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TĘSKNIMY, bo za szybko odchodzą

Ewa Buk

Pożegnanie 
Staruszka dotarła na cmentarz, gdy już było prawie po wszystkim. Jej wyczucie czasu jeszcze 
nigdy nie było takie idealne. Idąc do alejki mijała ludzi, którzy zmarzli już dość, by marzyć 
tylko o ciepłym posiłku. Rodzina stała niedaleko grobu przyjmując kondolencje. Kobieta po-
prawiła wściekle różową spódnicę, już dawno pozbyła się wszystkich czarnych ubrań, prze-
sunęła wiązanki na sąsiednim grobie i usiadła. Była zmęczona, bólami ciała, ciągłym płaczem 
i dodatkowo osłabiona lekami na uspokojenie popijanymi melisą.
Wyciągnęła coś z kieszeni kurtki. Trzymała to w zaciśniętej pięści. Zdjęła wcześniej ręka-
wiczkę, by lepiej czuć metal.
– A więc zrobiłaś to stara wiedźmo – powiedziała cicho mając nadzieję, że nikt jej nie usłyszy. 
Wolną ręką przeciągnęła po nagrobku, na którym jeszcze nie wyryto nazwiska zmarłej.
– Zrobiłaś. Nasz najstarszy zakład. Kiedy to było? Pewnie w liceum. Wtedy zakładałyśmy się 
częściej. Taka rozrywka. Zakłady, na które nie miałyśmy wpływu. Ale podejrzewam, że żadna 
z nas nie chciała przegrać tego konkretnego.
Zacisnęła mocniej pięść.
– Ale wygrałaś. – Z trudem powstrzymała łzy. – To twoja wygrana. – Zawahała się. – Ale już 
ci się raczej nie przyda. Pewnie jeszcze wpadnę pogadać. Nawet jeśli to bez sensu. Chyba 
pierwszy raz żałuję, że po śmieci nic nie ma. Żegnaj przyjaciółko.
Wstała niezgrabnie z pomnika, i pierwszy raz spojrzała na trumnę. Wcześniej nie miała na to 
odwagi.
Ze łzami na twarzy podeszła do rodziny zmarłej. Nic nie powiedziała. Przytuliła tylko córkę – 
dorosłą kobietę, którą widziała jak dorasta. To wystarczyło. Schyliła się do wnuka. Wsadziła 
mu do ręki metalowy krążek – pięć złotych, niewiele już wartych w dzisiejszych czasach.
– Myślę, że babcia by chciała żebyś ty to dostał.
Nie mówiąc nic więcej ruszyła do wyjścia. Kolorowa plama na tle szarego cmentarza.

Ewa Buk jest mieszkanką Piastowa. Należy do grupy Piastów Pisze Prozę.

Wybór tekstu - Anna Rykowska
Fot. Jacek Rykowski
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Drodzy Czytelnicy,

przed Wami nowe jesienne wydanie „Pruszkowskich wieści” 
w nieco nostalgicznym stylu. Do tradycji Dnia Wszystkich 
Świętych nawiązuje zarówno okładka gazety, jak i publiko-
wana w niej poezja, oraz wspomnienie o Tadeuszu Hubercie 
Jakubowskim, naszym pruszkowskim kronikarzu.

Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że w listopadowym 
numerze będzie smutno: publikujemy energetyczne treści 
dotyczące sportu i rekreacji, w tym wywiad z prezydentem 
Pruszkowa Pawłem Makuchem. Nasz wydawca, Stowarzy-
szenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”, świętował niedawno 
31. rocznicę swego powstania, czemu towarzyszyła uroczy-
sta gala – o tym również piszemy. 

Chwalimy się  udanym debiutem literackiego klubu naszej 
gazety, gdzie gwiazdą wieczoru została nasza felietonistka 
Iwona Szewczak. Zapraszamy także na kolejne spotkanie, 
23 listopada o 18.00, tym razem w Centrum Kultury i Sportu. 
Tematem imprezy będzie sport i rekreacja.

Życzymy miłej lektury, serdecznie pozdrawiamy i, tradycyj-
nie, zapraszamy do komentowania oraz do współpracy, 

redakcja@pruszkowskie-wiesci.pl



Iwona Szewczak 

List do brzozy

Moja kochana, dobra brzozo
udało się, zdjęliśmy z Ciebie kraty pnączy
łatwo nie było
opancerzyły Cię całą, doszły na sam czubek...
pamiętam dzień, kiedy Cię ujrzałam
ból przeszył moje serce
stałam przed tobą - Ty taka schowana...
ale to nie była gra w chowanego
ja w smutku - Ty ledwo żywa pod obcym ciężarem
trwałaś... taka niczyja, odgrodzona, zapomniana
przez śpiew drozda, uśmiech słońca, dobro ludzi
patrzyłam na Ciebie poraniona w środku,
ściągnęłaś mnie wzrokiem - wybrałaś mnie,
wiedziałaś, że pomogę Ci wydostać się z tej niewoli
a ja ratując Ciebie ratowałam siebie
ratowałam babcię z obozu
ratowałam ojca z wypadku
ratowałam świat...
moment, kiedy przytuliłam się do Ciebie
był dla mnie wyzwoleniem,
płaczem radości dziecka,
szlochem wiecznej tęsknoty
ujściem skrywanej złości.
 
Nawet nie wiesz, ile dajesz mi siły,
przywracasz wspomnienia o babci
dajesz pamięć o ojcu...
cały czas za nim tęsknię
gdy się do Ciebie przytulam, czuję, jakbym się z nim łączyła
metafizyka, magia - nie wiem, jak to nazwać
ale czuję przy Tobie jego obecność
On bardzo lubił brzozy - szczególnie jedną sobie upodobał
białą, krzywą mazurską brzozę
nie ma już tej brzozy, tak ja nie ma mojego ojca
oboje zostali „wyrwani” z tego świata, nagle...
i odnalazłam go w Tobie
dla mnie to znak.

 

W czasie, gdy zamknięto cmentarze
Ty byłaś dla mnie drogowskazem,
pomnikiem pamięci
zapaliłam znicz pod Twoim pniem
usiadłam i modliłam się
wspominałam chwile, dobre chwile z...żyjącymi umarłymi,
jak jest mi źle, przychodzę do Ciebie, aby się przytulić
bo przytulanie jest jak kochanie
nawet jak jest zimno i mróz, Ty stoisz i czekasz na mnie
przy Tobie czuję...siebie
czuję, że oddycham.
 
I nie pozwolę Cię wyciąć! Nikomu! Nigdy!
Dla mnie jesteś najpiękniejszych drzewem
dziękuję Ci moja biała brzozo, że jesteś
dziękuję Ci za życie...
 
a drozd uratowany zaśpiewał:
 
brzoza biała w polu stała
krzywa taka, poraniona
gałąź jedna jej zwisała...
tak, zmęczone jej ramiona
 
obok większe stały brzozy
takie smukłe, wręcz wyniosłe
brzoza biała posmutniała
podśmiewały się z niej siostry
 
z tego smutku się zwierzała
chłopakowi, z duszą piękną
przyjaciela w nim zyskała
z nim na wieczność się wybrała...

