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Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny 
numer Pruszkowskich Wieści w wakacyjnym klimacie. 

Niech świadczy o tym okładka, na której umieściliśmy zdję-
cie z drona, wypoczywającym w Parku Mazowsze. Dzięku-
jemy mieszkańcowi Żbikowa za tak piękne zdjęcie.

Szczególnej uwadze polecamy wspomnienie uczestnika 
obozu harcerskiego w Sudetach. List, wspomnienie prze-
słał były harcerz Hufca Pruszkowskiego. Prosimy również  
o zapoznanie się  z ciekawą  rozmową o kulturze z Panem 
Piotrem Grządkowskim Dyrektorem Zespołu Tańca Ludo-
wego „Pruszkowiacy”. Zapraszamy do lektury.

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy miłego letniego 
wypoczynku.

                                                                       z pozdrowieniami
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Czytelnicy piszą
Harcerskie lato
Do naszej redakcji wpłynął tekst Krzysztofa Kurzeli, mieszkańca Żbikowa, mi-
łośnika i popularyzatora historii: pan Krzysztof podzielił się z nami wspomnie-
niem z harcerskiego obozu z 1958 roku. Barwny obraz z życia druhów. Autorowi 
serdecznie dziękujemy.
Oprócz codziennych zajęć harcerskich, organizowano 
nam szkolenia z zakresu  ogólnego bezpieczeństwa 
na obozie i udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. Wykładowcą był starszy instruktor lub 
pielęgniarka. Były to podstawowe wiadomości zwią-
zane z ratownictwem. Przy okazji można było zdobyć 
sprawności  sanitariusza bądź ratownika. Teorię uzu-
pełniały ćwiczenia praktyczne. Cechą dobrego ratow-
nika jest spokój i rozwaga. Pokazywano nam jak moż-
na pomóc choremu w zależności od okoliczności.  Jak 
ułożyć poszkodowanego, jak przenieść w bezpiecz-
ne miejsce na rękach lub prowizorycznych noszach. 
Omawiano, jakich użyć medykamentów z apteczki, 
jaki zrobić opatrunek i jak opatrzeć ranę. Ucząc się, 
jedni drugich bandażowali. Używaliśmy harcerskich 
chust na temblaki do unieruchomienia ramion i dłoni. 
Na symulowane złamanie nóg lub rąk zakładaliśmy 
z patyków lub deseczek blokady „ruchowe” kończyn. 
Dochodziło do  śmiesznych sytuacji, gdy koledze 
obandażowano całą głowę. Duże zainteresowanie 
wzbudziła nauka sztucznego oddychania, najsku-
teczniejszą metodą „usta- usta”. Oczywiście chłopcy 
chcieli to ćwiczyć z druhnami z  sąsiedniego podobo-
zu. Trudniej  szło wyjaśnianie tamowania krwi przy 
krwotokach, co uciskać  i jakich używać opasek. 
Mówiono o sposobach na oparzenia. Poru-
szano sprawę bezpiecznej kąpieli w rzece 
lub jeziorze, przestrzegano przed udarem 
cieplnym i słonecznym. Ogólnie omówio-
no porażenie prądem i rażenie piorunem. 
Na koniec powiedziano o zatruciach. Przy 
lekkich objawach polecano użycie roz-
bełtanego z wodą, sproszkowanego  węgla 
drzewnego z ogniska. W Pilchowicach w 1958r. 
mój znajomy, druh Jerzy Bojar udzielił pomocy zranio-
nemu koledze. Poszkodowany, przeskakując strumień 
Maciejowicki z kamienia na kamień, poważnie zranił 
się w nogę i rękę. Jurek opatrzył prawidłowo kolegę. 
W nagrodę  uzyskał sprawność ratownika. Pamiętam, 
że na obozie była pani pielęgniarka, zajmująca się 
opieką zdrowotną nad harcerzami.

W roku 1958 w obozowisku w dolinie Dzikiego Wąwo-
zu poznałem lepiej swoich kolegów z 72 MDH . Rów-
nież swoich instruktorów : hm. Franciszka Bajera, hm. 
Jana Piaseckiego - mojego nauczyciela ze szkoły, hm. 
Stefana Sitarka, dh. Eugeniusza Stasiaka, dh. Irenę 
Perko. Drużynowym był Leszek Nadstawny, koledzy 
to: dh Marek Górski, dh Zbyszek Gradkowski, dh Wie-
siek Cegliński, dh Włodek Jędrzejewski  i wielu innych. 

Wracałem do Pruszkowa do Rodzinnego Domu po 
miesięcznym rozstaniu z Rodzicami. Witając  się 
z Mamą, miałem łzy w oczach, ale jednocześnie czu-
łem się bardziej dorosły, zdyscyplinowany, chętny 
do pracy i nauki.  Z obozu pozostał mi nawyk  dokład-
nego słania łóżka  i układania ubrania w kostkę.

W następnym roku zaliczyłem obóz harcerski 
w Kamienicy Królewskiej na Kaszubach. Później, 
jako młodzieniec uczestniczyłem w pieszych gór-

skich obozach wędrownych tylko z plecakiem  
od schroniska do schroniska. Najciekawszy 

był wyjazd w Karkonosze tylko z plecakiem 
i namiotem. Piechotą od porannego wyj-
ścia do wieczornego punktu noclegowego. 
Zahaczyliśmy wtedy o czeski Spindlerowy 

Młyn i Harrachov. Byliśmy u źródeł  Łaby. Po 
drodze zaliczyliśmy Śnieżkę i Szrenicę i inne 

pomniejsze Kopy i górki. 

W przytoczeniu wspomnień z obozu w Pilchowicach 
z 1958 roku, pomagali mi  druhowie z 14 MDH; harc-
mistrz Waldemar Kowarski  i dh Leszek Nadstawny. 
W roku 2021  po okolicy jeziora Pilchowickiego obwo-
ził nas druh Tadeusz Grela z 14 MDH z Pruszkowa, 
mieszkający obecnie w Zgorzelcu. Przypominaliśmy 
sobie wydarzenia i miejsca, gdzie spędziliśmy nasze 
młodzieńcze lato. Postanowiliśmy, jeszcze raz tu 
przyjechać, o ile dopisze nam zdrowie. Szkoda, że 
w 1958 roku nie było możliwości mobilnych do zorga-
nizowania większej ilości wycieczek w przepięknych 
dolinach rzek Bobru i Kwisy.

Wspomnienia opisał druh Krzysztof Kurzela. Czuwaj ! 
Pruszków, dn. 23.09.2021

Wierzymy, że każdy z nas ma do opowiedzenia jakąś ciekawą historię. Jeśli masz wspomnienie, którym chciałbyś się podzie-
lić, opisz je i wyślij na nasz redakcyjny adres: redakcja@pruszkowskie-wiesci.pl

fot. ze zbiorów autora
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śp. mgr inż. Marek Górski (1944 – 2022)
W  poniedziałek,  4 lipca  2022 r.  z głębokim żalem pożegnaliśmy  w Kościele  
Żbikowskim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP naszego Kolegę, mgr. inż. Marka 
Górskiego, znanego w całej Polsce konstruktora zegarów. Dzieciństwo i dorosłe 
życie Pana Marka związane było ze Żbikowem, później z Pruszkowem.
Dziadkowie wywodzili się z dzielnicy Żbików, rodzi-
ce Zofia i Henryk również tam mieszkali. Tradycje 
zegarmistrzowskie zapoczątkował ojciec Pana 
Marka. W 1947 roku otworzył w Pruszkowie zakład 
zajmujący się naprawą zegarów i zegarków. Marek 
wychowywał się „w tradycji warsztatu rzemieślni-
czego”. Za młodu uczęszczał do szkoły podstawo-
wej nr 1 im. J. Piłsudskiego. Od roku 1956 w szkole 
działała prężnie 72. Męska Drużyna Harcerska im. J. 
Poniatowskiego, do której Marek należał i brał czyn-
ny udział w zajęciach. Wraz z kolegami harcerzami 
wyjeżdżał na obozy, uczestniczył w biwakach. W 1958 
roku byliśmy razem na obozie Hufca Prusz-
kowskiego na Dolnym Śląsku w Pilcho-
wicach nad Bobrem.

W roku 1963 Marek ukończył 
Technikum Mechaniczne 
w Pruszkowie i rozpoczął 
studia na wydziale Mechani-
ki Precyzyjnej Politechniki 
Warszawskiej. Po pierwszym 
roku (z powodów rodzin-
nych) musiał przerywać 
studia.

Od 1964 roku zaczął pracę 
w CBKO w Pruszkowie, w dzia-
le mechanicznym na stanowisku 
konstruktora. Wielu absolwentów 
Szkoły Mechanicznej tam pracowało. 
Wymienialiśmy z Markiem nasze poglądy 
i uwagi.

