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Drodzy Czytelnicy,

We wrześniowym numerze naszego czasopisma wciąż 
pozostajemy przy tematyce wojny i Powstania War-

szawskiego. Świadczy o tym okładka przedstawiająca mural 
koło elektrociepłowni przy ulicy Waryńskiego w Pruszko-
wie, a także treści w gazecie: felieton Iwony Szewczak oraz 
wybór poezji. Do tego ważne zaproszenie: 24 września od-
będą się uroczystości Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 
121 i Niosących Im Pomoc. Warto tego dnia być na Żbikowie, 
gdzie mieści się Muzeum Dulag 121.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego parę słów o edukacji 
z ust osoby, która ma za sobą 50 lat aktywności naukowej. 
Gościem numeru jest pani Stanisława Ossowska, wykła-
dowczyni uniwersytecka, a także organizatorka edukacji 
na różnych poziomach: od przedszkola po wyższą uczelnię. 
Zachęcamy do lektury.
Cieszą nas napływające do naszej redakcji listy i propozycje 
współpracy. Z radością powitamy nowych autorów. Zachę-
camy do uwag i konstruktywnej krytyki. Dyżurujemy pod 
redakcyjnym adresem redakcja@pruszkowskie-wiesci.pl. 

Życzymy spokojnego września.
Redakcja

mailto:redakcja%40pruszkowskie-wiesci.pl?subject=
pruszkowskie-wiesci.pl


3

Pruszkowskie Wieści | wrzesień 2022

Czytelnicy piszą

Jest nam niezmiernie miło, że 6. numer Pruszkow-
skich Wieści i zaproponowany w nim konkurs 

na pasje, spotkał się z dużym zainteresowaniem 
Czytelników. Do redakcji przyszło wiele pięknych 
zdjęć przedstawiających niesamowite pasje miesz-
kańców Pruszkowa i okolic. Czego tam nie było: 
magnesy z różnych stron świata, kamienie posiada-
jące niezwykłe moce, kartki pocztowe (a myśleliśmy, 
że to już dawno wymarło), karty do gry przywożone  

z podróży, lalki Barbie, anioły na lodówkę, magnesy 
z kopiami obrazów, niesamowite domki o różnych 
kształtach  i kolorach. 

Trzy najciekawsze, wybrane przez niezależne 
jury, publikujemy z imiennym podpisem pod foto-
grafiami ilustrującymi wybraną pasję. Nagrody  
w postaci książek i przetworów ogórkowych „Kroko-
dylki” wysłaliśmy pocztą do ich właścicieli.

Najbardziej wzruszył nas list Pana Kazimierza, napisany w formie, jaką znamy z przeszłości (list papierowy), 
napisany pięknym pismem przez człowieka z pasją. 

                                                                                                                           11. 07. 2022 r.
Dzień dobry!

Trwają wakacje (z pasjami) jak przedstawiła Pani Iwona w 6-tym numerze Pruszkowskich Wieści. Ten numer 
wpadł mi w ręce w małej miejscowości Stużno Kolonia koło Opoczna oddalonego od Pruszkowa 100 km. Po prostu 
ciekawy temat bynajmniej dla mnie, bo sam jestem (zbieraczem, hobbistą, kolekcjonerem) podobnie jak pani 
Iwona. Moją pasją jest głównie filatelistyka wspominana przez autorkę felietonu, oprócz tego mam sporą kolekcję 
długopisów, guzików z racji, że teść i żona byli krawcami. Każdy ciekawy eksponat nie ujdzie mojej uwadze. Ponadto 
zbieram monety, banknoty. Zainteresowania dość szerokie. Ponieważ jestem emerytem (starszej daty) niestety 
nieoperującym komputerem, nie mogę przesłać swoich spostrzeżeń i uwag o Pruszkowskich Wieściach. Swoją 
drogą myślę, że dobrze byłoby zamieścić w Pruszkowskich Wieściach stałą rubrykę obejmującą temat hobbisty, bo 
na pewno tych ludzi jest więcej. Na pewno cieszyłby się dużym zainteresowaniem. Sam będąc w Pruszkowie na pewno 
odwiedzę giełdę staroci. Chętnie poznam ludzi z podobnymi zainteresowaniami. Wymiana doświadczeń jest zawsze  
na miejscu. Mój adres nie podlega cenzurze. Można go udostępniać zainteresowanym.

Z szacunkiem 
Kazimierz Kowalski

Cały czas pozostajemy w zachwycie, 
że Panu Kazimierzowi chciało się 
poświęcić swój czas i podzielić z nami 
swoim słowem, przemyśleniami 
i propozycjami. Czujemy sens tego,  
co robimy, bo widzimy, że nasze 
słowa i propozycje przydają się Czy-
telnikom. Oczywiście rozważymy 
jego propozycje dotyczące gazety. 
Wysłaliśmy list z podziękowaniem  

i zaproszeniem Pana Kazimierza 
do Pruszkowa, książkę z autografem 
autora, „Krokodylki” oraz kolejne numery 
naszego czasopisma. Mamy w planach 
odwiedzić Pana Kazimierza przy najbliż-
szej okazji. Gdyby ktoś z Państwa chciał 
nawiązać z Panem Kazimierzem bliższą 
relację hobbistyczną, udostępnimy kon-
takt (proszę pisać do redakcji). 

Redakcja

Pan FilipPani Edyta Pani Kamila
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Porozmawiajmy o Pruszkowie

Wakacje za nami, a w Pruszko-
wie nie było czasu na nudę. Sta-
nęliśmy na wysokości zadania,  
by miejskie wydarzenia wypełniły 
letni pruszkowski kalendarz. Każ-
dego dnia można było spędzić czas 
aktywnie, zarówno sportowo jak 
i kulturalnie. A co się działo: Kon-
cert do Północy, wieczorki tanecz-
ne przy Pałacyku Sokoła, Kon-
certy przy Tężni, poniedziałkowe 
warsztaty w Parku Kościuszki, 
wtorkowe tematyczne spacery po 
Pruszkowie, w tym jeden, w któ-
rym przejąłem zaszczytną rolę 
przewodnika, środowe czytanki 
na trawie, czwartkowe spotkanie 
w rytmie zumby, radosne piątki 
i wiele, wiele innych atrakcji. Cie-
szy mnie, że po raz kolejny ruszyła 
akcja „Lato w mieście”, dzięki któ-
rej dzieci ze szkół podstawowych 
mogły skorzystać z licznych atrak-
cji, takich jak: warsztaty tema-
tyczne, wycieczki, wyjścia do kina, 
spotkania ze Strażą Miejską, czy 
też cieszące się ogromnym zainte-
resowaniem warsztaty „Strażnicy 
uśmiechu”, organizowane przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Dziękuję wszystkim instytu-
cjom miejskim zaangażowanym we 
współpracę i realizację wakacyj-
nych wydarzeń.

Niestety sierpniowy okres zasko-
czył mnie stratą dwóch bliskich 
osób, nie tylko dla mnie, ale i dla 
całej społeczności Pruszkowa. 
Odeszli od nas Agnieszka Zdu-
nowska, koleżanka z licealnej klasy  

i wieloletni pracownik Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pruszkowie oraz Jacek Och-
man wieloletni kolega i Prezes 
Miejskiego Klubu Sportowego 
ZNICZ w Pruszkowie. W takich 
chwilach brakuje odpowiednich 
słów. Nigdy nie przygotujemy 
się na odejście bliskich, ale wie-
rzę, że kiedyś dokończymy nasze 
rozmowy… Jeszcze raz składam 
rodzinom zmarłych najszczersze 
kondolencje.

Dodatkowo chciałbym przekazać 
ważną informację - zmianie ule-
gła lokalizacja Punktu Szczepień 
Powszechnych w Pruszkowie. 
Punkt uruchomiony 16 czerwca 
2021 roku obecnie mieści się przy 
ul. Partyzantów 2/4 na terenie 
Szpitala Tworkowskiego w pawilo-
nie IV. Wszelkie dane teleadresowe 

oraz informacje są opublikowane 
na stronie www.pruszkow.pl 

Za nami ważne uroczystości 78. 
rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Może Państwo 
nie wiecie, ale na terenie nasze-
go miasta mieszkają Powstańcy 
Warszawscy. Każda rocznica jest 
wyjątkową okazją do wspomnień 
o tej ważnej dla całej Polski historii. 
W tym roku cztery Panie Powstań-
czynie zostały odznaczone ordera-
mi z rąk Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej: Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. Składam 
wielkie gratulacje odznaczonym 
Paniom. Na wspólnym spotkaniu 
w Urzędzie Miasta, osobiście udało 
mi się uścisnąć dłonie bohaterkom 
i bohaterom. Jeszcze raz serdecz-
nie dziękuję uczestnikom Powsta-
nia: Pani Stefanii Dembowskiej, 
Pani Danucie Dworakowskiej- 
Jędrzejczak, Pani Annie Kurek, Pani 
Janinie Burza, Panu Bolesławowi 
Kleindienst oraz Panu Ryszardo-
wi Matrzakowi za ich bohater-
stwo i poświęcenie. To dla mnie 
zaszczyt, że mieszkają Państwo  
w Pruszkowie.

Choć letni sezon już za nami z kaja-
ków i rowerów wodnych w Par-
ku Potulickich możemy jeszcze 
korzystać do 11 września. Wiem, że 
zainteresowanie jest bardzo duże. 
To już ostatnie chwile, kiedy może-
my skorzystać z tej formy aktyw-
ności. Zachęcam i przypominam, 
że wypożyczenie sprzętu jest bez-
płatne dla wszystkich mieszkań-

www.pruszkow.pl
http://www.pruszkow.pl
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ców Pruszkowa. To doskonała oka-
zja, by poznać nasz Park z zupełnie 
innej perspektywy. Połączenie nie-
zwykłych widoków z aktywnością  
to propozycja, obok której nie 
można przejść obojętnie. Z pew-
nością dla najmłodszych będzie  
to niezwykła forma wspólnie spę-
dzonego czasu. 