Fot. Jacek Rykowski
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Wspomnienie o Panu Tadeuszu Hubercie Jakubowskim

3 XI 1931 r. – 7 XII 2019 r.

Kim był Tadeusz Hubert 
Jakubowski?
Tadeusz Hubert Jakubowski – 
absolwent Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tomasza Zana w Prusz-
kowie, harcerz, więzień polityczny, 
architekt, autor wielu książek, m.in. 
Lata prawie bezgrzeszne, Pruszków 
dawno temu, Znakiem tego oskar-
żony. Mieszkaniec Pruszkowa.
Kim był dla mnie Pan Tadziu? 
Z wielką przyjemnością Czytelni-
kom „Pruszkowskich Wieści” odpo-
wiem. Pamiętam... moje pierwsze 
spotkanie z Panem Tadziem i jego 
pierwszą dedykację spośród wielu, 
którą wtedy otrzymałem.
Zacznijmy od początku... Był rok 
2016, jak dobrze pamiętam paź-
dziernik. Był to dla mnie trudny 
czas, ponieważ miesiąc wcześniej 
pochowałem moją ukochaną Bab-
cię. Babcia była jego rówieśnicz-
ką. Niestety do tej pory nie było 
mi dane poznać Pana Tadeusza 
Huberta Jakubowskiego, choć od 
lat czytałem jego książki.
Krótko po śmierci babci dowiedzia-
łem się, że niedawno ukazała się 
nowa książka Pana Tadzia. Udałem 
się do biblioteki miejskiej w celu jej 
wypożyczenia. W bibliotece cisza, 
spokój i pustka. Byłem ja, pewien 
starszy pan i pani Ewa – bibliote-
karka. Niestety nie było najnowszej 
książki Pana Tadzia. Byłem nieco 
rozczarowany, ale... do dziś mam 
w uszach słowa pani Ewy: „Panie 
Jakubie książki na razie nie ma, 
ale mam coś specjalnie dla pana”. 
W głowę zachodziłem, co to może 
być. „Mówił pan, że zawsze chciał 
poznać pana Tadzia Jakubowskie-
go” - po chwili dodała bibliotekar-
ka. „Pani Ewo, oczywiście, że tak” 
- szybko odpowiedziałem. W tym 
momencie podszedł do mnie miły 
starszy pan, którego wcześniej 
spostrzegłem pomiędzy regałami. 
Przedstawił się: „Witam serdecznie 
najwierniejszego mego czytelnika, 
oto ja we własnej osobie - Tadeusz 
Hubert Jakubowski”. Byłem zdzi-
wiony i szczęśliwy zarazem, że 
miałem okazję poznać osobiście 

mego idola, jak by to powiedziała 
młodzież. Ja spotkałem „Prusz-
kowskiego Mistrza Pióra”. Oczy-
wiście nie byłbym sobą, gdym nie 
poprosił o wspólne zdjęcie. 
Mijały lata, a moja znajomość 
z Panem Tadziem trwała nadal. 
Okazało się, że mamy wspólne 
zainteresowania. Razem kibicuje-
my naszym chłopakom z Bohate-
rów Warszawy 4, czyli piłkarzom 
MKS Znicz Pruszków. Często widy-
waliśmy się na mieście. Podziwia-
łem Pana Tadzia. Mimo podeszłe-
go już wieku z pamięci recytował 
swoje „Framuszki”, czyli opowiada-
nia. Pamiętam, że kiedyś był bar-
dzo dokuczliwy upał, a Pan Tadzio 
oznajmił mi, że jedzie do Warsza-
wy. Zaproponował wspólny spacer 
po ulicach stolicy. Niestety nie 
mogłem jechać, ponieważ tego 
dnia miałem umówioną wizytę 
u lekarza. Pozostałem w Prusz-
kowie, ale cały czas myślałem 
o Panu Tadziu, czy panujący upał 
nie zaszkodzi mu. Byłem niespo-
kojny. Kilka dni później z duszą 
na ramieniu udałem się do biblio-
teki głównej, aby dowiedzieć się, 
czy z moim przyjacielem, Panem 
Tadziem jest wszystko jest dobrze. 
Odpowiedź dostałem od samego 
dyrektora biblioteki, pana Grze-

gorza Zegadło: „Panie Jakubie 
wszystko z Tadziem dobrze, pisze 
kolejną książkę, będzie miał pan, 
co czytać”. Spadł mi kamień z ser-
ca, uspokoiłem się. 
Bardzo dobrze pamiętam ostatnie 
spotkanie z Panem Tadeuszem, 
niespełna cztery miesiące przed 
jego śmiercią. Było to 28. 09. 2009 r. 
w Muzeum Dulag 121 na obchodach 
„Dnia Pamięci Więźniów Obozu 
Dulag 121 i Niosących Im Pomoc”.
Oczywiście zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcie, które przekazałem 
do biblioteki z prośbą, o przeka-
zanie go Panu Tadziowi. Do zdję-
cia dołączyłem kartę urodzinowo 
– imieninową. Podziękował mi za 
pamięć i zdjęcia.  
W listopadzie dotarła do mnie 
informacja, że Pan Tadziu jest 
w szpitalu i poważnie choruje. Nie-
bawem los sprawił mi wielki ból.  
7 grudnia 2009 roku dowiedziałem 
się, że odszedł od nas wspaniały 
pruszkowianista Tadeusz Hubert 
Jakubowski, czyli Pan Tadziu. 
Ostanie pożegnanie Mistrza Pió-
ra odbyło się 15 grudnia 2009 
w Kościele pod Wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny w Prusz-
kowie Żbikowie. Pogrzeb miał 
bardzo podniosły charakter. 

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
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Ty byłaś dla mnie drogowskazem,
pomnikiem pamięci
zapaliłam znicz pod Twoim pniem
usiadłam i modliłam się
wspominałam chwile, dobre chwile z...żyjącymi umarłymi,
jak jest mi źle, przychodzę do Ciebie, aby się przytulić
bo przytulanie jest jak kochanie
nawet jak jest zimno i mróz, Ty stoisz i czekasz na mnie
przy Tobie czuję...siebie
czuję, że oddycham.
 
I nie pozwolę Cię wyciąć! Nikomu! Nigdy!
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Żegnali Go przedstawiciele władz 
miasta - Pan Paweł Makuch i Pani 
Beata Czyżewska, Starosta Powia-
towy - Pan Krzysztof Rymuza, 
społeczności pruszkowskich szkół: 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Prusz-
kowie i LO im. Tomasza Zana, 
pracownicy biblioteki, czytelnicy, 
mieszkańcy miasta...
Pan Tadeusz Hubert Jakubowski 
spoczywa na Cmentarzu Parafial-

nym w kwaterze Ł 035.
Zawsze, gdy jestem na cmenta-
rzu, odwiedzam grób Pana Tadzia.  
„A wszystko zaczęło się od ulicy 
Topolowej – najpiękniejszej ulicy 
Pruszkowa, Polski, Świata” – jak 
pisał w jednej z książek. 
Drogi Panie Tadeuszu brak mi 
Pana humoru, książek, a przede 
wszystkim spotkań z Panem oraz 
rubryki w Głosie Pruszkowa.

