 
oraz uświadamianie, że nikt nie powinien czuć się gorszy. 
Informują też, że o zdrowie psychiczne należy dbać tak 
samo, jak o każde inne oraz propagują postawę, że choroby 
i problemy psychiczne nie są tematem tabu.
Niedawno  zorganizowali oni spotkanie online z psycholo-
gami, którzy wypowiedzieli się na różne tematy związane ze 
zdrowiem psychicznym.  Zapisane wydarzenie można obejrzeć 
na ich Facebook’u. Zapraszamy do śledzenia działań projektu 
w jego mediach społecznościowych! 
Zespół projektowy będzie regularnie publikował różne treści 
psychologiczne. Już dzisiaj możesz dowiedzieć się ciekawych 
rzeczy o mitach w psychologii! *
Mit: „Zaburzenia i choroby psychiczne występują rzadko.”
Fakt: Zaburzenia psychiczne są zaskakująco powszechne. 
Według statystyk jedna na cztery osoby w Polsce boryka się 
lub borykała z jakimiś problemami natury psychicznej.
Badania potwierdzają, że choroby psychiczne dotyczą dużej 
grupy ludzi.
Ponad 20% Polaków doświadczyło kiedyś choroby lub za-
burzenia psychicznego.
Oznacza to, że z takimi osobami spotykamy się na co dzień, 
nawet o tym nie wiedząc. Najczęściej występujące zaburze-
nia w Polsce to zaburzenia nerwicowe oraz nadużywanie i 
uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Choroby psychiczne 
dotykają osób bez względu na wiek, wykształcenie, dochody 
czy kulturę. Fakt jest taki, że choroby i zaburzenia natury 
psychicznej są bardziej powszechne niż mogłoby się nam 
wydawać. 
Mit: „osoby z chorobami czy zaburzeniami psychicznymi są 
agresywne i niebezpieczne”

Fakty: Rzadko kiedy osoby chore psychicznie są niebez-
pieczne bądź agresywne. Wręcz przeciwnie! To one często 
są ofiarami przemocy.  
Osoby mierzące się z różnego rodzaju zaburzeniami lub 
chorobami psychicznymi częściej postrzegane są jako te 
"niebezpieczne" czy "agresywne", a to nieprawda! Choroba 
psychiczna NIE jest jednoznaczna z wyżej wymienionymi 
epitetami.
Badanie wyraźnie wykazuje, że to właśnie TE osoby częściej 
są ofiarami      przemocy.[1] Natomiast poziom agresji jest 
u nich na podobnym poziomie co u reszty społeczeństwa.
Mimo to ten krzywdzący stereotyp wciąż występuje w społe-
czeństwie i powoduje, że ludzie często odsuwają się od tych 
"agresywnych i niebezpiecznych"– trzymają się na dystans. 
Takie działanie sprawia że osoby chore czują się gorsze, a jak 
już wiecie– nikt nie powinien czuć się gorszy! 
Dlatego chcemy obalać mity! Mówimy NIE stereotypom!
W następnym wydaniu zostaną obalone kolejne mity!

Instagram @masz_te_moc
Facebook Masz tę moc

*Treści potwierdzone badaniami
Zespół projektu „Masz tę moc!”
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