Pozostając w „zielonym tema-
cie”, pragnę poinformować, że już 
niedługo w Pruszkowie, powsta-
nie druga tężnia solankowa. 
Pierwsza znajduje się w Parku 
Kościuszki, kolejna powsta-
nie w Parku Mazowsze. Osobi-
ście nie mogę się już doczekać 
możliwości skorzystania z tężni  
w pięknej aranżacji parkowej 
zieleni.

Proces wyboru projektów w Budże-
cie Obywatelskim Miasta Pruszko-
wa na rok 2023 został zakończony. 
Dziękuję szczególnie mieszkań-
com aktywnym w głosowaniu oraz 
zgłaszającym projekty. W głoso-
waniu mieliśmy do wyboru 66 pro-
jektów. Po podliczeniu wszystkich 
oddanych głosów ustalono, że aż 
25 projektów będzie przekazanych 
do realizacji w następnym roku. 
Największym Państwa zaintereso-
waniem cieszyły się takie projekty 
jak: „Seniorada VII - Żbików-Bąki” 
(4354 pkt), „Wesoły Senior II” (2588 
pkt), „Publikacja okolicznościowa 
książka z okazji 100-lecia istnie-
nia klubu Znicz Pruszków w roku 
2023” (2569 pkt), „Aktywny Senior 
V” (2497 pkt), „PDF Pruszkowski 
Dzień Folkloru (2023 pkt). 

Przed nami wrzesień, który upły-
nie nam na sportowo. Zapraszam 
na bieg „Pobiegasz - polubisz 
Pruszków 2022”, 11 września 
o godz. 10.00. Zbiórka odbędzie 
się na linii startu na Skwerze im. 
ZTL „Pruszkowiacy” przy ul. Lipo-
wej. Zachęcam wszystkich aktyw-
nych, którzy ukończyli 16. rok 
życia do wzięcia udziału w biegu. 
Stawiamy na aktywny wypoczy-
nek, integrację, relaks i promocję 
zdrowego stylu życia. Obowiązuje 
limit uczestników, dlatego nama-
wiam na niezwłoczny zapis. Bieg 
odbędzie się na dystansach 5 km, 
10 km, oraz 2,6 km dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Trasa biegu 
to malownicze ścieżki Parku Potu-
lickich wraz z krótkimi odcinkami 

na asfalcie. Szczegółowe informa-
cje znajdziecie Państwo na stronie 
miasta www.pruszkow.pl 

Mam wielką przyjemność zapro-
sić Państwa na wyjątkowe 
wydarzenie, które odbędzie się  
w naszym mieście z okazji Naro-
dowego Dnia Sportu. Na pew-
no pamiętacie Państwo projekt 
Runmageddon Kids, który zorga-
nizowaliśmy z okazji Dnia Dziecka. 
Podczas wakacji wielokrotnie przy 
okazji rozmów z Państwem poja-
wiał się ten temat. Nie mogłem 
o tym zapomnieć podczas pla-
nowania kolejnych wydarzeń. 
Dlatego 18 września zapraszam 
na rodzinną edycję Runmaged-
don, która odbędzie się w naszym 
mieście! Udział w tym wydarze-
niu mogą brać całe rodziny. Ilość 
miejsc jest ograniczona, a pierw-
szeństwo w zgłoszeniach mają 
mieszkańcy posiadający Prusz-
kowską Kartę Mieszkańca. Link 
do rejestracji znajdziecie Państwo  
na www.pruszkow.pl. Rodzinny 
Runmageddon będzie miał swój 
start i metę na Skwerze im. ZTL 
„Pruszkowiacy” przy ul. Lipowej. 
Trasa biegu będzie prowadziła 
przez Park Potulickich i tere-
ny przy Torze Kolarskim. Na 5. 
kilometrze trasy na uczestni-
ków będzie czekać 15 przeszkód 
zarówno naturalnych jak i wybu-
dowanych na potrzeby biegu. 
Przeszkody będą zróżnicowane  
i dopasowane do młodszych i star-
szych uczestników. Rejestrujcie się 
i widzimy się na starcie Runma-
geddon 18 września!

Rok 2022 to przełomowy czas 
dla naszej pruszkowskiej Stra-
ży Miejskiej, która obchodzi  
we wrześniu znaczący jubileusz 
30-lecia swojej działalności. Bar-
dzo dziękuję wszystkim funkcjona-

riuszom oraz Panu Komendantowi 
Włodzimierzowi Majchrzakowi 
za ten czas wyjątkowej służby, 
szczególnie podczas pandemii. 
Dziękuję za wsparcie w organiza-
cji wielu miejskich wydarzeń oraz 
codzienną pracę na rzecz miesz-
kańców i naszego miasta. Z tej 
też okazji 3 września na terenie 
Targowiska Miejskiego przy ul. 
Komorowskiej w Pruszkowie zor-
ganizowany będzie piknik, pod-
czas którego odbędą się Warsztaty 
Gotowości. To unikalny program 
edukacyjno-społeczny, opraco-
wany i realizowany przez zespół 
ekspertów Fundacji Gotowi.org.  
W ramach Warsztatów Goto-
wości przygotowanych zosta-
nie pięć bloków tematycznych  
ze scenariuszami zdarzeń, które 
polegać będą na znajdowaniu roz-
wiązań hipotetycznej katastrofy, 
czy zagrożenia. Wraz z uczestni-
kami, prowadzący będą tworzyć 
plany bezpiecznego przygoto-
wania się i przetrwania, wskażą, 
w jaki sposób można ograniczać 
ryzyko i minimalizować skutki 
sytuacji awaryjnych. Aby wziąć 
udział w warsztatach należy się 
na nie wcześniej zapisać wysyła-
jąc zgłoszenie na adres: warszta-
ty@gotowi.org. W imieniu swoim 
i Komendanta Straży Miejskiej 
serdecznie zachęcam do udziału. 
Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie www.pruszkow.pl

Na koniec, życzę Państwu bez-
piecznych powrotów z wakacji 
a uczniom przyjemnych powrotów 
do szkół, samemu pamiętając, że 
to bardzo miło znów spotkać się 
z koleżankami i kolegami.

Z pozdrowieniami

Paweł Makuch

Prezydent Miasta Pruszkowa 

www.pruszkow.pl
www.pruszkow.pl
http://www.gotowi.org
mailto:warsztaty@gotowi.org
mailto:warsztaty@gotowi.org
www.pruszkow.pl
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Edukacja na miarę marzeń
Pani Stanisława Ossowska zbudowała w Nadarzynie placówkę oświatową  
i zarazem swoje miejsce na Ziemi. 

Gdy przed laty odwiedziłam Cen-
trum Edukacyjne w Nadarzynie, 
żeby wziąć udział we wspólnym 
kolędowaniu, nawet nie zorien-
towałam się, że do okazałej bryły 
budynku dołączony jest mniejszy, 
chociaż zaprojektowany w podob-
nym stylu, dom mieszkalny. Tak-
że teraz, umówiona na wywiad 
z założycielką Centrum, panią 
Stanisławą Ossowską, mam pro-
blem, by trafić do mojej rozmów-
czyni. Zdezorientowana dzwonię, 
a wtedy pani Stasia macha do mnie 
z balkonu. 

Poznałyśmy się parę lat temu 
podczas klimatycznych wieczor-
ków artystycznych w Art Cafe  
w Komorowie. Stąd wiem, że pani 
Stanisława jest artystyczną duszą, 
a do tego płodną autorką tomi-
ków wierszy. Dziś chciałabym ją 
poznać z nieco innej strony: jako 
wykładowczynię i organizatorkę 
placówek edukacyjnych na róż-
nych szczeblach. Zbliżające się 
rozpoczęcie roku szkolnego i aka-
demickiego zachęca do refleksji 
nad kierunkami, w jakich mogłaby 
pójść oświata w Polsce. Czuję, że 
pani Stasia jest kimś, kto zamiast 
krytykować system, będzie raczej 
inspirować do nowych inicjatyw. 

Mam przed sobą szczęśliwą, 
spełnioną osobę. „Rzeczywi-
stość przerosła moje marze-
nia”, mówi, opowiadając mi 
o tym, jak wraz z Andrzejem 
Wiśniewskim, towarzyszem życia  
i partnerem w interesach, zre-
alizowała plan o własnym ośrod-

ku edukacyjnym w Nadarzynie. 
Mając za sobą lata pracy na wyż-
szych uczelniach, najpierw 
na Uniwersytecie Łódzkim,  
a później Gdańskim, następnie 
organizując nauczanie i prowa-
dząc zajęcia w wynajmowanych 
pomieszczeniach, pani Stasia 
zapragnęła placówki edukacyjnej 
położonej w zacisznym, zielonym 
miejscu, gdzie wszystko odbywa-
łoby się na jej zasadach. Innymi 
słowy, gdzie byłby zapewniony 
najwyższy standard jakości, przy 
poszanowaniu tak ważnych dla 
mojej rozmówczyni wartości 
chrześcijańskich. Swego czasu 
działały tu wyższa uczelnia i liceum,  
a obecnie prowadzone jest przed-
szkole i poradnia.