Od lat myślę, że władze powinny 
uhonorować tak wspaniałego oby-
watela miasta Pruszkowa. Moim 
pragnieniem jest nadanie imienia 
Tadeusza Huberta Jakubowskie-
go skwerowi mieszczącemu się 
przed budynkiem głównym Biblio-
teki Miejskiej, naprzeciw Urzędu 
Miejskiego, gdzie lubił siadać Pan 
Tadziu. A może na wzór pobli-
skiego Komorowa postawić tam 
ławeczkę, na której można by 
przysiąść w towarzystwie Pana 
Tadeusza? 

Jakub Marek Trąbiński 

„Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń 
- jest tylko zupełnie inne” 

Wiliam Shakespeare

Wszyscy już dawno prze-
szli.  Z uśmiechem na twarzy, 
pokonali dziesięcioszczeblowe 
trudności. Ona stała na początku 
trasy, drąc się niemo w wnie-
bogłosy, że nie da rady. Zawisła 
na kracie z liny, zablokowana 
własnym strachem. Paraliż całego 
ciała obezwładnił ją na tyle, że nie 
mogła cofnąć się ani zrobić kroku 
do przodu. Trwała uczepiona sieci 
o grubych oczkach jak ten pająk, 
któremu ktoś posmarował odnóża 
smołą. Przyspawana do miejsca 
patrzyła przed siebie, ale nic nie 
widziała. Łzy bez pytania leciały 
po jej wystraszonej twarzy, a zaję-
te trzymaniem się ręce nie mogły 
pomóc w ich ocieraniu. Spadały 
więc mokre na ziemię, zielonej 
trawie oddając wszystkie smutki 
i żale. Zamknęła oczy. Jak z tego 
wyjść, jak zakończyć coś, co się 
zaczęło – skulona próbowała oce-
nić sytuację.
Chyba za wysoką poprzeczkę sobie 

postawiła, za duże wyzwanie. 
Pomyślała, że jeśli uda się jej przejść 
po tych linowych przeszkodach 
zawieszonych siedem metrów 
nad ziemią, pokona wszystkie 
problemy, poradzi sobie z życiem. 
Takie wyzwanie, pobożne życzenie 

czy inna wróżba wymyślona, aby 
poczuć się lepiej. Zdeterminowa-
na celem, zapomniała zupełnie 
o swoim lęku wysokości, który 
był jej lękiem totalnym, takim nie 
do opanowania…
Zamilkła niezdolna przyznać się 
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przed innymi do swojej porażki… 
tak to czuła, choć inni nie wiedzie-
li, jakie wyzwanie sobie postawiła. 
Z tej sytuacji bez wyjścia wyrwał 
ja ciepły, spokojny, cierpliwy głos. 
Głos jej kolegi z pracy. Grzeczny 
i życzliwy On. Zawsze z dobrym 
słowem, z pogodną miną i szcze-
rym uśmiechem. Wyróżniał się, 
bo potrafił słuchać i reagował, gdy 
wymagała tego sytuacja. Po prostu 
dobry człowiek.
 - Da Pani radę… proszę postawić 
nogę na ten sznurek… a teraz dru-
gą nogę na tą belkę – spokojnym 
głosem podpowiadał, co powin-
na zrobić, aby pokonać strach 
i pierwszą przeszkodę. 
- Proszę teraz dać mi swoją rękę 
i położyć ją na moim ramieniu. 
Przejdziemy razem. Tak, tu jeden 
krok, a teraz drugi. Belki mamy już 
za sobą, teraz zjazd na rolce.
On cierpliwie przypinał i odpinał 
uprzęż liny, nie okazując żad-
nego zniecierpliwienia, ani nie 
popędzając jej. W oddali, na dole 
słychać było śmiechy i radosne 
odgłosy rozmowy i integracyjnej 
zabawy. Ona miała wyrzuty sumie-
nia, że przez nią On nie uczestni-
czy w spotkaniu z innymi, ale On 
nie dał poznać po sobie żadnego 
zniecierpliwienia.
- Widzi Pani, mamy już połowę 

drogi za sobą. Jest pani dzielna. 
Gdy zejdziemy na dół, będzie Pani 
mogła pogratulować sobie odwagi.
Ona spojrzała na niego z wdzięcz-
nością, że nie zostawił jej samej 
na linach. No, ale jak mogło być 

inaczej. Przecież na niego zawsze 
można było liczyć.
Przypomniała sobie o jego wielkiej 
pasji rysowania. Potrafił sam z sie-
bie narysować kota dla koleżanki 
z pracy, aby zobaczyć jej uśmiech. 
Czasami odpowiadał na zlecenie, 
dorysowując jakiś komentarz, 
który wywoływał uśmiech. Two-
rzył i ta twórczość była dla niego 
ważna. Interesował się grafiką 
komputerową i tym chciał zająć się 
w przyszłości, skupić się na tym, 
co go najbardziej interesowało, co 
bardzo lubił. Można było się od nie-
go uczyć radości życia. I spokoju.
Po prawie godzinnej przeprawie, 
ostatnia przeszkoda została poko-
nana i w końcu Ona mogła postawić 
najpierw jedną nogę na trawie… 
a za chwilę drugą. Od razu poczuła 
w sobie spokój, stojąc całą sobą 
twardo na ziemi. Poczuła wielką 
więź, jakieś przyciąganie ziem-
skie o dużej sile. Słuchała w ciszy, 
jak On z uśmiechem chwalił ją 
do innych, jaka dzielna z niej bab-
ka, że dała radę przejść tak trudną 
trasę, mając lęk wysokości. Patrzy-
ła na jego pogodę ducha, na życz-
liwe słowa i wiedziała już, że sobie 
poradzi. Mając takich ludzi wokół 
siebie, da radę pokonać największe 
trudności. 

*****
„Pan Bóg potrzebuje dobrych ludzi 
u siebie, tam w górze, aby umila-
li mu czas… Dlatego zabiera ich 
wcześniej, przed innymi… On jest 
już u siebie, w miejscu, do którego 
wielu chciałoby dotrzeć…
Patrzy na nas przychylnym 
okiem i uśmiecha się… widać to 
w jesiennym słońcu odbijającym 
się w liściach, w zimowej korze 
brzozy, na wierzchołku śnieżnej 
góry, w rosie wiosennego poranka 
i w kwiatach wiśni, w ciepłej, let-
niej fali morza...
Czuć go w ciepłym wietrze 
i w pamięci wszystkich, którzy 
go znali... mieli szczęście poznać 
skromnego, ale jakże niezwykłe-
go człowieka..., był dobrym czło-
wiekiem i na zawsze pozostanie 
w naszych sercach”

Pamięci          
Sylwestra Olędzkiego
Syna, Brata, Wnuka, Przyjaciela 
i Kolegi
(31. 07. 1989. – 15. 10. 2017.)