W 1972 roku dostał niespodziewanie propozycję 
wykonania dokumentacji zegara na wieży odbudo-
wywanego Zamku Królewskiego. Za zgodą dyrekcji 
CBKO opracowano dokumenta-
cję, wykonano i zmontowano 
podzespoły zegara. Główny 
korpus odlano w Hucie 
Warszawa, który następ-
nie został obrobiony 
w CBKO w Pruszko-
wie na precyzyjnych 
obrabiarkach. Prace 
nad zegarem trwały 
do lipca 1974 roku. Do 
dziś firma rodzinna 
Górskich zajmuje się 
nadzorem i konser-
wacją tego urządzenia. 
Po uruchomieniu „Zega-
ra Królewskiego” zakłady 
zegarmistrzowskie wykonały 
dwa mniejsze „mechanizmy” wie-
żowe na Pałacyku Sokoła, oraz na wie-

ży Biurowca Administracyjnego 
w ZNTK w Pruszkowie. W 1977 

roku Marek Górski przejął 
firmę po ojcu Henryku. 
Działał też społecznie 
w Pruszkowskim Cechu 
Rzemiosł Różnych, pełniąc 
przez dwie kadencje funk-

cję starszego podczaszego. 
Uhonorowany został wieloma 

odznaczeniami, między innymi 
Złotym Krzyżem Zasługi w 1997r. 

I tak przez wiele lat trwała wspaniała dzia-
łalność budowania kolejnych zegarów 

na wieżach budynków administra-
cyjnych i kościelnych. W lipcu 2014 

roku na wieży naszego Kościoła 
Żbikowskiego pojawił się zegar, 
który do dziś donośnym głosem 
„wybija” upływający czas.

Jak mówił Marek na spotkaniu 
w Muzeum Dulag 121 (8 kwietnia 
2014 r.) największą satysfakcję 
sprawiła mu (po Zamku Kró-

lewskim w Warszawie) budowa 
skomplikowanego mechanizmu 

zegarowego na Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie. Wszystko 

musiał wymyśleć sam, gdyż po działaniach 
wojennych nie zachowały się żadne mecha-

nizmy. Lista wykonanych konstrukcji jest bardzo 
długa, były one wykonywane wspólnie z innymi kole-
gami zrzeszonymi w Warszawskim Cechu złotników, 
grawerów, optyków, brązowników i zegarmistrzów. 
Z zagranicznych instalacji można wymienić zegar 
na wieży kościoła polskiego na Kahlenbergu pod 

Wiedniem.

Ostatnie konstrukcje to mniejsze i tańsze 
zegary elektryczne. Niestety zainstalowane  

na wysokich wieżach narażone są na wyła-
dowania atmosferyczne, co miało miejsce 
na kościele Żbikowskim. Ostatnio we 
wszystkich pracach prowadzonych przez 
firmę Marka Górskiego, współpracował 
jego syn Bartłomiej, mistrz w tej samej 
branży. 

Przez 75 lat, przez trzy pokolenia przeka-
zywana była tradycja rodzinnego zakładu 

zegarmistrzowskiego.

Chwała jego pracy, cześć jego pamięci. 

Krzysztof  Kurzela

mieszkaniec Żbikowa
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Piotr Grządkowski Dyrektor Zespołu Tańca Ludowego 
„Pruszkowiacy”
Redakcja Pruszkowskich Wieści kontynuuje cykl rozmów z przedstawicielami róż-
nych instytucji kulturalnych naszego miasta i powiatu. Dzisiaj pragnę przybliżyć 
naszym Czytelnikom działalność Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, ale nie 
tylko, bo moja rozmowa potoczy się o szeroko pojętej kulturze w środowisku, jakim 
jest nasze miasto i powiat. Poprosiłem o rozmowę Pana Piotra Grządkowskiego, dy-
rektora zespołu. Poniżej przedstawiamy Państwu zapis rozmowy z Panem Dyrekto-
rem.
Proszę w kilku zadaniach powie-
dzieć coś o sobie.

Od najmłodszych lat jestem zwią-
zany z tańcem. Pierwsze kroki 
stawiałem w Warszawie, w Zespo-
le Gawęda. To była fantastyczna 
szkoła artystycznego życia, której 
nauczycielami byli wybitni pro-
fesjonaliści, tacy jak na przykład 
Zofia Rudnicka czy Witold Gruca. 
Ogromny wpływ na moje później-
sze życie sceniczne miał pomysło-
dawca i założyciel zespołu druh 
Andrzej Kieruzalski. Następnie jako 
nastolatek wstąpiłem do Ludowego  
Zespołu  Artystycznego „Promni”, 
działającego przy Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Tu zakochałem się polskiej 

kulturze ludowej. Taniec powoli 
stawał się nie tylko dodatkiem, 
ale sposobem na życie. Pierwszą 
pracę po studiach rozpocząłem 
jako tancerz w Reprezentacyjnym 
Zespole Artystycznym Wojska Pol-
skiego. Szczególnie ważne jest dla 
mnie to, że tańczę do dziś. Obec-
nie w zespole, który prowadzę od 
ponad 4 lat, czyli Zespole Tańca 
Ludowego „Pruszkowiacy” 

Jak działa Zespół Tańca Ludowego 
„Pruszkowiacy”?

Zespół od 2004 roku jest samo-
rządową instytucją kultury, której 
organizatorem jest Miasto Prusz-
ków. Od 2018 roku działa w nowej 
siedzibie, znajdującej się w budyn-
ku Centrum Dziedzictwa Kultu-

rowego. Mamy tu do dyspozycji 
wspaniałą salę do tańca, salę śpie-
wu, magazyny na bogatą kolekcję 
kostiumów, pracownię krawiecką. 
To warunki, na które „Pruszko-
wiacy” czekali przez wiele lat, 
kilkukrotnie zamieniając miejsce 
swojej działalności. Po ostatnich 
czerwcowych naborach Zespół 
liczy ponad 200 członków działa-
jących w trzech grupach warsz-
tatowych i pięciu grupach kon-
certowych. Najmłodsi uczestnicy 
mają 5 lat, a najstarsi rozpoczynali 
swoją taneczną przygodę jeszcze 
w pierwszym składzie zespołu, 
który kształtował się na przełomie 
1978 i 1979 roku. Prowadzimy tak-
że zajęcia kapeli dziecięco-mło-
dzieżowej i dorosłej. Od dwóch 
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lat 
funk-
c j o n u j e 
również grupa zło-
żona z rodziców naszych uczest-
ników. W zależności od grupy 
zajęcia odbywają się jeden lub dwa 
razy w tygodniu. 

Taniec i śpiew ludowy buduje 
więzi lokalne, wyrabia świado-
mość kulturową. Jak to przedsta-
wia się w Pana Zespole? Czy to się 
daje odczuć? Pytam szczególnie 
o bardzo młodych członków. 

W kulturze ludowej, w tańcu, 
w śpiewie jest moc, która szcze-
gólnie jednoczy ludzi. Uczest-
ników w Zespole integruje nie 
tylko fakt, że robią coś razem, 
ale także to, co robią. Piękno 
i energia płynąca z naszej kultury 
ludowej to skarb, o który trzeba 
szczególnie dbać i który trzeba 
popularyzować. Mam wrażanie, 
że współcześnie zapominamy, jak 
niewiarygodnie działa na ludzi 
wspólny śpiew. Przestaliśmy 
razem śpiewać, a przecież w śpie-
wie jesteśmy razem jednocześnie 
zaznaczając swoją indywidual-
ność.  Albo taniec, gdzie każdy jest 
odpowiedzialny za każdego, a koń-
cowy efekt zależy od najsłabszego 
członka grupy i dlatego trzeba mu 
pomóc jeszcze przed wyjściem 
na scenę. Tego uczą się u nas naj-
młodsi i przynosi to niesamowite 
efekty. Z czasem widzimy, jak gru-
pa zaczyna żyć razem, żyć tym, co 
robi nie tylko podczas występów, 
ale i poza nimi. To buduje więzi, to 

jest zalążek dobrych 
relacji społecznych, 

tak potrzebnych 
w świecie skła-

dającym się 
w coraz więk-
szej mierze 
z wyalie-
nowanych 
jednostek. 
Czy to 
faktycznie 
tak działa? 
Na j l e p s z ą 

odpowiedź 
m o ż e -

my znaleźć 
w dorosłej gru-

pie „Pruszkowia-
ków”, gdzie tańczą 

ludzie, którzy poznali 
się w Zespole w latach 

80-tych czy 90-tych i nadal 
są razem nie tylko w czasie zajęć. 

Zespoły folklorystyczne mają 
duże znaczenie dla środowisk 
lokalnych. Inaczej patrzy się 
na nie z punktu widzenia miasta, 
a inaczej ze wsi, dla której mają 
rangę wizytówki i emblematu. 
Jak postrzega Pan to w naszym 
mieście? 

