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Epidemia, która wstrząsnęła całym
światem

Co innego podjąć dobrowolną decyzję o ograniczeniu
aktywności, a co innego być do niej zmuszonym zewnętrznymi

okolicznościami, na dodatek w sytuacji narastającej paniki
związanej z rozprzestrzenianiem się nieznanego wcześniej
wirusa. WHO i naukowcy uważają, że jednym z ubocznych

skutków pandemii mogą być problemy ze zdrowiem
psychicznym. Jak reagujemy na społeczny niepokój, zależy

w dużej mierze od nas.

Trudnym momentem dla większości z nas jest początek epidemii,
zaadoptowanie się do poczucia zagrożenia i lęku, konieczności
reorganizacji życia, wprowadzenia pewnych zmian. Władze
wprowadzają w życie przepisy, które mają zmniejszyć
ryzyko rozpowszechniania się wirusa i uspokajają, że są
to działania profilaktyczne. To sprawia, że jesteśmy coraz
bardziej uważni na różne sytuacje, ale też wiąże się z dużymi
zmianami w naszej codzienności, w naszym rytuale
funkcjonowania.
Specjaliści podkreślają, że to, jak będziemy znosić kwarantannę,
zależy przede wszystkim od tego, jakie znaczenie nadamy temu
faktowi. Zatem bardzo dużo zależy od nas samych i naszej
zdolności do autorefleksji. Można zatem ograniczenia
potraktować jak wyzwanie, by zrobić coś dobrego, przekuć ją
w coś pozytywnego.
Nawet w takiej sytuacji możliwy jest kontekst pozytywny –
kwarantannę odbieramy jako spełnianie swojego obywatelskiego
obowiązku, coś, co robimy dla innych. Chroniąc siebie, chronię
innych, globalnie – mieszkańców naszego kraju, a indywidualnie
– swoich rodziców, czy dziadków. Takie prospołeczne
zachowanie daje nam poczucie, że robimy coś dobrego,
włączamy się w wyższą wartość- zauważa dr Sławomir
Murawiec.
Pierwszym szokiem dla polskiego społeczeństwa był fakt
pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa także
w Polsce – wszyscy się go spodziewali, bo nie mogło być inaczej,
ale jednak dało się zauważyć wzrost napięcia, kiedy pojawił się
pierwszy przypadek. Drugi taki moment to informacja o pierwszej
śmierci w Polsce z tego powodu. Lęk, jaki wywołuje w nas
koronawirus sprawia, że większość czasu szukamy informacji
na jego temat, oglądamy telewizję, sprawdzamy wiadomości
w internecie, przeglądamy media społecznościowe, które cały
czas informują o nowych zachorowaniach, rozprzestrzenianiu się
wirusa i szerzą, niestety, także bzdury.
Wiktor Kośmiński

Jak się chronić przed
koronawirusem:

1. Podstawowym zachowaniem, które
może pomóc uniknąć zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 jest

regularne mycie rąk mydłem z wodą bądź
środkiem dezynfekującym na bazie

alkoholu.

2. Koronawirus jest wirusem osłonkowym,
podatnym na działanie wszystkich
rozpuszczalników lipidów. Należy
pamiętać również o regularnym

czyszczeniu wszelkich powierzchni takich
jak blaty.

3.Światowa Organizacja Zdrowia
przypomina, by wiedzę o koronawirusie
czerpać ze sprawdzonych źródeł, takich
jak WHO, krajowe agencje i inspektoraty

zajmujące się ochroną zdrowia
czy personel medyczny.

4. Koronawirus rozchodzi się m.in. drogą
kropelkową. Kichając, należy zastawiać
usta i nos chusteczką bądź rękawem,

by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.
Zużytą chusteczkę należy natychmiast

wyrzucić do kosza.

5. WHO przypomina, by w przypadku
zaobserwowania u siebie objawów

mogących wskazywać na zakażenie
koronawirusem, postępować zgodnie

z wytycznymi i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem.
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Spotkanie
z historią

Dnia 4 marca o godzinie 18. W
Centrum Kultury w Błoniu odbyło

się spotkanie z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
przypadającego 1 marca, którego

gościem honorowym miała być
Pani Zofia Pilecka – córka samego

rotmistrza Wojska Polskiego,
Witolda Pileckiego.