Iwona Szewczak
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NA POLSKO – UKRAIŃSKĄ NUTĘ

15 października w sali widowi-
skowo teatralnej Parafii Rzym-
skokatolickiej Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Pruszkowie – Żbikowie odbył 
się koncert dedykowany członkom 
Pruszkowskiego Stowarzyszenia 
Rodzin Abstynenckich „SOCJUS” 
z okazji 31 rocznicy istnienia Sto-
warzyszenia. Prezes Stowarzy-
szenia, Bogdan Urban przywitał 
zaproszonych gości w osobach: 
Pana Krzysztofa Rymuzy – Staro-
sty Powiatu Pruszkowskieo, Pana 
Konrada Sipiery - Zastępcy  Pre-
zydenta Pruszkowa, Pani Teresy 
Kostrzewskiej - Dyrektor MOPS 
oraz Księdza Prałata Bogdan 
Przegalińskiego.
Dla licznie zgromadzonej publicz-
ności składającej się z członków 
Stowarzyszenia „SOCJUS” i ich 
rodzin a także zaprzyjaźnionych 
Stowarzyszeń Abstynenckich 
z regionu Mazowsza i całego kra-
ju, zagrały i zaśpiewały zespoły 
„TRIO Z UKRAINY” w składzie 
Roksana Reka, Viktor Reka i Ivan 
Kupreichanka, a także TRAPIŚCI 
– Grupa Pruszków działająca przy 
PSRA „Socjus” w składzie: Beata 
Wilgucka, Ewa Szostek, Marcin 
Korzeniewski, Tomasz Mańkow-
ski, Piotr Celmer-Domański, Jerzy 
Dybowski, Michał Śniadowski, 
Bogdan Urban, Maciej Filipowicz, 
Kamil Wilgucki.
Widownia była mile zaskoczona 
charakterem prezentowanych 
utworów przez „Trio z Ukrainy”. 
Były one przepełnione wspo-
mnieniami, tęsknotą za krajem ale 

także nadzieją i wiarą, że dobro 
zatryumfuje nad złem. Były to 
rytmy folkowe wpadające w ucho 
i serce. Zespół rozbujał widownię 
piosenką biesiadną śpiewaną po 
polsku „Hej sokoły”. Pobyt w Pol-
sce dla członków zespołu stał się 
codziennością. Biorą oni czynny 
udział w imprezach muzycznych, 

prezentując swój dorobek arty-
styczny, podnosząc na duchu 
swoich rodaków przebywających 
w naszym kraju.

Zespół Trapiści zaprezentował 
program składający się z kilku 
znanych przebojów we własnej 
aranżacji oraz sześciu utwo-
rów autorskich, z których jeden 
zatytułowany „O ludzką twarz” 
od niedawna stał się hymnem 
Stowarzyszenia.

Po koncercie wszyscy zgroma-
dzeni poczęstowani zostali jubi-
leuszowym tortem. Po degustacji 
uczestniczyli w zabawie tanecznej.
Członkom Pruszkowskiego Stowa-
rzyszenia Rodzin Abstynenckich 
„SOCJUS”, Proboszczowi Parafii 
Rzymskokatolickiej Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Pan-
ny na Żbikowie, a także gościnnie 
występującemu zespołowi Trio 
z Ukrainy życzymy dużo zdrowia, 
małych radości wywołujących 
uśmiech na twarzy i chwil pozwa-
lających choć na trochę, zepchnąć 
grozę wojny na drugi plan. Jeste-
śmy z Wami!

Ewa Szostek i Bogdan Urban

 SOCJUS 
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Klub Pruszkowskich Wieści

Działo się!

W dniu 12. 10. 2022 r. w Sali Kon-
ferencyjnej Dworca PKP w Prusz-
kowie, odbył się wieczór literac-
ko – muzyczny. Organizatorem 
wieczoru był Klub Pruszkowskich 
Wieści. Wydarzenie honorowym 
patronatem objął Prezydent Mia-
sta Pruszków. Goście dopisali, 
a sala „trzeszczała w szwach”.
W części literackiej, Pani Graży-
na Tatarska i Pan Antoni Grycuk 
– pisarze, których wiersze druko-
waliśmy na łamach Pruszkowskich 
Wieści, przybliżyli nam swoją bar-
dzo różnorodną i ciekawą twór-
czość. Ach, pozostał lekki niedosyt.
W czasie spotkania znalazło się 
także kilka chwil dla Pana Ołek-
sandra Klymenko i jego wierszy. 
Poeta, prozaik, krytyk literacki, 

eseista i muzyk, od 2011 r. czło-
nek Narodowego Związku Pisarzy 
Ukrainy, aktualnie mieszka w Pol-
sce. W 2021 r. wydał w Polsce tomik 
wierszy pt. „w powietrzu nad brze-
giem rzeki”.
Wspaniały duet – Pani Iwona 
Szewczak (śpiew) i Pan Michał 
Śniadowski (akompaniament) 
swoim występem zawojował serca 
zgromadzonych gości.
Atrakcją specjalną spotkania był 
konkurs jednego wiersza. Wyróż-
nienia otrzymały Panie Marzena 
Kurkowska za wiersz pt.: „Tęsk-
nota za krajem” i Kazimiera Ści-
słowska za wiersz pt. „Ukraińskie 
imię”. Panu Andrzejowi Wasilukowi 
przyznano III miejsce za wiersz 
pt. „Trutnia los”. II miejsce zajął 

Pan Andrzej Marek Dębkowski 
z utworem pt. „Wiersz o poetach”. 
Zwyciężczynią konkursu została 
Pani Ewa Buk za wiersz pt. „Zega-
reczek”. Gratulujemy poetom. 
Nagrodzone wiersze wydrukujemy 
w następnym numerze Pruszkow-
skich Wieści.
Dziękujemy fundatorom upo-
minków dla zwycięzców: Miastu 
Pruszków, Książnicy Pruszkow-
skiej, MZO w Pruszkowie oraz Sto-
warzyszeniu Rodzin Abstynenc-
kich „Socjus” i Drukarni InDruk.
Dziękujemy Panu Jerzemu Dybow-
skiemu za oświetlenie i nagłośnie-
nie imprezy. Dziękujemy !