Faktycznie inaczej podchodzi się 
do zespołów na wsi i w mieście. 
Jednak widzę to odrobinę inaczej. 
Zespoły, działające w środowisku 
wiejskim, w dużej mierze prezen-
tują folklor regionalny, przeka-
zywany z pokolenia na pokolenie 
w ramach rodziny, miejscowości, 
małej ojczyzny. Zespoły takie jak 
nasz prezentują kulturę ludową 
różnych regionów Polski, a czasem 
nawet innych państw. „Pruszko-
wiacy” mają w swoim repertuarze 
opracowania układów tanecznych 
kilkunastu regionów, w tym tań-
ców mołdawskich, gruzińskich 
czy ukraińskich. Z pewnością nie 
jest tak, że tylko zespoły działają-
ce na wsi są wizytówkami swoich 
miejscowości. Przykładów nie 
trzeba daleko szukać - studencki 
zespół „Warszawianka” jest wizy-
tówką Uniwersytetu Warszawskie-
go, Zespół „Mazowsze” stanowi 
wizytówkę całej Rzeczpospolitej 
Polskiej, a „Pruszkowiacy” mają 
w swoich statutowych zadaniach 
reprezentowanie i promowanie 
Pruszkowa. Jesteśmy instytucją 
rozpoznawalną wśród rdzennych 

mieszkańców miasta i coraz bar-
dziej rozpoznawalną dla nowo-
przybyłych. Szczególnie pomocny 
w popularyzacji naszego Zespołu 
jest PDF. Nie mówię tu o formacie 
plików, a o Pruszkowskim Dniu 
Folkloru, wydarzeniu finansowa-
nym z budżetu obywatelskiego, 
które w tym roku miało swoją drugą 
odsłonę i okazało się dużym suk-
cesem. Również frekwencyjnym. 

Czy wszystko, co w kulturze 
nie jest komercyjne, warte jest 
poparcia ?

Kultura zawsze potrzebowała, 
potrzebuje i potrzebować będzie 
wsparcia. „Pruszkowiacy” jako 
instytucja, której organizato-
rem jest Miasto Pruszków może 
liczyć na stała dotację. Oczywiście 
prowadzimy również działania 
komercyjne, a pozyskane środ-
ki wykorzystujemy do realizacji 
celów statutowych, jednak nie 
mamy co ukrywać, że bez wsparcia 
nie moglibyśmy funkcjonować, tak 
jak obecnie. 

Jakie macie propozycje dla miesz-
kańców Pruszkowa w najbliższym 
czasie? 

Okres wakacyjny to chwila odde-
chu w naszej działalności. Dzie-
ci wrócą na zajęcia dopiero we 
wrześniu, ale dorośli zaczynają 
swoje próby jeszcze w czerwcu. Na 
jesieni grupę dorosłą czeka kon-
cert weryfikacyjny przed komisją 
ekspertów CIOFF, czyli Między-
narodowej Rady Organizacji Festi-
wali Folklorystycznych i Sztuki 
Ludowej. Koncert odbędzie się 
w budynku CDK, więc pruszkow-
ska widownia będzie mogła nam 
kibicować na żywo. Grupy dziecię-
ce mają ten stres już za sobą i od 
czerwca tego roku festiwale CIOFF 
na całym świecie są dla nich otwar-
te. Kunszt najmłodszych tancerzy 
ZTL mieszkańcy Pruszkowa będą 
mogli docenić na naszym tradycyj-
nym grudniowym Koncercie Miko-
łajkowym. O innych wydarzeniach 
będziemy na bieżąco informować 
w mediach społecznościowych lub 
tradycyjnie na plakatach w całym 
mieście. Zachęcam na śledzenia 
działalności Zespołu Tańca Ludo-
wego „Pruszkowiacy”.  

rozmawiał Mirosław Wasilewski

http://pruszkowiacy.pl
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Artystyczne graffiti…
„- Marianno, co ty zrobiłaś?!- krzyknęła mama, widząc córkę z brązową kredką 
w ręku, która na świeżo pomalowanej białej ścianie salonu, napisała swoje imię 
wielkimi, krzywymi kulfonami: M A N I A.

Pięcioletnia dziewczynka zastyga w bezruchu, wpatrując się w ścianę, a po jej 
porysowanych długopisem policzkach zaczęły lecieć łzy wielkości grochu. Nie 
tylko twarz, ale również jej małe rączki i nóżki pokryte były różnej wielkości 
niebieskimi kółkami, liniami, kreskami i kropkami.
- Nie można spuścić cię z oczu, no 
sama zobacz, jak ty wyglądasz? – 
mama próbuje wytrzeć ścianę gąb-
ką z płynem.

Marianna zaczyna już płakać 
całym ciałkiem, gdy do salo-
nu wchodzi tata dziewczynki  
i widząc, co się z córką dzieje, od 
razu przytula ją do siebie i próbuje 
uspokoić. Wpatruje się przy tym 
w zdziwioną twarz żony, dając jej 
znaki, aby już nic więcej nie mówiła.

- Kochanie moje, nie płacz, pro-
szę. Nic się nie stało. Zobacz, 
dorysujemy tu kwiatki, motylki  
i płotek z kolorowych kredek i jesz-
cze domek. To będzie twój kawałek 
ściany, tylko twój, taki kolorowy 
– tata pociesza córkę, a wzrokiem 
uspokaja również żonę, która już 
chyba zrozumiała, jakie wyjście 
z sytuacji zaproponował mąż.

- Najważniejsze, że umiesz pisać. 
Właściwie to możesz już iść 
do szkoły – tata ociera łzy córki 
swoją chusteczką.

Mania uśmiecha się do taty roz-
promieniona i zarzuca mu brudne 
rączki na szyję, wtulając się w jego 
bezpieczne ramiona”.

Na pewno nie raz widzieli-
ście na wakacjach gromad-
kę dzieci stojących w kolejce  
do zrobienia dziecięcych tatuaży 
czy pomalowania twarzy w motyl-
ka, kotka, elfa czy inną ulubioną 
postać z bajek i kreskówek. Na pla-
ży dorośli porozbierani do strojów 
kąpielowych prezentują osobiste 
obrazy na swoich ciałach i czasami 
są to naprawdę istne dzieła sztu-
ki. Najczęściej można zobaczyć 
rysunki zwierząt, twarze ulubio-
nych idoli, wytatuowane imiona, 
daty, znaki czy ważne cytaty, które 
pomagają pamiętać, co jest w życiu 
najważniejsze. 

„Nawet najdłuższa podróż, 

zaczyna się od pierwsze-
go kroku” głosi napis na ręku,  
co widać na zdjęciu z pięk-
nym pasmem górskim, które tu 
zamieszczam. Dla mnie takie tatu-
aże na ciele człowieka są w więk-
szości artystycznymi graffiti. 
Wybór rysunków i słów nie może 
być przypadkowy, wymaga głęb-
szego zastanowienia się. To wybór 
na całe życie. Znam też przykłady, 
kiedy są wręcz plastrem, drugą 
skórą zakrywającą szpetną bliznę. 
Ciekawa jestem, jakie słowa dla 
Was są ważne i inspirujące? Czy 
pomagają mierzyć się z trudami 
życia? Co powoduje, że zapeł-
niamy przestrzeń naszego ciała, 
pokrywając ją znakami, słowami 
i obrazami? 

Zastanawiam się, jak to jest z ulicz-
nymi graffiti, na które napotykam 
się na każdym kroku przemierza-
jąc miasta nie tylko w Polsce. Czy 
jest tak jak w opowiadaniu o małej 
Mariannie? Często szpecą świeżo 
pomalowane ściany bloków czy 
innych zabudowań. Nie zawsze 
pozytywnie wpisują się w obraz 
miasta, nie prezentują pięknej 
i estetycznej sztuki, a są wyrazem 
wandalizmu, dewastowaniem mie-
nia. Ciężko znaleźć dobre rozwią-
zanie na takie gryzmoły, można 

je jedynie zamalować. Z drugiej 
strony rodzi się pytanie : dlacze-
go tak się dzieje, czy to z nudów 
czy może z braku zainteresowa-
nia dorosłych, choć przecież nie 
zawsze wiemy, kto jest sprawcą. 
Pamiętać też należy o tych „arty-
stycznych duszach”, które chętnie 
upiększyłyby przeznaczone przez 
miasta przestrzenie swoją sztu-
ką, szczególnie te dzielnice, gdzie 
jeszcze widać szarość i smutek 
(na szczęście w mniejszości).

Dużo można mówić i pisać 
i na pewno niejedno opracowanie 
czy artykuł powstał na ten temat. 
Staram się jednak dostrzegać 
pozytywne aspekty graffiti jako 
pejzaż miasta, pejzaż ciała czło-
wieka, graffiti, jako sztukę, jako 
symbol naszych czasów. 

Od razu zwraca moją uwagę 
dziecięce graffiti na chodnikach, 
gdzie widzę kolorowe dywany 
i bogactwo dziecięcej wyobraźni. 

fot. Bożena Szewczak
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Muzeum Dulag 121

W parkach, przed blokami, czy 
na placach zabaw, małe rączki kre-
ślą piękne, unikatowe obrazy, rysu-
jąc kolorowe domy, kwiaty, drzewa  
i kolorowych ludzi. Tam wszystko 
jest pozytywne, radosne i pełne 
słońca. Lubię patrzeć na takie 
rysunki. Robię zdjęcia i podglądam 
te małe dzieła sztuki. Dzieci są 
szczere i wyrażają swoje postrze-
ganie świata w najprostszy, ale 
jakże piękny sposób. My dorośli, 
tęsknimy do takiego świata. Wspo-
minamy nasze beztroskie chwile, 
kiedy też mieliśmy wakacje, dwa 
miesiące luzu, nieograniczonego 
czasu, mierzonego jedynie Tele-
rankiem, całodniowymi zabawami 
i dobranocką. Zasmuca ulotność 
chodnikowych graffiti, bo wystar-
czy większy deszcz i po dziele 
sztuki. Tu jednak, w odróżnieniu 
od ciała, zawsze można zrobić 
nowe, mając nieograniczone miej-

sce i możliwości.