Miejsce przy Wiśniowej 26 
okazało się dla pani Stasi jej 
miejscem na Ziemi. Strzeliste 
sosny wokół Centrum Edu-
kacyjnego, ukwiecony ogród 
z roślinami, które rozrastają się  
do niebotycznych rozmiarów 
(moją uwagę zwróciły pomido-
ry sięgające dachu pomiesz-
czenia gospodarczego: „Samo-
siejki” - wyjaśnia gospodyni), 
do tego atmosfera ciepła, spokoju  
i harmonii w domu, gdzie jest 
miejsce zarówno dla pięknych 
mebli i dywanów, jak i dla dzie-
cięcych zabawek - pani Stasia 
doczekała się ośmiorga wnu-
cząt, z których dwójkę, Miło-
sza i Helę, mam okazję poznać. 
Obrazu dopełniają zwierzęta 
domowe: przygarnięty kot, kura  
z kogutem o fantazyjnych czupry-

nach i prosiak, który mieszka tutaj 
od dwóch lat, traktowany z rów-
ną życzliwością i szacunkiem, jak 
pozostali domownicy.

Wszystko rozkwita w rękach pani 
Stasi. A ta sama o sobie mówi, 
że jest „niespokojnym duchem”. 
„Rutyna mnie nuży, lubię spraw-
dzać się w nowych, nieznanych mi 
obszarach”, przyznaje. Z tego zami-
łowania do zmian wyrasta życiorys, 
który złożyłby się na potężne hasło 
encyklopedyczne. Ja poprzestanę 
na krótszym zarysie. 

Stanisława Ossowska ma na koncie 
blisko 50 lat działalności na róż-
nych poziomach edukacji. Dokład-
nie 1 października 1972 roku roz-
poczęła pracę na Uniwersytecie 
Łódzkim w Zakładzie Organizacji 
Przetwarzania Danych – był to 
jeden z zakładów, a później katedr 
w Instytucie Cybernetyki Ekono-
micznej i Informatyki. Panią Stasię 
zafascynowały komputery, a raczej 
ich prototyp: „czarna skrzyn-
ka o nazwie EMC (elektroniczna 
maszyna cyfrowa), która miała 
ludziom ułatwiać pracę, a którą 
z troski o poprawną polszczyznę 
nie chciano swego czasu nazywać 
komputerem”. 

Informatyka była jednym z wie-
lu kierunków, w jakim mogła 
pójść pani Stasia. Gdy pod koniec 
nauki w liceum pytano ją, czy 

ZNANI I NIEZNANI LUDZIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
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preferuje przedmioty ścisłe, czy 
humanistykę, nie mogła się zde-
cydować. I udało się to pogodzić. 
W ramach aktywności naukowej, 
została doktorem nauk ekono-
micznych i wykładowczynią – 
„rolę belfra i harcerki mam już 
we krwi”, wyjaśnia mi, gdy pytam, 
czy praca dydaktyczna to dla niej 
zamknięty rozdział. W ramach 
zamiłowań humanistycznych pani 
Stasia została autorką dziewię-
ciu książek i licznych publikacji. 
O tym, jak humanistykę można 
by łączyć z ekonometrią mówi 
referat jej autorstwa „Jeszcze raz  
o jakości”, gdzie pani Stasia 
najpierw przedstawia jakość 
jako miarę miłości człowieka  
do bliźniego, by potem zapisać ją 
matematycznym wzorem. 

Ze spotkania zamiłowań dydak-
tycznych oraz humanistyki 
narodziła się Fundacja Kultury 
Informacyjnej („dziecko” pani Sta-
nisławy i Andrzeja Wiśniewskiego), 
prowadząca działalność eduka-
cyjną w myśl wyznawanych przez 
parę wartości. Duch pana Andrzeja 
wciąż jest tutaj obecny, a pani Sta-
sia z czułością wspomina: „Dosko-
nale się dopełnialiśmy”. Z pew-
nością rozmach, z jakim działała 
Fundacja, wymagał współdziałania 
ich talentów. Trzeba było najpierw 
prowadzić i nadzorować Police-
alne Studia Informatyczne (w 11 
miejscowościach), później podjąć 

trud budowy Centrum. Wspólne 
marzenie – własną placówkę edu-
kacyjną – pani Stasia doprowadziła 
do końca w pojedynkę: pan Andrzej 
odszedł w lipcu 2003 roku, tuż po 
uroczystym otwarciu Centrum 
Edukacyjnego.

Inicjatywa przechodziła zmienne 
koleje losu: Wyższa Szkoła, zain-
augurowana w 2004 roku została 
zamknięta siedem lat później. 
Liceum zlikwidowano po ledwie 
dwóch latach działalności. Okazało 
się, że placówka położona na wsi, 
z utrudnionym dostępem komu-
nikacyjnym, nie przyciąga dosta-
tecznie dużej liczby utalentowanej 
młodzieży. Pani Stasia opowiada 
o tym bez goryczy. „Musiałam 
spróbować – zauważa – nawet 
jeśli inni przestrzegali, że nie wyj-
dzie nam ta szkoła. Jak już w coś 
wchodzę, to wchodzę cała”. Dziś  
w Centrum Edukacyjnym 
z powodzeniem działa Przed-
szkole Niepubliczne „Jupik”  
i Niepubliczna Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna „Szansa”. 
Budynek służy ludziom tak, jak 
tego chcieli jego fundatorzy. Od 
stycznia 2004 roku są tu orga-
nizowane  otwarte spotkania 
czwartkowe, gdzie raz w miesiącu 
można posłuchać ciekawych ludzi 
z obszaru nauki, kultury i działal-
ności społecznej.

A pani Stasia? To ostatnia osoba, 
o której można by powiedzieć, że 

osiadła na laurach. Działa nieprze-
rwanie, nie zatrzymała jej nawet 
pandemia: w czasie lock-dow-
nu wydała dwie książki i nagrała 
dwa filmy, które można zobaczyć 
na You Tubie. I to nie jest jej ostat-
nie słowo. Pokazuje mi w telefonie 
zdjęcie jednej ze swoich najnow-
szych prac – portret wnuka. Pani 
Stasia uczy się malować. I gdy 
czegoś chce, to dopnie swe-
go. Z uśmiechem wspomina, jak  
po 50-tce postanowiła wziąć udział 
w konkursie „Nadarzyn śpiewa” 
i zajęła pierwsze miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej (18+), choć 
dopiero co syn Sławek pokazał jej, 
na czym w ogóle polega karaoke. 

Zaangażowanie, elastyczność 
i pogoda ducha – to ważne przy-
mioty pani Stasi, które wyraźnie 
pomagają jej w życiu. I których 
chciałabym się od niej uczyć. War-
to byłoby popularyzować te cechy 
w obszarze oświaty w Polsce. 
Przy zbyt głośnym, krytycznym 
dyskursie dotyczącym warun-
ków nauczania w naszym kraju, 
potrzeba nam energii, odwagi  
w działaniu i… marzeń. 

Wychodzę ze  spotkania 
z panią Stasią z pachnącym 
bukietem mięty z jej ogrodu.  
I z postanowieniem, że będę mniej 
narzekać i więcej działać.

Dominika Bartmann
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Siła Internetu i polskiej poezji 
Żyjemy w czasach, w których nie wychodząc z domu możemy być uczestnikami 
wydarzeń czy projektów kulturalnych. Przed laty było to możliwe dzięki falom 
radiowym i telewizyjnym. Teraz doszedł do nich internet. Transmisje interneto-
we z wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli, etc. stały się codziennością, 
gdyż nie wymagają dużych nakładów finansowych, koncesji czy wieloosobowych 
ekip realizatorów. Służą temu też media społecznościowe, które rozwijają się, 
doskonaląc swoje usługi wraz ze wzrostem potrzeb różnych form wypowiedzi 
i komunikacji. 
Takim projektem, który zaistniał 
w tym roku na Facebooku i YouTu-
bie, jest przedsięwzięcie Bogdana 
Kozyry - dyplomowanego aktora, 
menedżera kultury i …. mieszkań-
ca Pruszkowa. Jest ono szczególne, 
bo poświęcone poezji interpre-
towanej przy akompaniamencie 
specjalnie dobranej muzyki oraz 
obrazów filmowych układających 
się w narrację współgrającą z pły-
nącymi z głośników strofami. Tak 
się złożyło, że Bogdan jest moim 
dobrym znajomym i miałem okazję 
porozmawiać z nim na ten temat. 
Fragment rozmowy przedstawiam 
poniżej: 

Mirosław Wasilewski: Bog-
danie, skąd wziął się pomysł 
na prezentację polskiej poezji  
w internecie? 

Bogdan Kozyra: Po wie-
lu latach, kiedy to w różnych 
instytucjach państwowych  
i samorządowych tworzyłem 
warunki twórcom teatralnym czy 
filmowym, aby mogli rozwijać 
swoje talenty i tworzyć własne 
dzieła, doszedłem do wniosku, 
że chciałbym i ja dać światu coś 
od siebie. Wybór padł na inter-

net i jego komunikatory, gdyż 
jest ogólnodostępny, a więc gości 
w każdym domu, służąc również 
osobom starszym czy z dysfunk-
cjami narządów słuchu czy wzro-
ku. To bardzo cieszy. A dlaczego 
polska poezja? Ponieważ uważam, 
że jest Polakom potrzebna i chcę 
dołączyć do grona kolegów akto-
rów, którzy ją uprawiają w róż-
nych formach, także w przekazie 
internetowym. 

M. W.: Twój wybór padł tylko 
na wiersze miłosne. Czy nie jest 
projekt monotematyczny?

B. K.: W pierwszym odbiorze takim 
się wydaje, ale w rzeczywistości, 
kiedy prześledzi się zamieszczone 
przez nas w  kanałach społecz-
nościowych wszystkie szesna-
ście wideo-wierszy, ułożą się one 
w pewną całość ze wspólnym 
wątkiem. Projekt zaczyna się od 
prostego „Dzień dobry” Adama 
Mickiewicza, przechodzi przez 
wiele meandrów relacji mężczyzny 
z kobietą, żoną, absolutem i koń-
czy się równie prostym „Dobranoc” 
- również Adama Mickiewicza. 