Planujemy cyklicznie powtarzać 
takie spotkania.   
 Anna Rykowska

fot. T. Malczyk i K. Szurmak
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Paweł Makuch - pasjonat sportu czy fotelowy kibic  
z pilotem w dłoni?
Spotykamy się w gabinecie Prezy-
denta Miasta, jednak nie o spra-
wowanej funkcji będzie dzisiaj 
rozmowa.
Renata Szcześniak: Na początek 
trochę nietypowe pytanie - jaka 
była Pana pierwsza myśl, gdy 
zaproponowałam ten wywiad?
Paweł Makuch: Było mi bardzo 
miło, że otrzymałem taką propozy-
cję, tym bardziej, że bardzo cieka-
wy temat. Bardzo lubię sport, lubię 
aktywnie spędzać czas. Jest to 
znakomita forma utrzymania zdro-
wego ciała i umysłu. Przy obec-
nych zmianach, jakie zachodzą 
wokół, gonitwie wśród obowiąz-
ków zawodowych oraz niełatwej 
otaczającej nas rzeczywistości to 
dla mnie osobiście idealna forma 
terapii i odprężenia. 
R. Sz.: Zgadza się Pan z opinią, że 
urzędnicze stanowiska wymu-
szają siedzący tryb życia? Jak jest 
w Pana przypadku?
P. M.: Z perspektywy odbiorcy, 
może to tak wyglądać. Siedzący 
tryb życia to jednak nie moja bajka. 
Lubię być w ruchu, a pełniąc sta-
nowisko tak ważne jak Prezydent 
Miasta, to nie tylko siedzenie przy 
biurku, na szczęście. Z całą pew-
nością spora część spraw oma-
wiana jest w zaciszu gabinetu, czy 
np. podpisywanie dokumentów 
– tak to wymaga siedzącego trybu. 
Zaczynając swoją podróż prezy-
dencką, bardzo chciałem wyjść 
do mieszkańców, spotykać się  
z nimi, nie tylko w Urzędzie i czy-
nię to aktywnie.
R. Sz.: W jakim stopniu wytrzy-
małość fizyczna jest niezbędna 
w Pana życiu zawodowym?
P. M.: Bycie Prezydentem Miasta to 
praca na cały etat, tzn. 24 godziny 
na dobę, nieprzerwanie. Wymaga 
pełnego skupienia i zdrowia. Mając 
to wszystko na względzie, z pre-
medytacją stwierdzam, że dobry 
stan fizyczny jest bardzo potrzeb-
ny i wręcz wskazany. 
R. Sz.: Gdyby nie był Pan Prezy-
dentem Pruszkowa, czy starto-
wałby Pan w Pruszkowskich Bie-
gach, Nightskatingu?
P. M.: Odpowiedź jest tylko jed-

na – oczywiście, że tak. Kocham 
moje miasto a wszelkie aktywności 
związane z jego promowaniem są 
mi bliskie. Tu się wychowałem, tu 
żyję z rodziną, wspólnie prowadzi-
my aktywny tryb życia.
R. Sz.: Która rola w sporcie jest 
dla Pana najbardziej odpowied-
nia: organizatora, wolontariusza, 
uczestnika, działacza czy… kibica?
P. M.: Hmm, niełatwo jednoznacz-
nie odpowiedzieć. Nie każdy sport, 
jest mi aż tak bliski, bym mógł go 
uprawiać. Wszystko zależy od 
zaangażowania i predyspozycji. 
Szczerze mówiąc, nie widziałbym 
siebie w roli gimnastyka artystycz-
nego i podejrzewam, że nie byłbym 
atrakcyjnym sportowcem (śmiech). 
Często bywa tak, że pełnię kilka ról 
na raz. Na pewno jestem zago-
rzałym kibicem podczas meczów 
naszych sportowców – koszykarek, 
koszykarzy i piłkarzy - ze Znicza, 
ale jako włodarz miasta wręczam 
nagrody, gratuluję zwycięzcom, jak 
również spotykam się z prezesami 
klubów, omawiając kwestie dzia-
łalności czy finansowania. Jednak 
uprawianie sportu, bycie kibicem 
i emocje temu towarzyszące są mi 
chyba najbliższe.
R. Sz.: Jeździ Pan do pracy rowe-
rem? Jak często?
P. M.: Gdy tylko jest to możliwe, 
to z przyjemnością jeżdżę. Dużo 

zależy od zaplanowanego kalen-
darza spotkań. Jazda na rowerze 
w garniturze nie jest ani łatwa ani 
przyjemna. Pogoda też ma w tym 
swój udział, a teraz na jesień, 
rzecz jasna bywa kapryśna. Jeśli 
tylko mam taką okazję, korzystam 
z tego zdrowego środka trans-
portu. Bywają dni, że po mieście 
poruszam się na hulajnodze – tej 
prawdziwej, nie elektrycznej.
R. Sz.: Pochwali się Pan osiągnię-
ciami sportowymi… powiedzmy 
na poziomie podstawówki, szkoły 
średniej?
P. M.: Podstawówka to SKS i koszy-
kówka, szkoła średnia to piłka 
nożna, a studia to AZS UW. Jednak 
na każdym etapie zawsze towarzy-
szył mi rower.
R. Sz.: Czy teraz, w życiu dorosłym, 
ma Pan czas na systematyczną 
aktywność fizyczną? Codziennie, 
raz w tygodniu, weekendowo?
P. M.: Chciałbym to czynić 
codziennie, ale przyznaję, że uda-
je mi się to robić weekendowo. 
Wtedy też, staram się jak najwię-
cej czasu spędzać na powietrzu. 
Wycieczki rowerowe z rodziną, to 
dobry moment na wspólne spę-
dzenie czasu oraz korzyści płynące 
z ruchu. Korzystam, też z siłowni 
plenerowych, które, jak zauważy-
łem, cieszą się dużą popularnością, 
zarówno wśród dorosłej młodzieży 

WYWIAD 
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jak i seniorów.
R. Sz.: Spacer to również for-
ma aktywności. Kiedy ostatnio 
wybrał się Pan, tak po prostu, 
na przechadzkę? Uprzedzam, nie 
liczy się wyprowadzanie psa. 
P. M.: Każda forma aktywizacji 
ciała jest wskazana. Nawiązując 
do wcześniejszej wypowiedzi, 
np. długi spacer z psem też jest 
dla mnie rodzajem ruchu. Wraz 
z Hecą przemierzamy spore kilo-
metry po pruszkowskich ulicach 
czy parkach. Dla mnie to też rodzaj 
poznania czy sprawdzenia tego, 
co się dzieje na terenie miasta. To 
doskonały moment na rozmowy 
z mieszkańcami, poznanie cie-
kawych pomysłów, wysłuchanie 
sugestii, propozycji oraz podzięko-
wań, a te ostanie zawsze nobilitują 
i motywują mnie do dalszej pracy 
na rzecz rozwoju naszego miasta.
R. Sz.: Sporty zimowe... Na łyżwach 
miałam okazję Pana widzieć, a jak 
z jazdą na nartach? Slalom czy 
na przysłowiową „krechę”? Może 
snowboard?
P. M.: Slalom i na tzw. „krechę” 
nie są mi obce, i nie ukrywam, 
że jestem dobrym narciarzem. 
Snowboardu nie czuję, kiedyś pró-
bowałem, ale wolę jazdę na nar-
tach. Pamiętam, że dosyć szybko 
i dobrze opanowałem ten sport 
w dzieciństwie. To dzięki rodzicom 
poznałem wiele dyscyplin sportu.
R. Sz.: Czy jest coś, czego na pew-
no nigdy Pan nie zrobi? Bungee, 
motolotnia?
P. M.: Nigdy nie mów, nigdy 
R. Sz.: Widzi Pan siebie jako „wyci-
skacza” sztangi leżąc? Myślał Pan 
kiedyś o sporcie wyczynowym?
P. M.: Nie tylko się widziałem, ale 
też wyciskałem. Głównie to była 
rekreacja, nie myślałem wtedy, by 
zająć się tym wyczynowo. Poza tym 
studia prawnicze to był mój konik, 
wymagały sporego zaangażowa-
nia, dlatego żaden sport wyczyno-
wy nie wchodził w grę. Jeśli chce 
się robić coś naprawdę dobrze, to 
trzeba się skupić dokładnie na tym 
działaniu. Z aktywnego trenowania 
w sekcji AZS UW zrezygnowałem 
po trzecim roku studiów.
R. Sz.: Z czym pozasportowym 
porównałby Pan zdobycie złotego 
medalu olimpijskiego?