A jaki jest pejzaż mojego miasta? 
Dzięki ulicznym malunkom, wiem, 
jakie są gusta sportowe kibiców, 
czytam przekleństwa i to nie tylko 
w języku polskim. Niektóre rysunki  
i znaki są dla mnie zagadką i nie 
rozumiem ich znaczenia. Na szczę-
ście są też takie, które powodują, 
że mam ochotę poznać ich znacze-
nie i dowiedzieć się, co autor miał 
na myśli, malując je w danym miej-
scu. Podoba mi się, jak z pomysłem 
wykorzystywana jest przestrzeń 
i przy dziurze w murze ktoś malu-
je kreta albo kota zaglądającego 
do środka. Wygląda to artystycznie 
i z pomysłem.

Nie sposób nie wspomnieć 
o muralach, które wpisują się 
artystycznie w naszą pamięć  
o znanej postaci czy wydarze-
niu. Pruszkowskim przykładem 
może być mural na budynku 
Muzeum Dulag 121, przedsta-
wiający wspomnienie tego, 
co wydarzyło się w 1944 roku  
z ważnym przesłaniem „Pamię-
taMY”.  W Warszawie znany jest 
mural z postacią piosenkarki 
„Kory”, który wkomponowany 
w stojące obok drzewo, zmienia 
się w zależności od pory roku i raz 
artystka ma włosy koloru czarne-

go, innym razem zielonego, czer-
wonego albo żółtego. Takie dzieła 
lubię najbardziej. 

Ostatnio natrafiłam na ciekawe 
malunki twarzy na tyłach garaży 
przy kolejce WKD. Widać na nich 
artystyczne zacięcie i chęć poka-
zania czegoś więcej. To taki mały 
kawałek sztuki. 

W okresie wakacyjnym, zapla-
nowanych jest kilka spacerów 
ulicami naszego miasta: historycz-
nych, przyrodniczych i geologicz-
nych. Ja z aparatem w ręku, mam 
zamiar przemierzać pruszkowskie 
ulice i podglądać pejzaż nasze-
go miasta, wyszukując ciekawe  
graffiti, do czego i Was serdecznie 
namawiam.

Iwona Szewczak

Plenerowa wystawa  
Muzeum Dulag 121 
„Pruszkowskie koła. Rzecz o cyklizmie  
i Towarzystwie Cyklistów w Pruszkowie”
Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza do  
Parku Kościuszki, gdzie do 31 sierpnia będzie  moż-
na zapoznać się z plenerową wystawą „Pruszkowskie 
koła. Rzecz o cyklizmie i Towarzystwie Cyklistów  
w Pruszkowie”. Na 24 planszach znajdą Państwo informa-
cje na temat dziejów wynalezienia rowerów, pierwszych 
mazowieckich stowarzyszeń i fabryk rowerowych, a także 
stroju i przepisów dotyczących jazdy oraz historii Towa-
rzystwa Cyklistów w Pruszkowie – najprężniej działające-
go międzywojennego pruszkowskiego klubu sportowego.  
Wystawę honorowym patronatem objęli:  Krzysztof Rymuza  
Starosta Pruszkowski i Paweł Makuch Prezydent Miasta 
Pruszkowa.
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Urszula Sławińska

Lato z wędką
Nad Utratą szemrze trzcina 
W zieleni tatarak 
W sitowiu pływa ryba 
Chcesz ją złowić zaraz.

Hola, hola nie tak łatwo 
Zwinną rybkę spotkać 
Wędka lekka, rybka czujna 
Trzeba długo czekać.

Płynie rzeka, wieje wietrzyk 
Szeleści wierzbina 
Nad Utratą cisza, spokój 
kołysze się trzcina.

Anna Rykowska

Wakacyjni flisacy
Po zakolach Biebrzy 
Tratwa z domkiem spływa 
Flisacy ją pchają 
Bo rzeka leniwa

Drągami dno kłują 
Wiosłami nurt mącą 
Z wiatrem się siłują 
Sierpniowym gorącem

Flisacy bez wprawy 
Tratwa nimi rządzi 
Oberki wywija 
Gdy flisak pobłądzi

Drąg utknął w bagnisku 
Załoga bez sprzętu 
Drąg trzeba ratować 
Z topieli odmętu

Wysiłkiem olbrzymim 
Pod prąd tratwa płynie 
Po kilku podejściach 
Sukces jest w tym czynie

Słońce drogę kończy 
Spać się zbiera ptactwo 
Przystań wciąż daleko 
A wrażeń bogactwo

Łąki nadbiebrzańskie 
Bocianów pastwisko 
Horyzont zamknęły 
Przystań nie jest blisko

I nie wiesz gdzie jesteś 
Flisaku zmęczony 
Płyniesz z nurtem rzeki 
Trzciną otoczony

POEZJA

Andrzej Wasiluk

Korek w wakacyjny wtorek
Kiedy się wypełniły dni 
I przyszło na urlop wybyć 
By w końcu wśród leśnych pni 
Na spacer sobie przybyć

Już piosnki sobiem nucił 
Witał się z mym borkiem 
Gdym się srogo zderzył nagle 
Z podwarszawskim korkiem

Z tej godzinki co od lasu 
Mego mnie dzieliła 
Zrobiły się 3 godziny 
Złość się nawarstwiła

Jak to tak? Wakacje przecież! 
A my w jednym worku 
Aby samochodem stać tak.. w korku..? 
Już od wtorku?

Mija druga już godzina 
Sznur aut wciąż się toczy 
Wolałbym rowerem chyba 
Szybciej już bym kroczył

Trzy godziny w korku stoję 
W nerwach i rozpaczy 
Niechże mi ktoś w końcu powie 
Oraz wytłumaczy…

Czemuż latem się powtarza 
Ta historia w koło… 
Za rok: W góry! Może morze? 
Oj będzie wesoło!

Z HUMORKIEM

Zbigniew Kurzyński

Zagadka
Jeśli człowiek z krwi i kości 
to skąd powód otyłości?

Swoista kariera
Ze wszelkich awansów niejeden człek 
zaawansowany ma tylko wiek.

Epitafium dla zubożałego
Tutaj biedny człowiek położył głowę 
z racji niewydolności… finansowej.

O jednym nierozumnym
Stan umysłu skurczył mu się niesłychanie, 
aż prawie u niego brak umysłu na stanie.

Zbigniew Kurzyński jest satyrykiem, 
członkiem Związku Literatów  
Polskich, a także członkiem  
K. L Metafora w Ursusie.

Świat wyobrażony 
Realistyczny i fantastyczny 
Tworzenie – Rzecz ludzka

Gdzie na wakacje?
Janusz Potempski

Dziki kraj
Czy znajdziesz gdzieś tak dziki kraj 
Tak dzikie miejsca cudowny raj 
Tych jezior mgieł płynących w las 
Tu dni i nocy jakże krótki czas 
Tu dni i nocy białych tajemniczy czas

Augustowskich nocy szalonych czar 
I Suwalskich jezior ptaków gwar 
Tych kajaków cygar wioseł szum 
Białych żagli które spijają rum 
Białych żagli które żeglarski spijają rum

Wypijemy księżycówki ciut 
Tej nalewki słodkiej niczym miód 
One wszystkie zrodzone tutaj właśnie gdzie 
Północ nocy i ten świat łączą się 
Północ nocy i ten niezwykły świat łączą się

Czy znajdziesz gdzieś tak dziki kraj 
Gdzie cisza o zmroku na liściach drga 
Czy wiesz że tam, i tylko tam 
Promień słońca na bramie śluzy gra 
Promieniem słońca świt na bramie śluzy gra

Augustowskich nocy szalonych czar 
I Suwalskich jezior ptaków gwar 
Tych kajaków cygar wioseł szum 
Białych żagli które spijają rum 
Białych żagli które żeglarski spijają rum

Wypijemy księżycówki ciut 
Tej nalewki słodkiej niczym miód 
One wszystkie zrodzone tutaj właśnie gdzie 
Północ nocy i ten świat łączą się 
Północ nocy i ten niezwykły świat łączą się

Stanisława Ossowska

Sens wędrówek
Do słońca po apetyt na życie 
Do światła po poprawę myślenia 
Do nowych miejsc po świeże inspiracje 
Do niewymuszonego uśmiechu po radość życia

Wybór wierszy: Anna Rykowska
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Nie jesteś czarodziejem
W moich ulubionych poradach, do których sięgam w chwili bezradności i stresu, 
napisane jest: Pamiętaj, że jesteś tylko osobą pomagającą. Nie jesteś czarodzie-
jem. Nie możemy zmienić innych ludzi, czasem możemy zmienić tylko nasz sto-
sunek do nich.
W słowach tych zawarto wiele 
prawd o tym, jak pomóc sobie 
samemu, gdy zapał pomagania 
okazuje się bezowocny, a głębokie 
poczucie sensu naszej propozycji, 
porady czy terapii nie przekłada 
się w żaden sposób na entuzjazm 
i poczucie sensu klienta ani na tak 
zwaną skuteczność naszego poma-
gania. Dobrze robi wtedy dźwięk 
słów: ,,Nie jesteś czarodziejem…”

Aleksander Lowen w swoim obja-
śnianiu narcyzmu wprowadza 
pojęcie, „kompleksu narcystycz-
nego” psychoterapeuty. Kompleks 
narcystyczny w pomaganiu ozna-
cza pragnienie pomocy wszyst-
kim napotkanym pacjentom, i to 
pomocy ,,do końca”, czyli do cał-
kowitego rozwiązania problemu. 
Oznacza też przekonanie, że jest 
to możliwe.