M. W.: Do tego wątku w projekcie 

jeszcze wrócimy, ale powiedziałeś 
w liczbie mnogiej „zamieszczone 
przez nas”, czyli przez kogo?

B. K.: Każdy projekt artystycz-
ny ma zazwyczaj kilku autorów 
i wykonawców. W tym przypadku 
duet ze mną tworzy Basia Kaznow-
ska, która wprowadza w życie 
swoje wieloletnie doświadczenie 
marketingowe. To ona jest autorką 
mojego anturażu począwszy od 
nazwy „Głos poezji akompaniowa-
nej”, a kończąc na filmach wideo 
do wierszy, które nagrałem. Ona 
też stworzyła mój profil na Face-
booku i Twitterze oraz kanał fil-
mowy na YouTubie. W tym samym 
momencie, w którym pojawia się 
utwór na Facebooku – pojawia się 
też na YouTubie oraz na Twitterze, 
przez co jest możliwość odbioru 
w trzech miejscach. Do niektórych 
utworach dołączamy dodatkowo 
teksty, aby ułatwić osobom z dys-
funkcją słuchu obcowanie ze sztu-
ką i stwarzać im możliwość odbioru 
wrażeń literackich i estetycznych. 

M. W.: Słowem - kultura wysoka... 

B. K.: Bardzo się postaraliśmy, aby 
połączyć polską poezję z adekwat-

POROZMAWIAJMY O KULTURZE
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ną, klasycyzującą muzyką oraz 
z obrazem filmowym. Takie formy 
uprawiałem przed laty w Muzeum 
Niepodległości z tym, że przeka-
zywane tam treści miały charakter 
historyczny. 

M. W.: A propos treści, czy słu-
chacz, a raczej odbiorca, nie 
będzie miał dosyć wierszy  
o miłości w pewnym momencie, 
np. przy czwartym utworze? 

B. K.: Pozwolę sobie, nieskromnie 
powiedzieć, że... nie, ponieważ każ-
dy wideo-wiersz jest osobną histo-
rią miłości. Do tego dobrana zosta-
ła przez nas zróżnicowana muzyka, 
która sama w sobie jest wartością, 
a dołączone obrazy potęgują 
zmysły tak, że chce się jeszcze… 
i jeszcze. Wiem to z komentarzy 
osób, które oglądały nasze wideo-
-wiersze po kilka razy. 

M. W.: No tak, ale patrząc na dobór 
poetów, to wielu z nich napisało 
te wiersze ponad 70 lat temu. 

B. K.: Ale nie wszyscy. Są wśród 
nich Kazimierz Wierzyński czy 
Antoni Słonimski, którzy zmarli po 
II wojnie światowej. 

M. W.: Skąd się znalazł 
w tym projekcie wiersz Jana 
Kochanowskiego?

B. K.: Jak już mówiłem, prezento-
wane wiersze łączy wspólny wątek. 

Zaczynamy od wierszy mówiących 
o niespełnionej miłości, niespeł-
nionych oczekiwaniach – bardzo 
nieśmiałych.  Przechodzimy potem 
do utworów bardziej odważnych - 
w tym tytułowy - rozkwitających,  
a nawet erotycznych. Kolejne 
mówią o wpływie miłości na ludz-
kie życie. Oczywiście jest też 
kulminacja radości z kochania 
w wierszu Ksawerego Godebskie-
go. A później rozpływamy się  
w najczystszym obrazie miłości 
opisanym przez Antoniego Sło-
nimskiego i braci Tetmajerów. 

M. W.: Tak łatwo Ci mówić o spra-
wach, które są często ukrywane...

B. K.: Tak, bo jestem przeko-
nany, że w czasach pandemii 
i agresji militarnej Rosji na Ukra-
inę wszyscy potrzebujemy 
mówienia „otwartym tekstem” 
o wartościach najważniejszych.  
Do nich należy miłość. 

M. W.: Na swoim profilu zamie-
ściłeś też wiersz ukraińskiego 
poety Serhija Żadana. Chyba nie 
należy on do projektu „Ja Ciebie 
kocham”?

B. K.: Dokładnie, lecz nie 
mogłem nie zabrać głosu wobec 
tego, co dzieje się obecnie  
na Ukrainie. Mam nadzieję, że 
autorowi, który jest twórcą 
o wielu talentach, odpowiadała-

by forma filmowego dopełnienia 
treści tego pięknego wiersza. 
Ale sądzę, że w obecnej chwi-
li priorytetem jest dla niego 
walka o niepodległość Ukrainy. 
Ten wideo-wiersz miał razem  
na Facebooku i You Tubie 400 
wyświetleń, a więc tyle, ile 
miejsc liczy niewielka widownia  
w teatrze czy w domu kultury. 
Zyskał wiele ciepłych komentarzy, 
a odbiorcy dodatkowo przekazy-
wali go dalej - swoim znajomym. 

M. W.: Czy planujesz występy 
na żywo? 

B. K.: Tak. Wybieram się 
z pytaniem o taką możliwość 
do Centrum Kultury i Sportu  
w Pruszkowie, obok którego 
mieszkam. Mam nadzieję, że znaj-
dzie się w tej placówce miejsce 
na nasze multimedialne prezen-
tacje wierszy, których tymczasem 
można posłuchać pod adresem 
https://w w w.facebook.com/
BogdanKozyraAktor  lub wpisując 
w wyszukiwarkę You Tube moje 
nazwisko. 

M. W.: Tego Ci życzę. 

B. K.:  Dziękuję. 

M. W.: A ja dziękuję za rozmowę.

Mirosław Wasilewski

OSTATNIE DNI WIELKIEJ LETNIEJ PROMOCJI NA KONTENER – 15% z kodem: 15LATO

	 💐 LATO to okres porządków, 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 go zamówić? 
 Wejdź na naszą stronę: https://mzo.pl/zamow-kontener/, a następnie kliknij:  

„Zamów kontener”

   albo zadzwoń i zamów 22 758 20 63, użyj kodu: 15LATO podczas zamówienia!!!

   ewentualnie napisz na dok@mzo.pl

PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO KOŃCA SIERPNIA 2022 ROKU !!! ZAPRASZAMY!

https://www.facebook.com/BogdanKozyraAktor
https://www.facebook.com/BogdanKozyraAktor
https://mzo.pl/zamow-kontener/
mailto:dok@mzo.pl
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Drzewo świadkiem…
- Gdzie przewozicie te palety? 
- zapytał Pan Bernard, patrząc 
na załadowanego towarem tira.

- Do  nowego magazynu - odpo-
wiedział Szymon, spogląda-
jąc niepewnie na Mariannę. 
- Jakiego nowego magazynu? - 
Pan Bernard spojrzał pytająco 
na dziewczynę.

- No tego, który wynajął Dyrek-
tor Operacyjny - odpowiedzia-
ła Marianna - na ul. 3-go Maja. 
Wynajęliśmy dodatkowy magazyn, 
bez większych wygód, bo potrze-
bujemy go tylko na dwa miesiące 
- kontynuowała, widząc wielkie 
zdziwienie odbijające się na twarzy 
mężczyzny. Chciała od razu wyja-
śnić mu wszystko, aby już o nic 
nie pytał. Czuła wielki szacunek  
do swojego szefa i jednocze-
śnie wielki respekt. Miała wra-
żenie, że jej szef musiał wiele  
w życiu przejść. Zawsze pytał pra-
cowników, czy wszystko w porząd-
ku, czy czegoś nie potrzebują. Na 
imprezach integracyjnych zagady-
wał o rodzinę, służył radą i zawsze 
kończył rozmowę, mówiąc, że moż-
na się do niego zwrócić w każdej 
sprawie.

- Mogę zobaczyć ten magazyn? 
- zapytał Mariannę stanowczym 
tonem i nie czekając na odpowiedź, 
otworzył drzwi do swojego samo-
chodu, zapraszając ich gestem ręki 
do środka.

Jechali za tirem ruchliwą jak na tę 
porę dnia ulicą. Rozmowa w ogóle 
się nie kleiła. Właściwie poza pyta-
niem Marianny o zdrowie, które 
Pan Bernard zignorował, przez całą 
drogę panowała zupełna cisza. 

- Dziwnie jest – Marianna wpatry-
wała się w obrazy za oknem - czy 
coś zrobiliśmy źle? - zastanawia-
ła się szukając odpowiedzi. Gdy 
tylko przejechali przez szlaban 
na ul. 3 – go Maja, na teren maga-
zynów, okazało się, że kierowca 
tira ma problem ze znalezieniem 
tego właściwego, więc Szymon 
przesiadł się do niego do kabi-
ny, a Marianna z szefem jechali  
za nimi. Gdy przejeżdżali obok 
napisu „Tędy przeszła Warszawa”, 
Pan Bernard zatrzymał się nagle 
i patrzył na niego przez uchylone 

okno. Po dłuższej chwili wysiadł 
z samochodu, podszedł powolnym 
krokiem do olbrzymiej topoli i bar-
dzo ostrożnie zbliżył swoją dłoń 
do jej kory. Wyglądało to tak, jakby 
bał się dotknąć tego drzewa.