P. M.: Dla wszystkich zwycięzców 
taki krążek jest zapewne bezcen-
nym symbolem sukcesu, jaki przy-
szedł po latach pracy i wysiłku, 
jaki włożyli w przygotowanie się 
do olimpiady. W pozasportowym 
świecie przychodzi mi na myśl 
podjęcie studiów, czy aplikacji, 
które dopiero po wielu latach 
wytężonej pracy dają wewnętrz-
ny i zewnętrzny sukces. Dla mnie 
takim medalem jest funkcja, 
jaką powierzyli mi Mieszkańcy 
Pruszkowa. 
R. Sz.: Używki i sport nie idą 
w parze. Co dla Pana jest „dopin-
giem”? Słodycze raczej nie, kawa? 
Winogrona? 
P. M.: O tak, bardzo lubię wino-
grona i ciasto drożdżowe mojej 
mamy, ale największym dopingiem 
i motywacją są zawsze uzyskiwane 
efekty. Pracuję na ograniczeniem 
picia kawy.
R. Sz.: Złośliwi komentują, że 
powinien Pan albo zaprzestać 
siłowni, albo sprawić sobie nowe 
garnitury…
P. M.: (Śmiech). W zasadzie miło mi 
to słyszeć. To dla mnie cenna uwa-
ga. Rozumiem, że widać, iż pracuję 
nad swoją formą. Pomyślę, którą 
sugestię wprowadzić w życie.
R. Sz.: Mała rozsypanka wyrazo-
wa. Proszę ułożyć aktywności od 
najważniejszej dla siebie. Może 
Pan również dodać pominięte 
dyscypliny lub wykreślić te, które 
są Panu obce.
P. M.: rower, gry zespołowe, rol-
ki i ex aequo judo/zapasy, narty, 
tenis ziemny, łyżwy, tenis stołowy, 
taniec, biegi.
R. Sz.: Jaka jest Pana opinia 
o e-sporcie?
P. M.: Kiedyś bym powiedział, że 
to totalna abstrakcja, dziś jest to 
jednak rzeczywistość. Choć te 
pojedynki mają miejsce w prze-
strzeni cyfrowej, podejrzewam, 
że uczestnicy tych zmagań nie są 
pozbawieni równie silnych emocji 
charakteryzujących tradycyjną 
rywalizację. 
R. Sz.: Komu Pan kibicuje? Często 
wzrusza się Pan podczas wyda-
rzeń sportowych? Wznosi Pan 
okrzyki, klaszcze, gwiżdże, ściska 
kciuki?
P. M.: Jestem bardzo aktywnym 

kibicem. Na pewno wzruszam 
się, kiedy drużyna odnosi sukces. 
Wszystko to, co Pani wymieniła, 
wchodzi w skład moich reakcji. 
Na szczęście nie jestem w tym 
odosobniony, zwykle spędzam 
czas wraz innymi mi bliskimi kibi-
cami. Gdy tylko czas mi pozwala, 
z przyjemnością chodzę na mecze 
naszych lokalnych drużyn sporto-
wych, jestem ich wiernym kibicem. 
Państwa też na nie zapraszam, to 
fantastyczne emocje i świetna 
zabawa.
R. Sz.: Na zakończenie pytanie nie 
tylko w kontekście sportowym... 
Wolałby Pan odnieść porażkę, czy 
nigdy nie spróbować?
P. M.: Próbować zawsze warto, 
a porażkę zawsze traktuję jak 
coś, nad czym trzeba pracować, 
by osiągnąć zamierzony sukces. 
W moim przypadku takie podejście 
obowiązuje w sporcie jak i w życiu 
prywatnym i zawodowym.
R. Sz.: Czekają nas w Pruszkowie 
kolejne wydarzenia sportowe, 
więc… do zobaczenia. Dziękuję za 
spotkanie.
P. M.: Wrzesień to był miesiąc 
sportu w Pruszkowie, październik 
minął nam pod znakiem aktyw-
ności pośród Seniorów, na tym 
oczywiście nie koniec. Zapraszam 
i zachęcam wszystkich mieszkań-
ców do śledzenia strony miasta 
www.pruszkow.pl oraz oficjalnej 
strony na Facebooku. Tam znaj-
dziecie Państwo mnóstwo cie-
kawych propozycji, jak aktywnie 
spędzać czas w naszym mieście. 
Pani Renato, bardzo dziękuję za 
sympatyczne spotkanie.
R. Sz.: A ja dziękuję za rozmowę 
i poświęcony czas.
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Ciąg dalszy poszukiwania odpowiedzi na pytanie: gdzie 
mieszkają książki...? Książkowe Wymianki Pruszków

„Mała ojczyzna we mnie jest” – co 
możecie powiedzieć na ten temat 
i czy identyfikujecie się z tym 
hasłem?
Kinga: Lokalność jest dla nas ważna 
i staramy się wypełniać ten obszar, 
wspierając promowanie czytel-
nictwa w Pruszkowie, wszystkie 
pochodzimy z Pruszkowa. Naj-
ważniejsi są jednak spotykani 
ludzie, którzy przychodzą cyklicz-
nie na nasze wymianki. Rodzą się 
przyjaźnie a atmosfera wymianek 
sprzyja ciekawym rozmowom.
Eliza: Czasami czytelnicy stoją 
dwie godziny, aby porozmawiać 
z nami lub innymi uczestnikami 
wymianek. Postrzegamy wymian-
ki w kontekście książek, ale naj-
ważniejsi są ludzie. Odwiedzają 
nas całe rodziny, dlatego można 
powiedzieć, że nasze wydarzenia 
są pokoleniowe, ponieważ przy-
chodzą rodzice z małymi dzieć-
mi i ich dziadkowie. Tworzą się 
na wymiankach znajomości, nowe 
i trwałe.
Ciekawość podpowiada mi, aby 
zapytać o to, w jakim stanie czy-
telnicy oddają przeczytane książki, 
czy nie zaginają kartek, czy je po 
prostu szanują. Tu dziewczyny 
z przyjemnością odpowiadają, że 
nie mogą narzekać na wymianko-
wych czytelników. Książki są zadba-
ne, w większości w takim samym 
stanie, jak przed wypożyczeniem. 
Czasami w „budkach” z książkami 
znajdują poniszczone, ale to zda-
rza się sporadycznie. Dużo radości 
mają dziewczyny ze skarbów, jakie 
czasami wracają wraz z oddany-
mi książkami. Można tam znaleźć 
osobiście zrobione zakładki, kolo-
rowe karteczki, paragony, faktury 
i obrazki Świętych. Tu proponuję 
dziewczynom pewien pomysł, jaki 
wpadł mi do głowy, aby poprosiły 
kiedyś w zapowiedzi wydarzenia, 
by czytelnicy przynieśli ze sobą 
na wymianki, swoje ulubione 
zakładki. Mogłaby z tego powstać 
ciekawa wystawa uwieczniona 
pamiątkowym zdjęciem. Myślę, że 
to byłoby ciekawe doświadczenie.
Wymiankowe dziewczyny (tak je 
nazywam na potrzeby tego felieto-