Niestety z przyczyn zdrowotnych
nie mogła uczestniczyć w
wydarzeniu. Mimo tego
przedsięwzięcie udało się
przeprowadzić bez trudności. Na
początku cała sala odśpiewała
hymn państwowy, a następnie
odczytano list od ministra obrony –
Mariusza Błaszczaka. Kolejną
częścią spotkania były występy
wokalne młodych talentów,
laureatów konkursu piosenki o
Żołnierzach Wyklętych. Wszyscy
zgromadzeni w skupieniu i
zadumie wysłuchali popisów
najmłodszych, w repertuarze
pojawiła się m.in. jedna z
najbardziej znanych piosenek
wojennych pt. „Rozkwitały pąki
białych róż”. Po części artystycznej
uhonorowano uroczyście osoby
zasłużone i rozdano nagrody
zwycięzcom konkursu. Następnie
odtworzono film na temat życia
rotmistrza Pileckiego, a spotkanie
zostało zwieńczone serią pytań od
przybyłych do zaproszonych gości.

Magdalena Kurek

Żołnierze Wyklęci – bohaterowie czy zbrodniarze?

Zupełnie niedawno (1 marca) obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. To całkiem „świeże” święto, wprowadzone do
kalendarzy w 2011 roku. Poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzom

antykomunistycznego podziemia.
Przez wiele lat milczano na ich temat. Przypisano im tytuł bohaterów.
których czyny odeszły w niepamięć… ale czy faktycznie można nazywać
ich bohaterami? Nie każdy ma na ten temat takie zdanie.
Jedną z takich osób jest Wojciech Lada, autor książki pt. „Bandyci z Armii
Krajowej”, wydanej w 2018 roku. Lada wyjaśnia, że w obliczu wojny
człowiek jest w stanie ukazać swoje najmroczniejsze oblicze, a jego
psychika może nigdy nie być już taka sama. Ponadto każda władza ma to
do siebie, że mówi jedynie o najszlachetniejszych czynach czy też
zasługach. Zapomina o tym, że żaden człowiek nie jest idealny, a
zwłaszcza ten, który walczy o swoją wolność i byt. „(…) Trudno przecież
być patriotą, kiedy nie zna się polskości w pełnym wymiarze, czyli
również z jej defektami. Armia Krajowa, czy szerzej Polskie Państwo
Podziemne, bez wątpienia była jednym z największych organizacyjnych
osiągnięć Polaków w dziejach. To było arcydzieło. Warto jednak
pamiętać, że wśród tych 350 tys. ludzi, którzy w kulminacyjnym
momencie służyli w AK, mieścił się cały przekrój ludzkich charakterów i
osobowości. (…) Trafił się i bandzior.”, mówi autor w wywiadzie dla
portalu naTemat.pl, a następnie wyciąga na światło dzienne ukrywaną
rzeczywistość: „(…) Ta książka mówi przede wszystkim o patologii, jaka
tkwi w naturze każdej wojny. Nie ważne, kto zaczął, ani czy jest
sprawiedliwa, czy nie – to kwestia ustaleń historyków. Wojna stawia na
głowie moralność czasów pokoju i chcąc przeżyć, każdy musi nauczyć
się funkcjonować w tej odwróconej moralności.”
Armia Krajowa zapisała wspaniałą kartę w historii Polski, ale jak w życiu –
także w AK były czarne owce. Antysemici. Zdrajcy. Mordercy. Złodzieje.
Wojciech Lada podsumowuje: „(…) Bohaterem się bywa, a nie jest.
Bohaterski może być jedynie czyn.” Wychwalając heroiczne czyny
Wyklętych, nie zapominajmy o tym, że na wojnie nie ma sentymentów.
Trafiali się tacy, którzy posuwali się do najgorszej oraz niesprawiedliwej
brutalności, zamieniając patriotyzm na bandytyzm.