Marianna nie rozumiała dokład-
nie, co się dzieje. Domyślała 
się, że to było ważne drzewo  
i ważne miejsce dla Pana Ber-
narda, ale nie znała jeszcze 
dobrze tego miejsca, w ogóle mało 
znała miasto, w którym miesz-
kała od niedawna. Dopiero po 
pewnym czasie dowiedziała się  
o Muzeum Dulag 121, o którym 
mówi się, że „przeszła tędy War-
szawa”, dokumentującym historię 
niemieckiego obozu przejściowego 
w Pruszkowie. Wypędzeni miesz-
kańcy Warszawy w czasie powsta-
nia w 1944 roku przeszli przez ten 
obóz, zanim zostali wywiezieni 
dalej.

Pan Bernard długo stał przed 
magazynem, do którego go 
zabrali. Marianna zapytała, czy 
Szymon z kierowcą mogą roz-
ładowywać samochód, ale on 
jakby tego nie słyszał. Patrzył  
i patrzył, a oczy zaszły mu łza-
mi. Wszedł w końcu na rampę. 
Stanął w otwartych drzwiach  
i zajrzał do środka. Nic nie mówił, 
tylko patrzył… 

- Nic tu się nie zmieniło… nic się nie 
zmieniło… ta rampa… ta rampa…

Ostrożnie przekroczył próg maga-
zynu. Zachwiał się w pewnym 
momencie i Marianna myślała, 
że upadnie, ale on tylko oparł się 
o ścianę… 

Minęło kilka lat. Krysia stała 
przed lustrem, ubrana w kra-
ciastą spódnicę. „Jak to ubranie 
zmienia człowieka” – Marianna 
patrzyła na córkę z niedowie-

rzaniem. Wyglądała tak, jakby 
miała za chwilę iść do przedwo-
jennej szkoły. Córka z kolegą 
mieli za chwilę wziąć udział  
w rekonstrukcji marszu wypędzo-
nej ludności Warszawy do Prusz-
kowa, organizowanego przez 
Muzeum Dulag 121. 

Marsz ludności Warszawy odtwo-
rzono ze szczególną pieczołowi-
tością, łącznie z ubiorami, sprzę-
tami, jakich wtedy używano oraz 
emocjami, jakie mu towarzyszyły. 
Dorośli, młodzież, dzieci a nawet 
niemowlęta w wózkach charak-
terystycznych dla tamtych lat, 
odtwarzali powierzone im role. 
Nie dało się przejść obok tego 
wydarzenia obojętnie. Marianna, 
wyrwana z rzeczywistego świata, 
pełnego pośpiechu, hałasu - zna-
lazła się nagle w świecie jakże 
odmiennym, gdzie powietrze 
było ciężkie od rozpaczy. Szła 
z innymi mieszkańcami Pruszko-
wa chodnikiem, obserwując całe 
wydarzenie, które rozgrywało się 
na ulicach począwszy od ul. Kra-
szewskiego po ul. 3-Maja. Od Alei 
Jerozolimskich dołączyła kolejna 
kolumna ludzi i wszyscy spotkali 
się na skrzyżowaniu ulic. Patrzyła 
na obrazy z przeszłości tak wier-
nie odtworzone i nie raz poleciały 
jej łzy po twarzy. Do rekonstrukcji 
zatrudniono też aktorów, którzy 
bardzo realistycznie przedstawili 
sceny płaczu matek za dziećmi, 
księży żarliwie modlących się 
i podtrzymujących w ludziach 
nadzieję. Jedna ze scen wywołała  
w mieszkańcach taki szloch, że 

FELIETONY IWONY
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słychać go było w uszach jeszcze 
długo po jej zakończeniu… 

Naraz kolumna z ludźmi zatrzy-
mała się, a przewożący wozem 
jabłka rzucił kilka sztuk głodnym 
ludziom. Dzieci natychmiast rzu-
ciły się na te jabłka, dorośli rów-
nież. Wtem niemieccy żołnierze 
zaczęli strzelać do ludzi i krzyczeć 
na więźniów… wielki szmer prze-
szedł po kolumnie ludzi, płacz… tak, 
słychać było płacz małych dzieci 
i rozdzierający serce płacz matek 
po stracie swoich dzieci… Takie 
słowa Marianna zanotowała tego 
dnia w swoim pamiętniku. Było 
to dla niej duże przeżycie. Przy-
pomniała sobie, jak szła w grupie 

ludzi oglądających te sceny, za 
starszymi Paniami, które rozma-
wiały ze sobą o tym, co widziały. 
Okazało się, że przeżyły to wszyst-
ko, gdy były małe. Mówiły ze spo-
kojem, chwaliły rekonstrukcję, że 
taka realistyczna. Marianna chciała 
poprosić kobiety, aby opowiedziały 
jej dokładnie, co wtedy przeżyły, 
ale zabrakło jej odwagi. Patrzyła 
na twarze uczestników przemar-
szu. Słońce paliło niemiłosiernie 
i widać było zmęczenie na ich spra-
gnionych wody twarzach. Przez 
to, te sceny były jeszcze bardziej 
realistyczne. Marianna wyobra-
ziła sobie nagle wagę i dwa różne 
światy na szalkach… Ten kontrast 

był nieprawdopodobny – z jednej 
strony maszerujący ludzie, wyglą-
dający tak realistycznie, jakby 
wyszli naprawdę z tamtego okre-
su, a z drugiej strony mieszkańcy 
Pruszkowa, zadumani i z wyrazem 
troski na twarzach, jednak nowo-
cześnie ubrani i robiący zdjęcia 
telefonami. Spokojni o jutro…

(…)

Tak było kiedyś… ciekawe, jak teraz 
wyglądaliby mieszkańcy Pruszko-
wa w czasie takiej rekonstrukcji 
i co zapisałaby Marianna w swoim 
pamiętniku…

Iwona Szewczak

 

 

 
Program obchodów „Dnia pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Osób Im Pomagających”                                 
(24 września 2022 r.): 
 
1. O godz. 12:00 nastąpi ceremonia złożenia kwiatów na terenie Cmentarza Szpitalnego 
w Tworkach pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy zmarłych we wrześniu 1939 r., 
więźniów obozu Dulag 121, żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz ofiar cywilnych. 

2. O godz. 13:00 nastąpi ceremonia złożenia kwiatów na terenie Cmentarza Żbikowskiego 
pod tablicą upamiętniającą zmarłych i poległych więźniów obozu przejściowego Dulag  121. 

Część oficjalna uroczystości: 

3.     O godz. 14.00 rozpoczną się oficjalne uroczystości pod pomnikiem „Tędy przeszła 
Warszawa” w Pruszkowie na terenie byłego obozu Durchgangslager 121, należącym obecnie 
do Millenium Logistic Parks. (ul. 3 Maja 8A). 

Program: 

• Wystawienie posterunku pod pomnikiem 

• Wprowadzenie pocztów  sztandarowych 
• Polowa Msza św. odprawiona pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa”, 
koncelebrowana przez Księdza Bogdana Przegalińskiego 

• Odśpiewanie Hymnu RP 

• Okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz 

• Apel Pamięci 

• Ceremonia złożenia wieńców i kwiatów  

• Odprowadzenie wojskowej asysty honorowej pocztów sztandarowych 

• Koncert pieśni okolicznościowych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego 

Uroczystości odbędą się w Asyście Wojskowej Reprezentacyjnej Kompani Wojska Polskiego. 

 

 

Muzeum Dulag 121 
05 – 800 Pruszków 
ul. 3 Maja 8 A                  
                                                                                

tel./fax (+48 22) 758 86 63,  
tel. kom. 696 591 295 

e-mail: dulag@dulag121.pl 
www.dulag121.pl                                                              
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Wojna – hekatomba składana bóstwom rozszalałych ambicji
Świat wyobrażony

Realistyczny i fantastyczny

Tworzenie – Rzecz ludzka

Stanisława Ossowska

Wspomnienie o moim Tatusiu
Czy młody chłopak, który dorósł na tyle, 
by go zabrać na wojnę, chciał być bohaterem? 
Czy chciał opuszczać ciepły, choć skromny, rodzinny 
dom? 
Czy rozumiał po co i komu ma służyć ta wojna?

Kazali. Założył mundur i poszedł. 
Nie miał wyboru. 
Choć czuł się zniewolony, nic nie mógł na to poradzić.

Kiedy nachodził czas starcia, dostawał wódkę dla kurażu. 
Czy umiałby strzelać do ludzi będąc trzeźwym? 
Czy chciał zabijać? 
Podobnie jego koledzy.

Kiedyś dla uśmierzenia bólu niezgody 
na zniewolenie i poczucie beznadziejności 
zamienili żołnierskie spodnie na wódkę. 
I szli w kalesonach gotowi na śmierć.

Nie mógł zrozumieć, jak udało mu się uniknąć 
śmierci. 
Tylu kolegów zostało w okopach. 
Czy to różaniec opleciony na ręce 
i ciche westchnienia do Boga 
pomogły mu przeżyć?

Nigdy nie czuł się bohaterem mimo wielu odznaczeń. 
Nosił do końca swoich dni piętno wojny.

Nie był skłonny do opowieści 
o przeżytych koszmarach.