nu), mają stałych czytelników, któ-
rzy chętnie dzielą się z nimi opi-
niami o przeczytanych książkach.  
Trudno wyróżniać, aby nikogo nie 
pominąć, ale może chociaż kilka 
osób.  Przykładem Pan Krzysztof 
(przemiły chłopak, który został już 
na stałe od wymianek w restaura-
cji Malawi); Pani Bożena – fotograf 
(również z długim stażem czytel-
niczym), Pan Grzegorz Zegadło 
(od wymianek w Urzędzie Miasta) 
i jego wierna wymiankom Marysia 
(pies zakochany w swoim czyta-
jącym przyjacielu). Na wymianki 
przychodzą całe rodziny, bo książ-
kowa oferta skierowana jest rów-
nież do milusińskich i do młodzie-
ży. Ludzie poznają się między sobą, 
znają się z wymianek, umawiają się 
na wymianę konkretnych książek.
Interesuje mnie, co zmieniło się 
w życiu dziewczyn, odkąd zajęły się 
książkowym projektem. W końcu są 
ze sobą na dobre i na złe już ponad 
7 lat. Jak teraz wygląda ich przy-
jaźń, jak ewaluowała, czy zdarzają 
się twórcze zgrzyty. Eliza opowia-
da, że ich przyjaźń się pogłębiła, 
lubią razem spędzać czas, często 
spotykają się poza wymiankami. 
Każda z nich jest inna, dlatego 
mają różne pomysły i wspólnie je 
realizują. Tworzą się przyjaźnie 
z nowo poznanymi odwiedzający-
mi ich czytelnikami. Przyjeżdżają 
ich przyjaciele z innych miast, któ-
rzy również zajmują się społecznie 
wypożyczaniem książek, jak „Półki 
do spółki” z Piastowa czy „Sąsiedz-
kie Wymianki” z Ożarowa. Czasami 
wpadają do nich autorzy książek: 

Małgorzata Sambor czy Aneta Kra-
sińska, Grzegorz Gołębiewski, Bar-
tosz Szczygielski, co jest napraw-
dę bardzo miłe. Odwiedzają ich 
również ludzie związani z kulturą. 
Oczywiście, że się kłócą – wtrąca 
Kinga, ale to twórcze kłótnie. Te 
zgrzyty dotyczą przeważnie ilości 
wymianek w miesiącu. Dziewczyny 
są zapraszane na różne uroczysto-
ści, ale czasowo nie ze wszystkich 
zaproszeń do współpracy mogą 
skorzystać, ponieważ każda z nich 
pracuje zawodowo. Eliza ma mnó-
stwo pomysłów i trzeba ją deli-
katnie stopować, Bożena pięknie 
opisuje wydarzenia i wrzuca rela-
cje na media społecznościowe. Joli 
spokój jest bezcenny. Kinga jest 
za to ciepłą osobą, zawsze można 
na nią liczyć – to już laurka dla 
Kingi od Elizy. Dziewczyny wszyst-
ko robią wspólnie. Uzupełniają się 
i wspierają, ustalają, która z nich 
może wziąć udział w wymiankach 
w danym dniu, bo dają sobie prze-
strzeń na bycie na wymiankach 
i poza nimi. 
Słuchając Was, widzę, że jesteście 
samowystarczalne. Nie myślały-
ście, aby zwrócić się do jakiegoś 
urzędu o wsparcie finansowe, logi-
styczne czy magazynowe? A może 
odwiedzają Was przedstawiciele 
miasta, proponują swoją pomoc? 
Kinga: Obecny prezydent, Pan 
Paweł Makuch wspierał nas 
od samego początku, jeszcze, 
gdy nie był prezydentem. Udo-
stępnił nam salę na wymian-
ki i przechowywanie książek  
w wyremontowanym budynku 

FELIETONY IWONY
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Dworca PKP w Pruszkowie, gdzie 
znajduje się czytelnia Pruskoviana. 
Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, 
sala, z której korzystałyśmy, została 
przeznaczona na pomoc „gościom” 
z Ukrainy, których przyjęło nasze 
miasto.  Teraz może znów tam 
wrócimy. Ważne, że miasto jest 
przychylne naszej inicjatywie. 
Eliza: Jesteśmy samowystarczal-
ne, nikt nas nie finansuje. Lubimy 
być niezależne, same decydować 
o zasadach wymiany i to jest dla 
nas najważniejsze. Pomagają nam 
zaprzyjaźnieni przychylni nam 
ludzie, przyjaciele z innych wymia-
nek. Poza tym my bardzo lubimy te 
spotkania z czytelnikami i sprawia 
nam to wielką przyjemność.
Chcę jeszcze zapytać o zasady 
wymiany książek, jakie są, kto 
je wymyślił... Mam jeszcze dużo 
innych pytań, ale spotkanie w tak 
przyjemnej atmosferze płynie bar-
dzo szybko i niestety musimy się 
rozstać. Umawiamy się na kolej-
ne spotkanie już na wymiankach 
w lipcu, aby dokończyć naszą 
rozmową.
Spotykamy się na początku lip-
ca na „Śniadaniu w Parku”, gdzie 
Książkowe Wymianki mają swoje 
stoisko. I znów przychodzi dużo 
ludzi. Pierwszym razem myślałam, 
że trafiłam akurat na taki dzień, 
kiedy dopisała frekwencja czytel-
ników. Niech Was to nie zmyli. Tak 
jest za każdym razem, bez wzglę-
du na to, gdzie akurat wymianki 
się wystawiają. Poznaję w końcu 
Bożenę, dziewczynę o radosnych 
oczach, z którą dzielę pasję czyta-
nia reportaży. Mam okazję zapytać 
o jej projekt budek z książkami, 
który powstał w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w Pruszkowie. 
Opowiada mi, że inicjatywa się 
przyjęła, choć wandale niszczą te 
budki i już nawet były naprawiane. 
Przeważnie książki szybko znikają 
i to bardzo cieszy, że ludzie czy-
tają. Potwierdzam, bo sama byłam 
świadkiem, jak ktoś odłożył książki 
do budki przy Urzędzie Miasta. 
Nawet sobie pomyślałam, że to 
faktycznie działa. Eliza przypomi-
na sobie, że będąc ostatnio z Kingą 
pod fontanną przy ul. Kraszew-
skiego, obok Biblioteki Głównej, 
były świadkami, jak pewna para 
przyniosła cały karton książek. Nie 
minęło dużo czasu, dosłownie po 