Magdalena Kurek
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Redakcja LOŻA SZYDERCÓW została założona w Krościenku nad
Dunajcem we wrześniu 2019 r. Pomysłodawcami byli uczniowie
klasy II LO, którzy uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich.
Młodzież kontynuuje swoje dzieło pełne sarkastycznych, często

niepoważnych, a nawet satyrycznych artykułów. Ich teksty bawią
i skłaniają do refleksji, są przy tym lekkie i proste w odbiorze.

Gazetka Melchior The Times utworzyła specjalną sekcję, jest ona
miejscem, w którym publikowane artykuły będą z dystansem, tu

dziennikarze popiszą się swoimi licznymi refleksjami i wyobraźnią.

Natalka Pietrzak
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Otwarcie Multicentrum
Misja Kampinos

Projekt został zrealizowany w celu zwiększenia
dostępu do zasobów kultury dla mieszkańców Gminy

Błonie.

Multicentrum Misja Kampinos to interaktywna
placówka, której otwarcie dla mieszkańców Gminy
Błonie oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego
odbyło się dnia 29 lutego przy Zespole Szkół nr 1 im.
Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Dzieci, młodzież, a
nawet i dorośli mieli okazję aktywnie spędzić czas,
ponieważ dla każdego znalazło się jakieś zajęcie,
które by im odpowiadało. Zawody strzeleckie, gdzie
wykorzystywany był Trenażer Strzelecki Laser Shot,
czy korzystanie z multiinteraktywnej podłogi to tylko
kilka z atrakcji, z których gości mieli okazję
skorzystać. Dla tych, którzy woleli zwolnić trochę
tempo to korzystali z gier planszowych lub brali udział
w warsztatach w zakresie programowania i robotyki.
Nikogo nie mogło także ominąć zrobienie sobie
zdjęcia w przygotowanej na to specjalnie budce
fotograficznej. Nie można też nie wspomnieć o tych,
którzy głodni wiedzy przysłuchiwali się lekcji historii ze
Świtą Starosty Błońskiego Jana Mikołaja Daniłowicza.
Na koniec, wszystkich czekał poczęstunek w postaci
pizzy, a wtedy nie było mowy o złym zakończeniu tego
dnia!

Julia Smolińska

Dzień kobiet
Dnia 8 marca co roku każda z Pań czuje się wyjątkowa, doceniona, uwielbiana.

Dlaczego? To dzień kobiet.

Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku, ustanowiony przez Socjalistyczną
Partię Ameryki. Na przestrzeni lat dzień kobiet zaczął być obchodzony w coraz większej liczbie krajów.W
Polsce dzień kobiet był najbardziej popularny w okresie PRL-u. Na samym początku kobiety dostawały od
mężczyzn goździki, potem kwiaty te zostały zastąpione tulipanami. Ciekawym faktem jest to, że w zakładach
pracy i szkołach dzień ten był obchodzony obowiązkowo. Kobiety nierzadko otrzymywały takie prezenty
jakrajstopy, mydła, perfumy, ręczniki, kawa gdyż były to rzeczy, których po prostu brakowało.Dzisiaj zazwyczaj
panowie robią paniom prezenty w postaci kwiatów, bombonierek, biżuterii, ale również wyjścia do kina, do
teatru lub na duże zakupy.Najważniejsza rzecz związana z dniem kobiet to pamięć o nich, lecz oczywistością
dla każdego mężczyzny powinno być to aby kobiety traktować wyjątkowo nie tylko 8 marca, ale na co dzień.

Kuba Osówniak
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MARZENIA WIELU
LUDZI… Najdroższe auta

świata
Kolejny artykuł na temat motoryzacji . Tym razem
chciałabym przedstawić ekskluzywne, unikatowe i
najdroższe samochody świata. Zacznijmy, więc od
najdroższej perełki, która na sam widok przyciąga

uwagę.

Bugatti La Voiture Noire 
Koszt samochodu to 79 288 000 zł ( 18 700 000$ ) 

Bugatti powstał z okazji  110 rocznicy istnienia firmy.
Jako jedyny egzemplarz został sprzedany
anonimowemu klientowi. Spektakularne nadwozie jest
wykonane z włókna węglowego i 1500-konny i 16-
cylindrowy silnik wyposażony w system wydechowy z
sześcioma końcówkami rur wydechowych. Uwierzcie
sama chciałabym usłyszeć go na żywo. 