Marzena Kurkowska
***

Są ciała nikt nic nie widzi 
W oczach smutek 
W oczach strumień łez 
I wiele zadanych ran 
Myśli szukają wciąż 
Miejsc do których powrócą 
Miasto zastygło w milczeniu 
Rozglądasz się 
Nie ma już domów nie ma już ulic 
Cisza i gruz 
Nie ma stołu przy którym 
Można było zjeść 
Nie ma śmiechu dzieci 
Koniec już 
Cisza śmierci otuliła miasto 
Nie słychać bomb

Zdjęcie i wybór wierszy: Anna Rykowska

Marianna Godawa

Czterdziesty czwarty
Zdradzona Warszawa w męczarni konała. 
Za Wisłą Sowieci czekali na finał. 
Świadomość porażki paliła jak rana. 
Młodą warszawską elitę 
troskliwie pokrył pył ziemi. 
Powstańcze groby wtulone 
pośród kikutów ruiny. 
Oddały życie warszawskie dzieci. 
Bezcenny dar dla Ojczyzny. 
Nie straszne im były rany, 
nawet śmierć, krew i blizny. 
Jak kwiaty biało – czerwone 
buciory Niemców zdeptały, 
zroszone łzami matek 
co nad grobami płakały. 
Setki tysięcy cywilów 
żegnały płonące ulice. 
Exodus ludzkich postaci 
głodnych i przerażonych 
pędzili niemieccy kaci 
do miejsca kaźni w Pruszkowie. 
Tam wybór w obozie Dulag: 
Oświęcim, gubernia lub kula. 
Oddajmy cześć marszem pamięci 
„Tędy przeszła Warszawa”. 
Milczą niezłomne warszawskie dzieci, 
lecz wy kamienie wołajcie, krzyczcie 
do tych co dzisiaj pytają 
„Czy było warto?”

Doświadczonych i mniej doświadczonych twórców 
zapraszamy do współtworzenia  tej strony. Utwory 
można przesyłać na adres redakcji: 
redakcja@pruszkowskie-wieści.pl 

Pomnik Mauzoleum w Pęcicach 

POEZJA

mailto:redakcja%40pruszkowskie-wie%C5%9Bci.pl%20?subject=
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Rodzina, odpowiedzialność, wiedza
Mówimy o potrzebach i o tym, 
jak powinna funkcjonować rodzi-
na w dzisiejszym świecie pełnym 
alkoholu, przemocy i złych wzor-
ców. Rodzina to system a nie ojciec, 
matka, dziecko. Każde z osobna tak 
naprawdę funkcjonuje we własnej 
zamkniętej przestrzeni. W Polsce 
osoby uzależnione i współuzależ-
nione mają zorganizowaną pomoc 
na dość przyzwoitym poziomie, ale 
to nie wszystko. 

Uczucia to temat tabu, o nich się 
nie mówi. Uczucia to sfera życia 
człowieka, która ma największy 
wpływ na podejmowane decyzje.

Alkohol to prawnie dozwolony 
narkotyk i jednocześnie substan-
cja, która jest destrukcyjna w cza-
sie, kiedy jest używana i również 
wtedy, gdy zostaje wyeliminowana  
z życia rodziny. Na skutek picia 
około 80% rodzin rozpada się. 
Alkohol, który był przyczyną roz-
stania, jest napiętnowany, ale 
jeśli osoba uzależniona przestaje 
pić, odsetek rozwodów nie jest 
wcale mniejszy. Teoretycznie 
alkohol wyeliminowany z rodziny 
to powrót do sprawnego jej funk-
cjonowania. Niestety tak nie jest. 
Wiedza, którą posiadają członko-
wie rodzin na temat choroby alko-
holowej, jest nikła lub żadna. Mimo 
braku alkoholu rodzina przestaje 
istnieć. Każdy z członków rodziny 
podąża własną ścieżką, kierując 
się własnymi uczuciami, często nie 
wiedząc, co czują najbliżsi. Cho-
roba alkoholowa niszczy kontakt  
z własnymi uczuciami każdego 
członka rodziny. Osoby wspó-
luzależnione, nie mając wiedzy, 
natychmiast tworzą kolejny zwią-
zek z osobą uzależnioną. Ina-
czej nie potrafią. Osoby żyjące  
z alkoholikiem nie wiedzą, że alko-
holik ma w sobie ogromną miłość 
do swojego kata i zabójcy - alko-
holu. Prośby, groźby, kazania nie 
odniosą żadnego skutku. Najwięk-
szym błędem najbliższych osoby 
uzależnionej jest zadawanie pyta-
nia: „Dlaczego pijesz?”. Nadużywa-
nie alkoholu to oręż, którego alko-
holik używa przeciwko tym, którzy 
je zadają. Obwinia o swoje picie 
wszystkich, ale nie siebie. Tylko 
cierpienie własne zmusza każdego 
człowieka do zmiany. Jeśli nie cier-
pimy z powodu bólu zębów, to nie 

łykamy tabletek przeciwbólowych. 
Dopóki alkoholik nie zacznie cier-
pieć, nigdy nie przestanie pić. Musi 
zacząć ponosić konsekwencje 
swojego picia, musi zacząć cier-
pieć, żeby rozpocząć jakąkolwiek 
zmianę. Takie działanie jest różnie 
nazywane: „twarda miłość”, „mądra 
miłość”. Dzięki mojej bratowej dla 
mnie to „twarde wsparcie” i myślę, 
że określenie to oddaje w 100% 
wszystko, co dzieje się w sferze 
emocjonalnej najbliższych osoby 
uzależnionej. Nie zawsze po latach 
udręki istnieje jeszcze miłość (czę-
sto zmienia się w nienawiść), ale 
chęć pomocy i wsparcia, nawet 
kiedy już nie ma rodziny, pozostaje.

W chwili obecnej jedy-
nym miejscem, gdzie jest 
możliwy powrót rodziny  
do sprawnego funkcjonowania 
to Stowarzyszenia Abstynenckie. 
W naszych działaniach kładzie-
my szczególny nacisk na to, aby 
w życiu organizacji uczestniczyły 
całe rodziny. Nie jesteśmy profe-
sjonalistami, ale do tego, by roz-
mawiać o uczuciach, nie trzeba 
mieć tytułu profesora. Wystarczy 
rozumieć i wspierać tych, któ-
rzy są zdominowani przez picie 
alkoholu nie tylko bezpośrednio, 
ale i pośrednio. Wzorce, jakie 
dzieci czerpią z otoczenia naj-
bliższych, „pokutują” przez całe 
dorosłe życie. Praca poszczegól-
nych członków rodziny nad sobą  
w trakcie terapii nie daje rozwiąza-
nia wszystkich problemów i złych 
nawyków. Proces uzależnienia jest 
długotrwały, tak powrót rodziny 
do sprawnego funkcjonowania 
wymaga czasu i rehabilitacji.

Stowarzyszenia Abstynenckie nie 
bez powodu w swoich nazwach 
mają słowo RODZINA. Jest to świa-
dome działanie, mające na celu 
przyciągnięcie jak największej ilo-
ści pełnych rodzin, które w dogod-
nych warunkach mogą powrócić 
do prawidłowego funkcjonowania. 
Profesjonalizacja naszych dzia-
łań ma ułatwiać rodzinom ten 
proces. Działania rehabilita-
cyjne organizowane w naszych 
stowarzyszeniach pozwalają  
skoncentrować się na wszystkich 
aspektach życia. Dzięki naszym 
staraniom poprawiamy umiejęt-
ności komunikacyjne wewnątrz 

rodziny, komunikację na zewnątrz, 
pokazywanie swoich potrzeb, 
pozbycie się wstydu i strachu 
przed odrzuceniem. Kolejnym 
elementem, dającym pozytywne 
rezultaty, jest powrót do wspól-
nego, kreatywnego spędzania 
wolnego czasu. Mamy również 
świadomość, że bez wsparcia ze 
strony rządzących będzie bar-
dzo trudno osiągnąć zadawala-
jące rezultaty. Środowisko nasze 
stoi na stanowisku, że jeśli nic 
nie zostanie zrobione w trzech 
sferach (dostępność, cena, rekla-
ma) związanych z alkoholem,  
to nasza praca będzie przypomi-
nać zmagania SYZYFA. 

Działania, jakie prowadzimy w sto-
warzyszeniach abstynenckich, to 
przede wszystkim rehabilitacja uza-
leżnionych i ich rodzin. W stowarzy-
szeniach nie ma miejsca na leczenie.  
Od tego są specjaliści i tak ma być. 
Wynika to również ze standardów, 
jakie zostały w latach 2012-2013 
opracowane i według nich pracują 
stowarzyszenia. Mają one także 
podnosić jakość naszych działań. 
Służą one rozwojowi nie tylko 
organizacji, ale i poszczególnych 
członków. 

Misją  stowarzyszeń jest 
wszechstronna pomoc oso-
bom uzależnionym od alkoholu  
i od innych uzależnień, a także 
ich rodzinom. Tworzymy wielo-
płaszczyznowe formy prowadzące 
do pełnej abstynencji, aktywności 
życiowej, zawodowej i społecznej.

Tworząc struktury, nie mamy 
zamiaru budować organizacji. 
Chodzi nam o możliwość współ-
pracy. Na poziomie stowarzysze-
nia partnerami są jednostki samo-
rządu terytorialnego, na poziomie 
związku wojewódzkiego urzędy 
marszałkowskie i wojewodowie. 
Natomiast Krajowa Rada to współ-
praca z agencjami rządowymi 
(PARPA) i ministerstwami.

Działania, które prowadzone 
są na szeroką skalę to różnego 
rodzaju działania edukacyjne, 
sportowe, integracyjne, tre-
ningowe, z których w chwili 
obecnej w skali kraju korzysta  
tysiące osób. 

          Bogdan Urban

SOCJUS
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Świetlicowe wieści (część II)
Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wracamy na chwilę do prusz-
kowskich szkół. W dzisiejszym numerze publikujemy II cześć artykułu o świetli-
cowej działalności w miejskich podstawówkach. Poprzednio zajrzeliśmy do SP2, 
SP5, SP9 i SP10, tym razem zapraszamy do SP3, SP4 i SP8.
Świetlicowy sport w Szkole Pod-
stawowej nr 8 to przeprowa-
dzane 3 razy w tygodniu zajęcia 
w sali gimnastycznej oraz (o ile 
pozwalały warunki pogodo-
we) gry i zabawy ruchowe  
na boisku szkolnym zarówno 
przed jak i po południu. Niezwy-
kle istotnym elementem pra-
cy było podejmowanie działań 
rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia, budujących empatię, 
kreatywność oraz samorządność 
wychowanków.