Pragnę być dobrze zrozumiany. 
Nie chodzi mi o wyzbywanie się 
odpowiedzialności za tę część 
pomagania drugiemu człowiekowi, 
która leży w obszarze moich aktu-
alnych i potencjalnych kompeten-
cji. Moje potencjalne kompetencje 
mam obowiązek przekształcać 
w kompetencje aktualne, czyli 
uczyć się tego, czego mogę się 
nauczyć i doskonalić moją prak-
tykę. Nie chodzi też o tę część 
odpowiedzialności, która leży 
w obszarze mojej dobrej woli, 
zaangażowania w sprawy, których 
się podejmuję, i wynika z podsta-
wowego, ludzkiego szacunku dla 
człowieka, któremu pomagam. Nie 
chodzi wreszcie o to, bym mówił: 
,,To twój problem i musisz go sobie 
sam rozwiązać”. Nie byłbym wtedy 
nikomu do niczego potrzebny.

Chodzi o niepokój, napięcie, 
desperację i obwinianie się za to, 
że nie udaje mi się zainstalować 
mojego sposobu myślenia i dzia-
łania w cudzym życiu. Chodzi 
o stres ,,bycia nie w porządku”, gdy 
pacjentowi nie udaje się dokonać 
zrywu czy odmiany w swoim życiu. 
Pokazujesz przecież tak czytelne 

cele. Przekazujesz tak klarowne 
perspektywy. Wykazujesz kosz-
ty i zyski. Cierpisz w ludzkim 
współodczuwaniu dramatu. Tak 
się starasz, tak przekonujesz, tyle 
innych osób poruszasz i angażu-
jesz tyle środków. Dlaczego więc 
nie wychodzi ? Przecież pacjent 
jest chętny, przychodzi, widać, 
że chce, stara się, docenia Twoje 
wysiłki, jest wdzięczny… Jednak 
sprawa tkwi w miejscu. Dwa kroki 
do przodu, trzy do tyłu. Syzyfowa 
praca.

Syzyfowa praca to coś nadzwyczaj-
nie męczącego. Jesteś wyczerpany. 
Twoje dzieci gorzej się uczą, żona 
już nawet nic nie mówi. Ty zaś krą-
żysz i przeżuwasz. Tak, tak, bar-
dziej przeżuwasz niż przeżywasz. 
Co takiego zrobiłeś źle? Gdzie 
popełniłeś błąd? Błąd myślenia czy 
błąd działania? Może nie urucho-
miłeś wszystkich swoich mocy (ale 
nie masz już tyle siły, poprzednia 
sprawa też bardzo Cię wyczerpa-
ła), może znów trafiłeś na wybitnie 
opornego pacjenta ? Takiego, co już 
mu nikt nie pomoże… albo pomoże 
ktoś inny, lepszy… może psycholog 
(ten to zna sposoby). Jesteś widać 
kiepski, gorszy niż myślałeś. Albo 
inaczej: Dobrze mu tak! Jak nie 
chce pomocy, to dobrze mu tak ! 
Jakaś ustawa w sejmie pomogłaby 
na takie sprawy, a przynajmniej 

rozporządzenie ministra. Prohibi-
cja, ot co. Albo obowiązkowe kursy 
psychologii dla wszystkich.

Złościsz się na przemian na siebie 
i swojego klienta, usztywniasz się, 
Twoje widzenie staje się coraz 
węższe, jesteś bardzo zmęczony 
– tyle przecież dźwigasz na sobie. 
Gdyby to od Ciebie zależało… No 
właśnie.

Jest prawda, że coś od Ciebie 
zależy, ale też, że nie wszystko od 
Ciebie zależy. Modlitwa o pogodę 
ducha mówi:

Panie, daj mi pogodę ducha, abym 
godził się z tym, czego zmienić 
nie mogę. Odwagę, abym zmieniał 
to, co zmienić jestem w stanie. 
I mądrość, abym odróżniał jedno 
od drugiego.

Są to piękne i klarowne zalecenia, 
jednak każdy z nas potrzebuje 
przełożyć je na swoje myślenie 
i działanie. Błąd kompleksu nar-
cystycznego terapeuty wyraża się 
w życzeniowym myśleniu (wszyscy 
powinni być szczęśliwi, ponieważ 
pragną tego) i postawie perfekcjo-
nistycznej (przyczynię się do tego 
w sposób doskonały).

Lecz nie jesteś czarodziejem, tylko 
osobą podtrzymującą w drodze, 
w którą wybraliście się razem. 
Możesz podtrzymywać Twojego 
pacjenta z pomocą sił i środków, 
którymi dysponujesz. Ponieważ nie 
jesteś czarodziejem, nie możesz 
posługiwać się siłą i środkami, 
których nie posiadasz. Masz swo-
je atuty i swoje ograniczenia, jak 
każdy z nas, jak i Twój pacjent czy 
podopieczny. Nie możesz swoją 
siłą ani wolą zmienić życia innego 
człowieka. Możesz go tylko zachę-
cać, zapraszać, popierać, przeko-
nywać, porządkować, pokazywać 
mu, uczyć go. Możesz przyczyniać 
się do zwiększania jego zasobów 
życiowych w najuczciwszy i naj-
pełniejszy sposób, jaki jest Ci aktu-
alnie dostępny. Jeśli nic z tego nie 
wychodzi, a Ty złościsz się na nie-

Panie, daj mi po-
godę ducha, abym 
godził się z tym, 

czego zmienić nie 
mogę. Odwagę, 

abym zmieniał to, 
co zmienić jestem 

w stanie. I mądrość, 
abym odróżniał jed-

no od drugiego.

http://www.mzsa.pl/
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go i obrażasz, możesz tylko zmie-
nić swój stosunek do niego.

Nie możemy wprost zmienić 
innych ludzi. W tym zdaniu zawar-
ta jest pewna obietnica, że coś 
może zdarzyć się nie wprost.

Obietnica zawarta w tym, co odby-
wa się poprzez zmianę stosunku 
do drugiego człowieka, obejmuje 
dwa rodzaje zdarzeń.

Pierwszym z nich jest akceptacja 
siebie wraz ze swoimi talenta-
mi i ograniczeniami. Akceptacja 
swojej niedoskonałości przynosi 

miłość i czułość dla siebie samego, 
pozwala też zaopiekować się sobą. 
Opiekowanie się sobą oznacza 
pomaganie sobie. Rozstanie się 
z perfekcjonizmem znosi suro-
wość i wyzwala łagodność. Ta zaś 
potrzebna jest do akceptacji i zwy-
kłego lubienia siebie.

Drugi rodzaj zdarzeń jest zgodą 
na człowieka, któremu pomaga-
my. Zgodą na jego niedoskona-
łość i ograniczenia, które często 
każą mu robić krok do tyłu. Zgodą 
na powolne, ślamazarne tempo 
jego posunięć, błędy, które ciągle 

popełnia, niedostateczną odwagę, 
małą przebojowość i to, że może 
mu zależeć na jakichś głupich 
sprawach. Zgoda na jego niedo-
skonałość wyzwala głęboką akcep-
tację, ta zaś potrzebna jest do tego, 
by kiedyś zakwitnął tak pięknie, jak 
jest to dla niego możliwe.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, NIE ZMIE-
NIMY DRUGIEGO CZŁOWIEKA 
ALE MOŻEMY ZMIENIĆ SAMEGO 
SIEBIE.