Bugatti Divo 
Koszt jego to 24 592 000 zł ( 5 800 000$ )  

Divo nie jest już tylko autem, które jest dopasowane
między wysokimi osiągami i luksusowym komfortem.
W Divo wszystko przechyla się w stronę zwinności i
szybkiemu pokonywaniu zakrętów. Pojemność motoru
to 8l. 

Lamborghini Veneno 
Samochód kosztuje 19 080 000 zł ( 4 500 000$ ) 

Veneno powstało, by uczcić 50 lat istnienia marki.
Auto napędza 12-cylindrowy silnik o pojemności 6,5
litra i mocy 750 KM. Aby upamiętnić wyjątkowość
stworzenia auta nadano mu symboliczne określenie
modelu VENENO co w tłumaczeniu z języka
hiszpańskiego oznacza jad, truciznę. 

Ferrari Pininfarina Sergio 
Koszt to 12 369 660 zł ( 2 900 000$ )

Pininfarina Sergio to model będący uhonorowaniem
60 lat współpracy pomiędzy marką Ferrari a włoskim
projektantem i byłym prezesem firmy motoryzacyjnej.
Auto osiąga moc 605 KM z silnika 4,5 l V8 znanego z
modelu Speciale.

Agata Grzegorek
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Codzienne wybory i ich wpływ
na środowisko

Ponad 80% badanych polaków jest zdania, że nasze
codzienne wybory i starania mają wpływ na

środowisko. Na fali tego przekonania rośnie w Polsce
w siłę ruch zero waste.

„Zero waste” w dosłownym tłumaczeniu – zero śmieci,
to ruch społeczny mający na celu na celu
zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez
gospodarstwa domowe, ograniczenie
konsumpcjonizmu i nieprzemyślanych zakupów oraz
marnowania żywności. Wdrożenie ich wszystkich do
codziennego życia wymaga zmiany przyzwyczajeń i
rezygnacji z wielu udogodnień, z których korzystamy
każdego dnia. Dlatego wielu Polaków zaczyna od
„less waste”, czyli wprowadzania stopniowego
ograniczania.

Co możemy zmienić w codziennym życiu, by
przyczynić się do ruchu zero waste?

Unikanie jednorazowych opakowań
Jak wynika z raportu IQS w pierwszej kolejności
jesteśmy w stanie zrezygnować z dań na wynos, które
generują ogromne ilości śmieci. Na zestaw jednego
dania składają się często: styropianowe pudełko,
plastikowe sztućce, osoby pojemnik na surówkę i
pojemniki na sosy, a to wszystko zawinięte w foliową
torebkę. Nadal dużą trudnością dla Polaków jest
rezygnacja z zakupu napojów w plastikowych
butelkach – tylko 29% kupujących zdecydowanie
wybiera napój w szklanym lub kartonowym
opakowaniu, jeśli ma wybór.

Recykling
Należy wybierać produkty z myślą o tym w jaki sposób
możemy je ponownie wykorzystać, aby nie wyrzucać
opakowań po jednym zastosowaniu. W tym przypadku
warto pobudzić swoją kreatywną stronę i zastanowić
się jak wykorzystać słoik po ogórkach czy opakowanie
po jajkach. Słoiki po dżemach można wykorzystać
robiąc własne przetwory, słoiki po sokach do
domowych nalewek lub przechowywać w nich sypkie
produkty. Dużym problemem w dobie zjawiska „fast
fashion”, czyli częstego wprowadzania przez firmy
odzieżowe nowych i tanich kolekcji ubrań są odpady
tekstylne. Filozofia zero waste zakłada przede
wszystkim ograniczenie nadmiernych zakupów
odzieży, a tej, która nie nadaje się do noszenia
przerabianie na inne przedmioty użyteczne w domu
(ścierki, torby na zakupy etc.).

Produkty na wagę
W dążeniu do ograniczenia produkcji śmieci, coraz
więcej sprzedawców żywności ekologicznej zachęca
do nabywania produktów na wagę i przynoszenia do
sklepu własnych pojemników. Asortyment jest
zachęcający, bo obejmuje nie tylko pieczywo,
warzywa i owoce, ale również kasze, mąki, makarony
czy bakalie. Wystarczy zabrać na zakupy własne
słoiki na sypkie produkty, bawełniane i papierowe
torby na warzywa i owoce. 