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się projekt - „Małe formy teatral-
ne” - międzyświetlicowe spotka-
nia, których jednym z punktów 
była prezentacja przedstawień 
teatralnych.

Najnowszym projektem była „Mała 
galeria”- cykliczne wystawy prac 
dzieci w Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszkowie.

Podjęto działania z różnych obsza-
rów edukacyjnych: „Przyjaciele 
Zippiego” - edukacja emocjonalna, 
„Godziny wychowawcze ze świa-
tem” - edukacja globalna, „Gość w 
świetlicy - spotkania z przedstawi-
cielami różnych zawodów. 

Współpracowano z dziennym 
oddziałem szpitalnym dla osób 
starszych oraz z Samorządem 
Uczniowskim (gazetka „Szkol-
niak”, zbiórka karmy, akcesoriów 
i zabawek dla zwierząt, spacery 
z podopiecznymi schroniska dla 
czworonogów). Działania te były 
prawdziwymi lekcjami współod-
czuwania i współdziałania.

Świetlica SP 8 włączyła się aktyw-
nie we wszystkie uroczystości. 
Organizowała szkolne obchody 
Dnia Kropki, Dnia Praw Dziecka 
(quizy, konkursy), wewnętrzne 
święta, np. z okazji Światowego 
Dnia  Zwierząt, Międzynarodowe-
go Dnia Lekarza, Świetlicowego 
Dnia Kundelka oraz konkursy pla-
styczne (Mój Miś, Najpiękniejszy 
łańcuch choinkowy, Krajobraz 

zimowy, Zwiastuny wiosny, Fan-
tastyczne koty, Najpiękniejsza 
pisanka).

Kronika świetlicy archiwizuje cało-
roczne działania.

„Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”, 
„Bezpieczeństwo dzieci w inter-
necie”, „Z darami natury świat nie 
jest ponury”, „Z przysłowiem za 
pan brat” to projekty zrealizowane 
w świetlicy Szkoły Podstawowej 
nr 3. Była też zbiórka makulatury 
(zebrano 143 kg). Zorganizowano 
obchody świąt narodowych – 
uczniowie samodzielnie wykonali 
kotyliony w barwach narodowych, 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielka-
nocy – uczniowie uczestniczyli w 
konkursie „Idą święta, nie o SMS, 
lecz o kartce pamiętaj”, Święto 
Patronki – uczniowie w ramach 
edukacji muzycznej poznali utwo-
ry z repertuaru „Mazowsza”, Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet – dzie-
ci uczestniczyły w zewnętrznej 
lekcji bibliotecznej, Dzień Mamy 
i Dzień Dziecka – przygotowa-
no poczęstunek, wspólne gry i 
zabawy, wzięto udział w konkur-
sie zorganizowanym przez SP 6. 
Podjęto współpracę z pielęgniarką 
szkolną, która przybliżyła uczniom 

zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem w czasie wolnym i 
przeprowadziła kilka pogadanek 
tematycznych.

O aktywność fizyczną dbano pod-
czas wyjść na boisko szkolne oraz 
zajęć w sali fitness.

Należy podkreślić trudne warunki 
lokalowe w „Trójce”. Aż 293 osoby 
objęte zostały opieką świetlicową.

Szkoła Podstawowa nr 4 znana 
jest z działań charytatywnych, 
nastawionych na pomoc drugie-
mu człowiekowi. Miało to również 
swoje odzwierciedlenie w pracy 
świetlicy.

W ramach współpracy z Hospicjum 
Domowym Księży Marianów w 
Warszawie, uczniowie brali udział 
w inicjatywie edukacyjnej „Pola 
nadziei”. Przeprowadzono zajęcia 
tematyczne, przygotowano kartki 
świąteczne, posadzono żonkile 
jako symbol nadziei. Zorganizo-
wano loterię „I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem” - zebrano 
fanty, samodzielnie wykonano 
wiele drobnych przedmiotów. 
Udzielono wsparcia uchodźcom z 
Ukrainy.

Konkurs „Aniołowie - skrzydlaci 

NA SPORTOWO I REKREACYJNIE
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przyjaciele” pozwolił zacieśnić 
kontakty z piastowskimi szkoła-
mi, rozwinąć wrażliwość este-
tyczną oraz kultywować tradycje 
bożonarodzeniowe.

„Świetliczaki na tropie… zaga-
dek” to ogólnopolski projekt 
edukacyjny, w którym uczniowie  
z SP 4 uczestniczyli już po raz 
drugi. W ramach projektu podej-
mowano różną tematykę, szukano 
odpowiedzi na wiele pytań - Kim 
jest Biała Dama?, Cztery pory roku 
a może więcej?, Co ma piernik 
do wiatraka?, Co to jest gafa?, Jak 
zostać piratem?, Paski, prążki czy 

kwiaty?, Czy czas ma skrzydła? Kto 
na podium dzisiaj stanie?…

Równie ciekawie brzmią tytuły: 
Kraina Emocji, Wyobraźni, Mocy 
słów, Empatii, Odwagi… To modu-
ły międzynarodowego projektu 
edukacyjnego, którego celem było 
kształtowanie społecznych kom-
petencji i postaw oraz promocja 
ekologii. Uczniowie „Czwór-
ki” chętnie uczestniczyli w tym 
projekcie.

Pobyt w świetlicy umożliwiał 
uczniom uczestnictwo w zajęciach 
szachowych, plastycznych - „Mło-
dy artysta”, w „Czwartkowych spo-

tkaniach z przyrodą” oraz w zaję-
ciach usprawniających w zakresie 
małej motoryki.

Najróżniejsze propozycje, cieka-
we pomysły, bogata oferta zajęć, 
wszechstronne oddziaływanie na 
młode pokolenie, nauka, opie-
ka, wychowanie, kształtowanie 
postaw…

Świetlica szkolna stała się kon-
glomeratem, klubem sportowym, 
domem kultury, czytelnią, salą 
lekcyjną, dyskoteką, kinem. Chyba 
każdy znajdzie w takim miejscu 
coś ciekawego, rozwijającego, 
pouczającego, wartościowego.

Zainteresowanych codzienną pra-
cą świetlic szkolnych zapraszam 
do odwiedzenia stron interne-
towych poszczególnych szkół 
– zakładka „świetlica szkolna”. To 
może być ciekawa lektura, pomoc-
na w odczarowaniu stereotypu, że 
świetlica to tylko „przechowalnia 
dzieci”.

Na podstawie informacji otrzyma-
nych z pruszkowskich szkół 

materiał opracowała 

Renata Szcześniak

ARTEfakty
W tym roku Pruszkowski Festiwal Archeologiczny poświęcony będzie glinie i wy-
robom ceramicznym tworzonym na przestrzeni wieków. W ciągu całego dnia 
czekają nas pokazy, warsztaty, projekcje filmów dokumentalnych, prelekcje oraz 
finałowe wydobycie wypalonych naczyń. Spotykamy się 11 września o godz. 11.00. 
Finał – godz. 17.30.
Skrócony program

11.00

OTWARCIE FESTIWALU

11:15

TAJEMNICE GLINIANYCH DZBANKÓW

Spektakl słowno-muzyczny dla dzieci – opowieść z 
muzyką na żywo.

12:30 

KINTSUGI

Pokaz japońskiej sztuki naprawiania potłuczonych 
naczyń ceramicznych.
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14:00 - 17:00

PRELEKCJE:

14:00

JASKINIA I MALOWANY DZBANEK. BARWNY ŚWIAT 
PRZED WIEKAMI

14:40  
GARNEK 3D

15:20  
CEGIELNIE PRUSZKOWSKIE

16:00

OD TEICHFELDA DO EHRENREICHA – DZIEJE 
PRUSZKOWSKIEJ FABRYKI FAJANSU I WYROBÓW 
CERAMICZNYCH

KAJTEK, RYSZARD I NOSTALGIA… – PORCELITO-
WE SERWISY Z PRUSZKOWA

11:00 - 13:00; 13:00 - 15:00; 15:00 -18:00

Filmy dokumentalne

17:30

WYPALONE W OGNIU

Wypał naczyń.

11:00 - 18:00 

REKONSTRUKCJE

Stanowiska rekonstrukcyjne – pokazy, wyroby  

i warsztaty garncarskie.

11:00-18:00  

W NEOLITYCZNEJ ZAGRODZIE

Warsztaty dla dzieci.

11:00 - 18:00  
PRZEDŚWIT – MAZOWIECKIE CENTRUM META-
LURGICZNE Z PRZEŁOMU ER

Zwiedzanie wystawy stałej Przedświt – mazowiec-
kie centrum metalurgiczne z przełomu er.

II POŁOWA WRZEŚNIA

O ARCHEOLOGII, STAROŻYTNYCH HUTNIKACH I 
GARNCARZACH

Projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkoły 
specjalnej.

TAJEMNICE GLINIANYCH DZBANKÓW 
Spektakl słowno-muzyczny

FIBULA   
Teatrzyk kamishibai.

BĄDŹ JAK INDIANA JONES  
Zajęcia edukacyjne.

Projekt edukacyjny „O ARCHEOLOGII, STA-
ROŻYTNYCH HUTNIKACH I GARNCARZACH” 
został sfinansowany w całości ze środków Powiatu 
Pruszkowskiego.

Wrzesień w MSHM
17 września - Otwarcie wystawy Warstwy. Dziedzictwo Archeologicz-
ne Mazowsza.  Wystawa poprowadzi nas czterema ścieżkami tematycz-
nymi, które przybliżą widzom badania archeologiczne, kwestie kon-
serwacji zabytków, a także fenomen regionu – Mazowieckie Centrum 
Metalurgiczne. Archeologicznego bakcyla połkną też mali odkrywcy. 