Bogdan Urban

Sportowe (i nie tylko) wieści świetlicowe
Wakacje w pełni. Odpoczynek, relaks, słodkie lenistwo, a może aktywność fi-
zyczna? Warto pamiętać, że u podstawy piramidy zdrowia znajduje się wła-
śnie aktywność fizyczna. Zajrzymy dziś do pruszkowskich szkół podstawowych 
i sprawdzimy, czy i jak udało się zrealizować świetlicowe sportowe zadania 
w zakończonym roku szkolnym 2021/2022. Czym chciałyby pochwalić się po-
szczególne placówki, co jest ich dumą ? Jak rozwijano umiejętności i kształtowa-
no charakter młodego człowieka?
„Świetlica miejscem przyjaznym” 
to program, na podstawie którego 
organizowane były zajęcia w Szkole 
Podstawowej nr 9. Oprócz oczywi-
stych funkcji opiekuńczych reali-
zowano zadania dotyczące różnych 
dziedzin życia, zgodnie z tematami 
tygodniowymi. Prowadzono koła 
zainteresowań: sportowe, logicz-
ne, komputerowe, taneczne i gier 
planszowych. Bardzo prężnie dzia-
łało KOŁO SPORTOWE. W każdym 
miesiącu przybliżano uczniom 
inną dyscyplinę sportu. Każdy 
z miesięcy miał też swoją nazwę: 
wrzesień biegowy, październik 
taneczny, listopad rowerowy, 
grudzień świąteczny i zimowy, 
styczeń precyzyjny, luty olimpij-
ski, marzec waleczny, kwiecień 
wiosenny i zabawowy, maj lekko-
atletyczny, czerwiec rekreacyjny.  
W ramach koła odbywały się spo-
tkania z młodymi, ale już utytuło-
wanymi zawodnikami. Codzienne 
prowadzono zajęcia na boisku 
i w sali gimnastycznej zgodne 
z hasłem miesiąca. Organizowano 
konkursy i zawody (bieg australij-
ski, rzutki, kręgle, taniec, puzzle, 
ringo, trójbój LA…), prace tech-
niczno-plastyczne i pogadanki. 
Prowadzono kronikę sportową 
oraz prezentowano fotoreportaże 

w formie gazetek ściennych. W II 
półroczu zorganizowano dodatko-
we, popołudniowe zajęcia - piłkę 
ręczną dla dziewcząt i piłkę koszy-
kową dla chłopców.

Realizowano liczne progra-
my i projekty muzyczne:   
GWIAZDY POP (projekt muzycz-
ny) – uczniom przybliżono syl-
wetki znanych artystów: Micha-
ela Jacksona i Shakiry a także 
zespołów The Beatles, Roxette, 
Queen i ABBY. Uczniowie przy-
gotowali układ taneczny, któ-
ry został nagrany. Wykonano 
tematyczne prace plastyczne  
i stylizacje ubiorów.   
ZABAWY ZE SZTUKĄ (projekt 

ogólnopolski), który obejmo-
wał działania kryjące się pod 
nazwami: Tydzień z kropką, 
Drzewo życia, Obrazy malowane 
nożyczkami, Nastrój wyrażo-
ny kolorem, Koło życia, W roli 
rzeźbiarza, Sztuka ziemi.   
KREATYWNE PRACE PLASTYCZ-
NE (projekt międzynarodowy), 
w ramach którego realizowano 
comiesięczne zadania wyzna-
czone przez organizatora.   
ZBIERAM TO W SZKOLE (projekt 
ekologiczny) - zbierano baterie, 
tonery, telefony, korki. KULINAR-
NE INSPIRACJE (projekt kulinar-
ny) - uczniowie samodzielnie 
wykonywali ulubione potrawy: 

NA SPORTOWO I REKREACYJNIE
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owocowe szaszłyki, świąteczne 
pierniczki, gofry, tosty, tiramisu, 
czekoladowe babeczki, francuskie 
rogaliki.

Nie sposób opisać wszystkich dzia-
łań, ale też trudno pominąć wiele 
innych ciekawych propozycji dla 
uczniów: Dzień gier planszowych, 
zabawa karnawałowa z konkur-
sami, Artysta roku, wykorzysta-
nie programów komputerowych 
(andrzejki - wróżby multime-
dialne czy spotkanie z Mikołajem 
poprzez platformę MS Teams), 
włączanie się akcje szkolne (m. 
in. Dzień piżamy, Dzień postaci 
z bajek, Świąteczny sweterek), 
udział w konkursie międzyświetli-
cowym o Henryku Sienkiewiczu, 
Balonowe stwory, zbiórka karmy 
dla zwierząt, prowadzenie kroniki 
i gazetki, wystawy prac.

Szkoła Podstawowa nr 2 jako jedy-
na miała możliwość zaaranżowania 
w sali świetlicowej kącika zabaw 
ruchowych, tzw. „małpiego gaju”. 
Korzystanie z tej przestrzeni to 
duża frajda dla dzieci. Ogromną 
radość budził i urozmaicał zajęcia 

„MAGICZNY DYWAN FLY-SKY” 
(edukacja, zabawy, gry dydak-
tyczne). Wspomaganie aktywnego 
rozwoju oraz zapobieganie wadom 
postawy zapewniały zajęcia gim-
nastyki korekcyjnej, a sportowych 
emocji dostarczały konkursy i tur-
nieje, np. gier planszowych. Zdro-
wie to również właściwy sposób 
odżywiania, ekologia, uwalnianie 
od napięć i stresu. Postawy proz-
drowotne propagowano poprzez 
zajęcia relaksacyjne przy muzyce, 
parapetowy ogródek, przygotowy-
wanie sałatek, zdrowych kanapek 
i soków, uczniowie uczestniczyli 
w spotkaniach z pielęgniarką, 
wykonali prace przestrzenne 
z surowców wtórnych. 

Wielu uczniów odniosło sukcesy 
w międzyszkolnych konkursach: 
wiedzy o ruchu drogowym, pla-
stycznych, sportowych, recyta-
torskich. Odniesione zwycięstwo 
dało uczestnikom wiele satysfak-
cji. Prace dzieci eksponowane były 
na tablicach szkolnych i gazet-
kach. Bardzo dobrze sprawdził 
się wolontariat uczniów starszych 
klas - pomoc w odrabianiu lekcji, 
zabawy towarzyskie i ruchowe.

„Radosny Świetlik” (relaksacyj-
ny), „Wychowanie w ujęciu Kon-
wencji Praw Dziecka” (prawa 
i obowiązki, kalendarz tematycz-
ny), „Bezpieczny Świetlik” (uni-
kanie zagrożeń, radzenie sobie 
w trudnych sytuacjach), „Jesteśmy 
różni”(szacunek, rozwój społecz-
ny), edukacja filmowa (bajki, pro-

gramy edukacyjne) i czytelnicza 
(Kto czyta nie błądzi, Cała Polska 
czyta dzieciom) to tylko niektó-
re z realizowanych w „Dwójce” 
projektów.

Świetlica działająca w Szkole 
Podstawowej nr 10 w Pruszko-
wie w roku szkolnym 2021/22 
postawiła na poprawę sprawności 
fizycznej uczniów, zdrowy tryb 
życia i integrację. Plan pracy „Żyj 
zdrowo na sportowo” uwzględ-
niał przede wszystkim codzienne, 
godzinne zajęcia sportowe prowa-
dzone przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego (piłka nożna, 
koszykówka, akrobatyka, tenis 
ziemny). Raz w tygodniu odbywały 
się zajęcia muzyczno-taneczne, 
zajęcia w formie karaoke (quizy 
„Jaka to melodia?”, „Rozpoznaj 
piosenkę z bajki”) oraz taneczne 
„Just Dance”. Z taką samą często-
tliwością organizowane były zaba-
wy logiczne (krzyżówki, rebusy, 
zgadywanki, gry matematyczne), 
zajęcia czytelnicze i plastyczno-
-manualne. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się „Konkurs kolęd 
i piosenek świątecznych”.

„Z ekologią na Ty” to najważ-
niejszy projekt, w którym udział 
wzięła świetlica Szkoły Pod-
stawowej nr 5. Jego celem 
było zwiększenie świadomości 
ekologicznej wśród uczniów  
i podkreślenie roli edukacji eko-
logicznej w nauczaniu początko-
wym. Dzieci wykonały wspólną 
wielkoformatową pracę, makietę 
lasu, album o parku narodowym, 
las w słoiku oraz opracowały regu-
lamin młodego ekologa. Ciekawą 
inicjatywą był też Dzień zdrowego 
śniadania.

Zorganizowano kiermasz bożona-
rodzeniowy i wielkanocny, konkur-
sy plastyczne, zajęcia czytelnicze, 
sportowe z matą do kodowania 
oraz okolicznościowe spotkania 
muzyczne.

Na podstawie informacji otrzyma-
nych z pruszkowskich szkół mate-
riał opracowała Renata Szcześniak

ciąg dalszy artykułu w kolejnym 
numerze Pruszkowskich Wieści
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Archeologiczna wystawa plenerowa
Na dziedzińcu  Urzędu  Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Warszawie 
otwarto wystawę „Warstwy”. Dziedzictwo archeologiczne Mazowsza. To dosko-
nała okazja, by warstwa po warstwie odkrywać świat starożytnych mistrzów 
metalurgii. Wystawa prowadzi czterema ścieżkami tematycznymi, które przy-
bliżają zwiedzającym badania archeologiczne, kwestie konserwacji zabytków, 
a także fenomen regionu – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne.
Starannie przygotowana ekspo-
zycja pozwala na łatwe i przyjem-
ne przyswajanie podstawowych 
zagadnień archeologicznych. 
Zwiedzający podążają czterema 
ścieżkami tematycznymi: „Arche-
ologia”, „Konserwacja zabytków”, 
„Mazowieckie Centrum Metalur-
giczne” i „Mały odkrywca”. 

Na planszach informacyjnych 
można wyszukiwać interesują-
ce nas treści. Sposoby odbioru 
nie kończą się jednak na teorii. 
W skrytkach przygotowano repliki 
zabytków, a najmłodsi mogą wcie-
lać się w archeologów, poszukując 
artefaktów przy pomocy łopatki 
i pędzelka, składać zabytki z puzzli 
lub rysować obiekty w skali – jak 
prawdziwi badacze. 