Lepsze opakowania
Czyli bardziej przyjazne dla środowiska. W pierwszej
kolejności są to opakowania z naturalnych surowców,
ulegające biodegradacji. Coraz bogatszą ofertę
zapewniają producenci żywności ekologicznej,
korzystający z nowoczesnych technologii. Z
tradycyjnych opakowań zdecydowanie najbardziej
optymalnym dla środowiska rozwiązaniem jest szkło. 
To jedyny surowiec, który może być przetwarzany
nieskończoną ilość razy i nigdy nie traci swoich
właściwości.

Elżbieta Niedzińska
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Recenzja - Młody Samuraj-
Droga Wojownika Chrisa

Bradforda
Pasjonująca przygoda, która już od
pierwszej strony wgniata w fotel i

robi to aż do końca.

Historia książki toczy się w roku
1611. Statek głównego bohatera –
Jacka Fletchera rozbija się u
wybrzeży Japonii, piraci zabijają
całą załogę statku z wyjątkiem
Jacka. Trafia on do domostwa
mistrza sztuk walki kataną (taki
szybki japoński mieczyk) –
Masamoto. Potem gdy wychodzi
na jaw, że ma potencjał na
wybitnego wojownika zostaje
wysłany do szkoły samurajów. Czy
dowiedzie, że zasługuje na
wielkość i miano wojownika?  Czy
sprosta przeciwnościom losu,
których nie brakuje? Oraz czy
odnajdzie osobę odpowiedzialną
za śmierć jego załogi oraz bliskich?
Tego musicie dowiedzieć
sięsami.Książka szczególnie
przemawia do ludzi młodych,
ponieważ pisana jest lekkim i
prostym językiem z wyjątkiem
czasami pojawiających się
japońskich zwrotów, które (na
szczęście) przetłumaczone są na
kilku ostatnich stronach książki.
Dodatkowo opowiada ona o
konflikcie wewnętrznym młodego
człowieka, o jego problemach,
przemyśleniach oraz
światopoglądzie, co powoduje, że
każdy nastolatek/-tka zawsze
znajdzie coś co utożsami go/ją
nieco z głównym bohaterem. Fani
legendarnych wojowników ninja
również znajdą coś dla siebie,
ponieważ mroczni zabójcy
pojawiają się w wydarzeniach
opisywanych w książce.W mojej
opinii książka jest
arcymistrzostwem świata i myślę,
że każdemu ten tytuł powinien być
znany. Polecam i zachęcam do
lektury.

Kuba Osówniak

Czy reżyser się zgubił czytając powieści Loftinga? -
„Doktor Dolittle” 

Hugh Lofting, XX wieczny pisarz brytyjskiego pochodzenia, który tworzył
dzieła literackie dla najmłodszych. Autor cyklu książek o Doktorze Dolittle,
mężczyźnie rozumiejącym mowę zwierząt. Jego twórczość rozbudziła w

cenionym scenarzyście, Stephenie Gaghanie (tworzącym przeważnie
dzieła oparte na faktach lub uwypuklające problemy społeczne) potrzebę