24 września, godz. 17.00 -KONCERT: Łukasz Ojdana – fortepian 

Kurpian Songs & Meditations

25 września, godz. 17.00 - KONCERT: Adam Strug 

Pieśni Leśne 

Bilety :Normalny – 40 zł ; ulgowy 20 zł

w
ie

śc
i z

 k
ul

tu
ry

http://mshm.pl
http://https://www.ckis.pruszkow.pl


17

Pruszkowskie Wieści | wrzesień 2022

1.09.2022 Start zajęć artystyczno-edukacyjnych

Zapraszamy na zajęcia muzyczne, plastyczno-manu-
alne, teatralne, taneczne, edukacyjne. Informatory 
z ofertą dostępne są w siedzibie MOK, a także peł-
na informacja jest na stronie www.mok-kamyk.pl/
zajęcia

11.09.2022/niedziela/ godz. 10:30 i 12:00

Poranek teatralny dla dzieci  

„Warzywny Show” spektakl w wykonaniu Teatru 
Fabryka Kultury

Miejsce: Sala widowiskowa CDK

ul. Bohaterów Warszawy 4 | Pruszków

Historia rozgrywa się w teatrze. Tego dnia na scenie 
wystąpią wielkie gwiazdy światowego formatu – Burak 
Zenon i Ziemniak Andrzej. Wszyscy nie mogą docze-
kać się ich przybycia, ponieważ ich piosenka „Buraki, 
Ziemniaki to fajne chłopaki” bije rekordy popularno-
ści. Na Show przybywa również Pan Brukselka, któ-
ry jest dość ponurym urzędnikiem, a jego zadaniem 
jest sprawdzenie, czy spektakl odbywać się będzie w 
sposób kulturalny. Nikt nie podejrzewa, że Bruksela 
zakochany jest bez pamięci w Kapuście Jolancie i jed-
nocześnie zbyt nieśmiały, aby okazać swoje uczucia. 
Jakie historie opowiedzą nam warzywa? I czy Show w 
ogóle się ZAGOTUJE? Na te pytania odpowiemy Wam 
w super zabawnym spektaklu pt. „Warzywne Show”.

Bezpłatne wejściówki dostępne od 2.09.2022 od godz. 
9:00 na stronie internetowej www.mok-kamyk.pl/
bilety Spektakl dla dzieci 3+ 

Projekt „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców - Mali-
chy - Tworki” jest finansowany ze środków Miasta 
Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego – VI 
edycja 2022

24.09.2022/sobota/godz. 18.00

Nakręceni na Film! Pruszkowskie Spotkania Filmowe

„Matki równoległe” (2021)

Reżyseria: Pedro Almodóvar

Miejsce: Sala audytoryjna MOK „Kamyk”, ul. Bohate-
rów Warszawy 4, Pruszków

Opis: Dwie kobiety zostają matkami w tym samym 
dniu. To tragikomiczna, intymna opowieść o bólu 
i blasku macierzyństwa. To również mocny głos 
przeciw rodzinnym sekretom i ukrywaniu prawdy o 
przeszłości. Wstęp bezpłatny. Pokaz finansowany z 
budżetu Miasta Pruszkowa

25.09.2022 /niedziela/ godz. 16:00

„Miłosna Osiecka” Koncert Katarzyny Żak 

Miejsce: Sala widowiskowa CDK

ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków

„MIŁOSNA OSIECKA – piosenki Agnieszki Osieckiej” to 
najnowszy koncert Katarzyny Żak. Liryczny, roman-
tyczny, nostalgiczny. Po prostu miłosny. Usłyszymy 
„Małgośkę”, „Na całych jeziorach Ty”, „Okularników”, 
„Weselne dzieci”, „Siedzę w Mławie”, „Wariatkę”, „Bal-
ladę wagonową”. Koncert jest absolutnie wyjątkowy 
również ze względu na fakt, że w repertuarze znalazły 
się dwa całkowicie nieznane teksty Agnieszki Osiec-
kiej, które Katarzyna Żak dostała od Agaty Passent 
i do których została specjalnie na tę płytę napisana 
muzyka.

Wejściówki dostępne od 12 września 2022 od godz. 
9:00 na stronie www.mok-kamyk.pl/bilety

Wrzesień w Kamyku
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O archiwistyce społecznej raz jeszcze
Centrum Archiwistyki Społecz-
nej (CAS) jest instytucją kultury, 
która została założona w styczniu 
2020 roku przez Fundację Ośrod-
ka KARTA oraz Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. CAS 
kontynuuje wieloletnią pracę Fun-
dacji Ośrodka KARTA w obszarze 
archiwistyki społecznej.

We wcześniejszych latach to Ośro-
dek KARTA od wielu lat starał się o 
wsparcie archiwistyki społecznej. 
W Polsce głównym czynnikiem 
wzrostu archiwów społecznych są 
m.in. zmiany ustrojowe przełomu 
lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych minionego wieku. 
Wśród innych czynników zwięk-
szenia się liczby społecznych ini-
cjatyw dokumentacyjnych wymie-
nia się np. procesy migracyjne  
i różnorodne zmiany w życiu spo-
łeczności związane z poczuciem 
tracenia tożsamości lub jej margi-
nalizowania, wpływy industrializa-
cji i deindustrializacji oraz zmiany 
pokoleniowe; rosnące zaintereso-
wanie historią lokalną, rodzinną i 
indywidualną; wzrost możliwości 
finansowania tego typu inicjatyw. 

Istotny wpływ 
na powstawa-
nie społecz-
nych archiwów 
miała również 
r e w o l u c j a 
cyfrowa, szcze-
gólnie dwa jej 
aspekty. Pierw-
szym z nich 
było ułatwienie, 
dzięki komu-
nikacji on-line, 
powstawania 
społecznośc i 
i komunikowania się ich człon-
ków między sobą, dzięki czemu 
nie potrzebują oni już fizycznego 
miejsca spotkań, ale istnieją tylko 
w świecie wirtualnym. Drugim 
aspektem jest związane z wyko-
rzystaniem cyfrowych narzędzi 
ułatwienie i przystępność prac 
archiwalnych, zwłaszcza takich 
jak tworzenie kopii dokumentów 
oraz zapisywanie wywołanych 
źródeł, ale też ich opisywanie 
czy udostępnianie. Zachęcam raz 
jeszcze do odwiedzenia portalu 
zbioryspoleczne.pl oraz odwie-

dzenia podstrony - archiwum 
Książnicy Pruszkowskiej. W por-
talu znajduje się ponad 500 foto-
grafii dotyczących historii Prusz-
kowa. Zachęcam po raz kolejny  
do przeszukania swojego rodzin-
nego archiwum, może i w nim 
znajdą się artefakty dokumentu-
jące życie społeczne w naszym 
mieście. 

Zapraszam do kontaktu: Kamil 
Szurmak, Czytelnia Pruskovianów, 
Dworzec PKP,  tel. 22-728-26-18. 

  

Kolorowanka Pokoloruj Pruszków
Podczas Dni Pruszkowa w pawilonie Książnicy Prusz-
kowskiej dostępna była kolorowanka „Pokoloruj 
Pruszków”. Mam nadzieję, że kolorowanka ta nie tylko 
przyczyni się do rozwoju talentów kreślarskich naj-
młodszych Czytelników biblioteki, ale także wywoła 
pytania do rodziców: Mamo, gdzie jest ta „Willa Hose-
rów”? Tato, dlaczego tutaj jest taki herb Pruszkowa, a 
dawniej był inny? Babciu, dlaczego ten pałacyk nazy-
wa się „Sokoła” ? 

Ilustracje do kolorowanki opracowano na podstawie 
fotografii ze zbiorów Czytelni Pruskovianów. Koloro-
wanka dostępna pod linkiem: https://tiny.pl/9v8mk. 
Zapraszam nauczycieli edukacji przedszkolnej i wcze-

snoszkolnej do 
wzięcia udzia-
łu w lekcji na 
temat historii 
P r u s z k o w a  
i odwiedze-
nia Czytelni 
Pruskovianów 
(Dworzec PKP, 
II piętro). Pod-
czas zajęć wykorzystana będzie niniejsza kolorowanka. 

Zapraszam. Kamil Szurmak, tel. tel. 22-728-26-18, pru-
skoviana@biblioteka.pruszkow.pl

fot. ze zbiorów K. Żochowskiego, 
pracownice ZNTK podczas przerwy

Cyfrowe Supermoce 3.0 - projekt edukacji cyfrowej
Książnica Prusz-
kowska znalazła się 
w gronie laureatów 
konkursu Cyfro-
we Supermoce, w 
ramach którego 
otrzymamy dotację 

na zakup sprzętu oraz cykl warsztatów zwiększają-
cych kompetencje cyfrowe mieszkańców Pruszkowa. 

Bardzo dziękujemy Fundacji Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego oraz Good Things Foundation 
za możliwość realizacji naszego projektu. Już teraz 
zapraszamy mieszkańców Pruszkowa, którzy chcą 
podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe do kontaktu 
z osobą odpowiedzialną za realizację projektu: Kamil 
Szurmak, Czytelnia Pruskovianów, Dworzec PKP (II 
piętro), tel. 22-728-26-18 lub 782-887-703. Więcej o 
projekcie: www.kompetencje3-0.pl
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MOPS w Pruszkowie - oferta
MOPS



http://www.pruszkow.pl/mieszkancy/aktualnosci-mieszkaniec/ruszyly-zapisy-na-runmageddon-w-pruszkowie/
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