Idea wystawy zrodziła się 
ze stale towarzyszącej nam 
potrzeby popularyzacji wiedzy  
na  temat  dziedzictwa   arche-
ologicznego – mówiła podczas 
otwarcia wystawy Dorota Słowiń-
ska-Kamasa, dyrektor Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckiego  
w Pruszkowie – Jesteśmy przeko-
nani, że edukacja jest najlepszym 
narzędziem ochrony archeologicz-
nych dóbr kultury, które ze wzglę-
du na swoją specyfikę najbardziej 
narażone są na zniszczenie 

Problematyka związana 
z ochroną zabytków ukaza-
na jest w sposób szczególny:  
przez pryzmat jednego z najcie-
kawszych odkryć archeologicz-
nych w powojennej Polsce – staro-
żytnego centrum metalurgicznego 
na dzisiejszym Mazowszu.

Istnienie tego gigantycznego 
ośrodka hutniczego dostrzeżono 
w latach 60. ubiegłego wieku dzięki 
szeroko zakrojonemu programowi 
badań powierzchniowych. Jego 
twórcą był ówczesny konserwator 
zabytków na woj. warszawskie, 
Stefan Woyda, późniejszy założy-
ciel, a dziś patron Muzeum Staro-

żytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego.

Dlaczego warstwy?

W archeologii war-
stwy (kulturowe) 
to nakładające się 
na siebie warstwy 
ziemi zawierające 
ślady działalności 
człowieka w daw-
nych, mniej lub 
bardziej odległych 
czasach. Wystawa 
nawiązuje do tego 
pojęcia na dwa sposoby: poprzez 
odniesienie do wyników badań  
oraz metaforycznie. Opowiada 
zarówno o dalekiej przeszło-
ści, jak i o dniu dzisiejszym,  
o wciąż dokonywanych odkryciach 
i ich wpływie na nasz sposób inter-
pretowania i rozumienia przeszło-
ści oraz na naszą tożsamość. Jesz-
cze na początku lat 60. XX wieku 
mieszkaniec Mazowsza nie miał 
pojęcia o starożytnej przeszłości 
regionu. Dziś może wiedzieć, że 
tętniło tu życie, docierały wyro-
by z Rzymu, a żelazo wytapiano 
na skalę masową, znacznie prze-
kraczającą lokalne potrzeby.

Warstwy nawiązują także do spo-
sobu, w jaki można wysta-
wę oglądać – podzielona jest  
na cztery ścieżki-warstwy kolej-
nych zagadnień – są oddzielne, 
a jednocześnie każda z nich stano-
wi istotną część całości. Wzajem-
nie się uzupełniają.

Otwarcie

Wystawa budziła duże zainte-
resowanie przechodniów już 
podczas montażu. Prace trwały 
jednak niemal do ostatniej chwi-
li i w pełni cieszyć się nią można 
od oficjalnego otwarcia, czyli od 
poniedziałkowego przedpołudnia, 
18 lipca. W otwarciu udział wzięli: 
organizatorzy wystawy – Mazo-
wiecki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, Jakub Lewicki i dyrektor 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego, Dorota Słowiń-
ska-Kamasa, a także prezydent 
Miasta Pruszkowa, Paweł Makuch, 
który objął wystawę honorowym 
patronatem, starosta powiatu 
pruszkowskiego, Krzysztof Rymu-
za oraz dyrektor biura Mazowiec-
kiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej, Dorota Zbińkowska. 

Kiedy i gdzie?

Wystawę można oglądać od 18 
lipca do 31 sierpnia 2022 r. na dzie-
dzińcu Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Warszawie 
przy ul. Nowy Świat 18/20.

17 września wystawa zostanie 
przeniesiona do ogrodu MSHM 
w Pruszkowie, przy placu  
Jana Pawła II 2.

Organizatorami wystawy są:

Mazowieckie Wojewódzki  
Konserwator Zabytków;  
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego im. S. Woydy 
w Pruszkowie.

Wystawę Warstwy Dziedzictwo 
archeologiczne Mazowsza dofi-
nansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury – państwowego fundu-
szu celowego.

http://mshm.pl


http://www.pruszkow.pl/kultura/aktualnosci-kultura/koncerty-przy-tezni-muzyczne-sobotnie-wytchnienie-w-parku-kosciuszki/
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 MZO - dziś dbamy o jutro
 LETNIA PROMOCJA

  💐   Lato to okres remontów w TWOIM Domu, w TWOJEJ Firmie 

  🗑    Chcesz pozbyć się dużej ilości odpadów? 

  🚛     Zamów kontener, a my dostarczymy go pod wskazany adres, 
            odbierzemy po jego zapełnieniu i unieszkodliwimy odpady 

 Jak zamówić kontener?  
   wejdź na naszą stronę: mzo.pl/zamow-kontener, 
   a następnie kliknij Zamów kontener

   ☎ zadzwoń i zamów – tel. 22 758 20 63 

	 	 	  ewentualnie napisz na adres: dok@mzo.pl

mzo.pl | tel. 22 758 20 63 | dok@mzo.pl

https://mzo.pl/zamow-kontener/
mailto:dok@mzo.pl
https://mzo.pl/zamow-kontener/
mailto:dok@mzo.pl
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Oferta Książnicy Pruszkowskiej na lato

W każdą środę lipca i sierpnia 
o godzinie 17:00 Dyrektor Książ-
nicy Pruszkowskiej zaprasza  
do Parku Kościuszki na wspól-
ne Czytanie na trawie. Czytanie 
odbywa się przy placu zabaw. Spo-
tkanie organizowane jest wspólnie 
ze szkołą języka angielskiego Early 
Stage. Szczegóły na facebooko-
wym fanpage’u Książnicy Prusz-
kowskiej. Czytane będą lektury  
w języku polskim i angielskim. 
Pierwszą książką, rozpoczynającą 
cykl czytań, będzie „Korniszonek” 
Grażyny Bąkiewicz. Zapraszamy.

Ponadto pruszkowskie biblioteki 
przygotowały bardzo dużo atrakcji 

dla Czytelników. 

Filia nr 1 (ul. 3 Maja 26) organizuje 
konkurs plastyczny pt. „Mój ulu-
biony książkowy  bohater na waka-
cjach”. Prace konkursowe należy 
składać w Filii nr 1 w terminie od 
1 lipca  do 31 sierpnia. Na zwycięz-
ców czekają dyplomy i nagrody 
książkowe.

Filia nr 2 (ul. Wojska Polskiego 34) 
poleca książki na wakacje dla dzieci 
oraz zabawę  „Wakacyjne koło for-
tuny”. W bibliotece można zakręcić 
kołem fortuny. Wylosowany numer  
to półka, z której można wybrać 
książkę. Następnie należy napisać 
recenzję, wiersz lub zrobić pla-

kat o przeczytanej książce. Prace 
można wysyłać na adres: filia2@
biblioteka.pruszkow.pl. Kreatywną 
recenzję z  „wykręconych” książek 
można przesłać do końca sierpnia. 
Na młodych Czytelników w kąci-
ku malucha czeka również laptop  
ze specjalnie przygotowanymi 
quizami. Dla wszystkich Uczest-
ników nagrodą będą pamiątkowe 
dyplomy.

Filia nr 3 (ul. Bohaterów Warszawy 
11) organizuje w każdy czwartek 
w godz. 16.00 – 19.00 spotkania 
z grami planszowymi.

Filia nr 7 (ul. Ks. Józefa 1) w ramach 
akcji „Wakacje z biblioteką 2022” 
organizuje konkursy: „Namaluj 
wiersz” — zadaniem jest stworze-
nie ilustracji do wybranego wier-
sza o tematyce lata i przyniesienie 
jej do galerii siódemki oraz „Moje 
wspomnienia z wakacji”. Technika  
i format pracy dowolne. Każdy 
Uczestnik otrzyma dyplom i nie-
spodziankę. Prace konkursowe 
należy składać w Filii nr 7 w termi-
nie do 15 września bądź mailowo: 
filia7@biblioteka.pruszkow.pl  

Czytelnia Pruskovianów (Dwo-
rzec PKP w Pruszkowie) Czytelni-
kom spragnionym podróży oferuje 
przewodniki po Mazowszu ufun-
dowane przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Ilość 
egzemplarzy ograniczona.

Kamil Szurmak

Archiwistyka społeczna, czym jest ? cz. II
Archiwum społeczne prowadzone 
jest przez: organizację pozarzą-
dową (w rozumieniu art. 3 ust. 2 
ustawy O działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) lub 
powstaje przy jednostce samo-
rządu terytorialnego w efekcie 
celowej aktywności obywatelskiej. 
Archiwum gromadzi, przechowu-
je, opracowuje (w celu udostęp-
niania) materiały dokumentowe, 
ikonograficzne lub audiowizualne. 
Dokumentacja ta tworzy niepań-
stwowy zasób archiwalny.