stworzenia pierwszego filmu familijnego.
W czasach wiktoriańskiej Anglii tytułowy bohater Doktor Dolittle (Robert
Downey Jr.) po stracie ukochanej żony (Katarzyna Smutniak) prowadzi
pustelniczy tryb życia, mieszka w willi wraz ze zwierzętami (głosu
użyczają: Tom Holland, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Selena
Gomez, Rami Malek oraz Marion Cotillard). Są one bohaterami
drugoplanowymi, każde z nich jest jego przyjacielem-pacjentem, posiada
chorobę psychiczną lub fobię. Niedźwiedź polarny spędza całe dnie
grzejąc się przy kominku. Cyniczny struś, goryl z brakiem pewności
siebie, nadzwyczaj głupia gęś i przemądrzała papuga. Zwierzyniec
odwiedza chłopiec (Harry Collett), szuka on pomocy dla wiewiórki, którą
postrzelił. (Wątek wiewiórki ze stresem pourazowym jest jednym z
bardziej przemyślanych, jednak nie jest kompatybilny z resztą fabuły). W
tej samej chwili Lady Rose (Camel Laniado) wzywa doktora do pomocy
w pałacu Buckingham królowej Wiktorii, która zapadła na podejrzaną
śpiączkę. Udaje się tam niechętnie, co więcej na miejscu spotyka
dawnego rywala, z którym będzie toczył ponowny bój. Wyrusza statkiem
wraz z dziećmi i zwierzętami w poszukiwaniu mitycznej wyspy, na której
ma rosnąć lekarstwo dla królowej. W trakcie drogi musi zmierzyć się
jednak ze swoją przeszłością. Cała wyprawa okazuje się nie tylko
niezapomnianą przygodą ale również terapią dla jego podopiecznych. 
Dialogi głównego bohatera co jakiś czas powodowały gigantyczne
wybuchy śmiechu młodych widzów. Niestety, potencjał jaki niosą ze sobą
zabawne zwierzęta nie został w pełni wyczerpany. W połowie filmu ginie
pomysł i polot scenarzysty. Uważam, że film ma potencjał, lecz jest on
zduszony przez zlekceważenie i poboczne wątki. Wydaje się, że reżyser
z nimi przesadził i nie potrafił okiełznać licznej zgrai drugoplanowych
bohaterów, co jest to przyczyną bałaganu. Akcja wydaję się być
dynamiczna, jednak z każdą następna chwilą powstaje coraz większe
zamieszanie, które psuje tępo filmu. Nawet bogatej obsadzie nie udało
się uratować produkcji. Wybawieniem okazuje się nadzwyczaj piękna i
przyjazna uszom muzyka, którą skomponował Danny Elfman.
Przekaz filmu jest wątpliwy, jedni twierdzą, że dzieci po seansie
rozumieją jak ważny jest szacunek do zwierząt. Inni, że niektóre żarty
zawarte w wypowiedziach bohaterów są niedostosowane do wieku
najmłodszych odbiorców. To wszystko sprawia, że „Doktor Dolittle” staje
się niezobowiązującą, momentami żenującą i przekombinowaną
rozrywką dla rodziny. Wątpię w kontynuację.
Natalia Pietrzak


	Epidemia, która wstrząsnęła całym światem
	Jak się chronić przed koronawirusem:

	SPIS TREŚCI:
	str.1 Epidemia
	str.3 Spotkanie z historią
	str.3 Żołnierze Wyklęci
	str.5 Multicentrum
	str.5 Dzień Kobiet
	str.6 Motoryzacja
	str.7 Środowisko
	str.8 Recenzja Młody Samuraj
	str.8 Recenzja Doktor Dolittle
	Spotkanie z historią
	Żołnierze Wyklęci – bohaterowie czy zbrodniarze?
	Redakcja LOŻA SZYDERCÓW została założona w Krościenku nad Dunajcem we wrześniu 2019 r. Pomysłodawcami byli uczniowie klasy II LO, którzy uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich. Młodzież kontynuuje swoje dzieło pełne sarkastycznych, często niepoważnych, a nawet satyrycznych artykułów. Ich teksty bawią i skłaniają do refleksji, są przy tym lekkie i proste w odbiorze. Gazetka Melchior The Times utworzyła specjalną sekcję, jest ona miejscem, w którym publikowane artykuły będą z dystansem, tu dziennikarze popiszą się swoimi licznymi refleksjami i wyobraźnią.  Natalka Pietrzak

	Otwarcie Multicentrum Misja Kampinos
	Dzień kobiet
	Dnia 8 marca co roku każda z Pań czuje się wyjątkowa, doceniona, uwielbiana. Dlaczego? To dzień kobiet.

	MARZENIA WIELU LUDZI… Najdroższe auta świata
	Bugatti La Voiture Noire
	Bugatti Divo
	Lamborghini Veneno
	Ferrari Pininfarina Sergio
	Codzienne wybory i ich wpływ na środowisko
	Czy reżyser się zgubił czytając powieści Loftinga? - „Doktor Dolittle”
	Recenzja - Młody Samuraj-Droga Wojownika Chrisa Bradforda