W domenie www.ZbiorySpolecz-
ne.pl gromadzone są wspomnie-
nia, fotografie, dokumenty, doty-
czące historii regionalnej. Często 

archiwa społeczne tworzą biblio-
tekarze — siłami lokalnej społecz-
ności, materiały są zbierane wśród 
mieszkańców, opracowywane 
i udostępniane przy ich pomocy. 
Biblioteka faktycznie jest tu infra-
strukturą, która służy archiwum 
społecznemu. Archiwa te nie mają 
swojego budżetu, prowadzone 
są w ramach dodatkowej pracy 
bibliotekarzy i wolontariuszy. Są 
blisko człowieka i jego codzien-
ności.  Uświadamiają, czym jest 
źródło historyczne, jaką wartość 
mają pozostające w domowych 
szufladach pamiątki... Fotografia 
z kolekcji Andrzeja Kowalewskie-
go „Miasto którego nie ma” nie-

istniejący już - Skwer Bersona, fot. 
z 2016. 

Zapraszam do kontaktu Kamil 
Szurmak, Czytelnia Pruskovianów, 
Dworzec PKP, tel. 22-728-26-18, 
pruskoviana@biblioteka.pruszkow.
pl

mailto:filia2@biblioteka.pruszkow.pl
mailto:filia2@biblioteka.pruszkow.pl
mailto:filia7@biblioteka.pruszkow.pl
http://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2130
http://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2130
mailto:pruskoviana@biblioteka.pruszkow.pl
mailto:pruskoviana@biblioteka.pruszkow.pl
https://www.pruszkow.pl/wydarzenia/czytanie-na-trawie/
https://biblioteka.pruszkow.pl/
http://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2130
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Półkolonie na sportowo w CKiS
Już po raz 22-gi zapraszamy dzieci do udziału w Półkoloniach na Sportowo 2022. 
Moc atrakcji, pyszne posiłki, uśmiechnięci wychowawcy i świetna atmosfera 
to stałe punkty naszego wakacyjnego programu. Zapraszamy do zapisów - de-
cyduje kolejność zgłoszeń.  Więcej szczegółów i dokumenty do wypełnienia na:  
https://www.ckis.pruszkow.pl/pl/uslugi/dla-dzieci
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem półkolonii 2022.   
Wypełnione formularze prosimy zeskanować i przesłać na adres:   
zapisy@ckis.pruszkow.pl

Kino w CKiS
Zapraszamy na wyjątkowy sierpniowy pokaz kinowy w ramach wakacyjnego cy-
klu  #WystawanaEkranie. Zaprezentujemy niezwykły dokument opowiadający 
o pochodzeniu i powstaniu ogromnego dzieła sztuki, które zerwało z wszelki-
mi konwencjami – „Nenufary” Claude’a Moneta. Zobaczymy Arcydzieła Claude’a 
Moneta z Muzeum Orangerie, Muzeum Marmottan, Muzeum Orsay i Giverny.

23.08 godz. 19:00,  czas trwania: 94 minuty

http://www.ckis.pruszkow.pl/pl/uslugi/dla-dzieci
mailto:zapisy@ckis.pruszkow.pl
http://biletyna.pl/film/Wystawa-na-ekranie-Nenufary-Moneta/Pruszkow
http://www.ckis.pruszkow.pl
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MOPS w Pruszkowie - oferta
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Spacery po Pruszkowie
W tym roku Prezydent Miasta Pruszkowa, Paweł Makuch zaprasza na spacery po 
naszym mieście od 28 czerwca do 30 sierpnia, w każdy wtorek o godzinie 18:00. 
Zaplanowane zostały 4 spacery o tematyce przyrodniczej, 3 spacery historyczne, 
2 wędrówki geologiczne oraz spacer z Prezydentem Miasta Pruszkowa.
Harmonogram spacerów:

28. 06 – spacer geologiczny RZEŹBA I OSADY PRUSZKOWA, (cz. I)
05. 07 – spacer historyczny PRUSZKÓW PRZEMYSŁOWY
12. 07 – spacer przyrodniczy DZIKIE ZWIERZĘTA W MIEŚCIE – CZY ABY NA PEWNO JESZCZE DZIKIE?
19. 07 – spacer historyczny PARAFIA I CMENTARZ NA ŻBIKOWIE
26. 07 – spacer przyrodniczy DRZEWA I KRZEWY – PRUSZKÓW MIASTEM ZIELENI
02. 08 – spacer z Prezydentem Miasta Pruszkowa
09. 08 – spacer przyrodniczy POMNIKI NATURY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ W PRUSZKOWIE
16. 08 – spacer historyczny SZLAKIEM PRUSZKOWSKICH SZKÓŁ
23. 08 – spacer przyrodniczy SKARBY NATURY – HERBARIUM W DOMU I W PRZYRODZIE
30. 08 – spacer geologiczny RZEŹBA I OSADY PRUSZKOWA, (cz. II)

9 sierpnia 2022 r. godz., 18:00 
POMNIKI NATURY OŻY-
WIONEJ I NIEOŻYWIONEJ 
W PRUSZKOWIE

Spotykamy się przy UM Pruszko-
wa ul. Kraszewskiego 14/16. Trasa 
spaceru: ul. Kraszewskiego, ul. 
Lipowa, Park Potulickich, ścieżka 
nad Utratą, Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego, Pl. Jana 
Pawła II, ul. Niecała, Park im. Tade-
usza Kościuszki.

Co może zostać uznane za pomnik 
przyrody? Uregulowania prawne

Drzewa uznane za pomniki przyro-
dy w Pruszkowie – przeprowadze-
nie pomiarów empirycznych

Pomniki natury nieożywionej – 
głazy narzutowe w Pruszkowie

Sporządzimy mapę wycieczki 
z naniesieniem lokalizacji zaobser-
wowanych pomników

Czas ok. 2 godz.

23 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 
SKARBY NATURY – HERBARIUM 
W DOMU I W PRZYRODZIE

Spotykamy się przy UM Prusz-
kowa ul. Kraszewskiego 14/16. 
Trasa spaceru: ul. Kraszewskiego,  
ul.  Lipowa, Park Potulickich, ścież-
ka nad Utratą, ul. Andrzeja, ul. Sta-
wowa, ul. Ewy, ul. Kraszewskiego.

Czy każda roślina lecznicza jest 
trująca?

Zioła występujące w naturze – roz-
poznawanie gatunków

Zioła w medycynie naturalnej – 
przykłady zastosowań.

Hodowla ziół w ogrodzie 
i na balkonie.

Rośliny miododajne, rola pszczół 
w przyrodzie.

Jak zbudować domek dla ogrodo-
wych pszczół murarek ?

Czas ok. 2 godz.

Program spacerów historycznych, 
prowadzenie Jacek Duda

16 sierpnia 2022 r. godz. 18:00  
SZLAKIEM PRUSZKOWSKICH 
SZKÓŁ

Rozpoczynamy spacer przez LO im. 
Tomasza Zana, ul. Daszyńskiego 6. 
Spacer szlakiem pruszkowskich 
placówek oświatowych – historia 
obu liceów, starszych szkół podsta-
wowych oraz wzmianka o nowych 
placówkach edukacyjnych na tere-
nie miasta, takich jak WSKFiT czy 
prywatne szkoły podstawowe. 

Spacer zakończymy przy SP nr 6, 
ul. Lipowa 6

Czas ok. 2 godz.

Program spacerów geolo-
gicznych prowadzenie Maria 
Górska-Zabielska

30 sierpnia 2022 r., godz. 18.00

RZEŹBA I OSADY PRUSZKOWA, 
(cz. II)

Start: Park Kościuszki od strony  
ul. Kościuszki, na wys. ul. Owocowej 
Zakończenie: Plac Jana Pawła II 
Trasa: Park Kościuszki – Staro-
stwo Powiatowe – ul. Prusa – ul. 
Kościelna – kościół p.w. Św. Kazi-
mierza – Park hr. Potulickich – Pl. 
Jana Pawła II

Dziedzictwo geologiczne w cen-
trum miasta – formy, zapis pro-
cesów geologicznych i osady 
w obiektach małej architektury

Aplikacyjny wymiar dziedzictwa 
geologicznego w życiu mieszkań-
ców Pruszkowa. Czas ok. 1,5 godz.

http://www.pruszkow.pl
http://www.pruszkow.pl/kultura/aktualnosci-kultura/wakacyjne-spacery-po-pruszkowie-2/


plakat autorstwa Sylwii Szyrszeń


	Harcerskie lato
	śp. mgr inż. Marek Górski (1944 – 2022)
	Piotr Grządkowski Dyrektor Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”
	Artystyczne graffiti…
	Gdzie na wakacje?
	Nie jesteś czarodziejem
	Sportowe (i nie tylko) wieści świetlicowe
	Archeologiczna wystawa plenerowa
	Oferta Książnicy Pruszkowskiej na lato
	Archiwistyka społeczna, czym jest ? cz. II
	Półkolonie na sportowo w CKiS
	Kino w CKiS
	MOPS w Pruszkowie - oferta
	Spacery po Pruszkowie

	Przycisk 11: 
	Przycisk 6: 
	Przycisk 7: 
	Przycisk 5: 
	Przycisk 9: 
	Przycisk 4: 
	Przycisk 10: 
	Przycisk 8: 
	Przycisk 3: 
	Przycisk 2: 
	Przycisk 1: 