paru minutach podeszło do budki 
kilka osób, które wybrały dla sie-
bie lektury. Książki w ten sposób 
powędrowały do kolejnych czytel-
ników i.… dostały nowe życie.
Rozmawiamy, a wokół nas dużo 
się dzieje. Jola zajęta wypisywa-
niem kartek z ilością książek, tłu-
maczy mi w międzyczasie zasady 
wypożyczania książek. Czytelnik 
przynosi swoje książki, które chce 
wymienić i w zamian wybiera sobie 
tyle samo książek przyniesionych 
przez innych. Następnie książki 
wymieniane są na kupony, które 
obowiązują także na wymiankach 
w Piastowie i w Ożarowie Mazo-
wieckim (takie przyjacielskie poro-
zumienie). Wymieniane są tylko 
książki niezniszczone, kompletne, 
w dobrym stanie. Można przy-
nosić z domu literaturę piękną, 
reportaże, biografie, wspomnie-
nia, listy, eseje, poezję, kryminały, 
thrillery oraz literaturę dziecięcą. 
Nie przyjmowane są podręczniki, 
encyklopedie, leksykony, słowniki, 
literatura fachowa. Maksymalna 
liczna książek do wymiany to 15 
sztuk. Czytelnicy chwalą sobie ten 
sposób wymiany.
Proste zasady, tylko je przestrze-
gać. Dziewczyny bardzo empa-
tycznie podchodzą do każdego 
czytelnika. Bożena wyjaśnia mi też, 
dlaczego niektórzy czytelnicy cze-
kają cierpliwie do samego końca 
wymianek. Po prostu liczą na kon-
kretne książki, że ktoś w ostatniej 
chwili przyjdzie i odda cenne 
rarytasy. Patrząc jak ludzie „rzu-
cają” się na te książki, przepatrują 
tytuły, sama mam ochotę zapuścić 
„żurawia”, aby zobaczyć, co na tych 
stołach między słowami piszczy.
Zerkam na tworzące się wokół 
stoiska grupki czytelników, którzy 
cieszą się ze spotkania, wymienia-
ją poglądami i po prostu spędzają 
ze sobą czas. Towarzyszą temu 
wypieki, owoce i inne rekwizyty 
przyjaźni. Aura ciepła i spoko-
ju udziela się wymiankowiczom, 
tworzą się kluby dyskusyjne. Przy-
kładem Włodek z „Chochlika kul-
turalnego” czy Robert z „Notatnika 
kulturalnego” – portali kultural-
nych, które prowadzą na Facebo-
oku. Podglądam, jak pięknie roz-
mawiają z dziewczynami, ciesząc 
się swoją obecnością. 
Za każdym razem widzę towa-

rzyszące dziewczynom młode 
wolontariuszki, które pomagają 
przy wymianie, i robią to zawsze 
z szerokim uśmiechem na twarzy. 
Atmosfera pokoleniowych roz-
mów unosi się nad książkami, tak 
jakby niewidzialne nitki połączyły 
myśli czytelników w jedność. Ja 
na przykład zapragnęłam mieć 
tomik poezji Baczyńskiego i Pan 
Krzysztof (stały czytelnik, od pra-
wie zawsze na wymiankach), spe-
cjalnie czeka na mnie, aby mi ten 
tomik wręczyć (umówiliśmy się 
w mediach społecznościowych, 
że mi go odłoży). Jestem bardzo 
zadowolona, że tak to działa. Roz-
mawiam z Panem Krzysztofem, 
z Panią Bożeną i innymi stałymi 
bywalcami wymianek i są to bar-
dzo ciepłe rozmowy. Tu chce się 
po prostu być.
Wymianki dobiegły końca. Czy-
telnicy udali się do domów, aby 
w swoich ulubionych miejscach 
oddać się pasji czytania. Książ-
ki spakowane do walizek. Dziś 
zmieściły się do dwóch (przy 
okazji liczymy, że dziewczyny 
średnio dźwigają 60 kg po każdej 
wymiance). Czas się pożegnać, 
ale to nie jest smutne pożegna-
nie. Z przeświadczeniem dobrze 
spożytkowanego czasu, z głowami 
pełnymi wrażeń, rozstajemy się 
w uśmiechu, bo wiemy, że za mie-
siąc znów się zobaczymy. Bogatsi 
o przeczytane historie, spotkamy 
się stęsknieni kolejnych i kolejnych 
ciekawych pozycji książkowych. 
Uśmiecham się. Wiem już, że 
książki z wymianek w Pruszkowie, 
mieszkają w uśmiechu i pomysło-
wości Elizy, w melancholii i dobro-
ci Kingi, w życzliwości i zaradności 
Bożeny oraz  w spokoju i konkret-
ności Joli. Mieszkają w każdym 
uważnym czytelniku.

Iwona Szewczak
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Elżbieta Jacaszek: Jak to się 
wszystko zaczęło? 
Bartłomiej Bogdewicz: Początkiem 
mojej kariery były poszukiwania 
nowego sportu, bo w żadnym się 
nie odnajdywałem. Trenowałem 
piłkę nożną, koszykówkę, taniec 
i żadne z nich to nie było „to”. Naj-
większym problemem był fakt, że 
każdy z nich był sportem zespoło-
wym i nie zawsze moja ciężka pra-
ca była gwarancją sukcesu. Dlatego 
zacząłem szukać sportu indywidu-
alnego, w którym będę pracował 
na własny rachunek. Akurat tak się 
złożyło, że w tym czasie dużo ćwi-
czyłem w domu, zainteresowałem 
się tematem siłowni, a po roku roz-
winął się temat trójboju siłowego, 
po tym jak zobaczyłem na Youtu-
bie, że ktoś się tym zajmuje.
Wcześniej dla mnie siłownia była 
równoznaczna z kulturystyką, co 
nie do końca mi pasowało, nato-
miast w trójboju imponowała mi 
siła, a nie sylwetka.  
Zacząłem więc trenować i okazało 
się, że na siłowni był instruktor 
trójboju, Tomasz Ranc, i w ten spo-
sób rozpoczęliśmy przygotowania 
do moich pierwszych zawodów. To 
on skierował mnie później do aka-
demickiej sekcji Politechniki War-
szawskiej, gdzie do dzisiaj jestem. 
E. J.: Jak wyglądają zawody 
w trójboju?
B. B.: Zawodnicy są dzieleni 
według kategorii wiekowych jak 
i wagowych, dlatego zawody roz-
poczynają się od ważenia na dwie 
godziny przed startem. Następ-
nie jest rozgrzewka, a później 
start na pomoście do przysiadów. 
Potem wyciskanie i na koniec mar-
twy ciąg. Zazwyczaj między bojami 
są półgodzinne przerwy, podczas 
których jest czas na przygotowa-
nie się do następnego wystąpienia. 
Choć zdarza się, że ta przerwa sta-
je się bardzo długa. 
Miałem raz taką sytuację, gdy 

zawody były rozgrywane na dwóch 
pomostach i pojawił się problem 
z organizacją. Byłem zapięty w pas, 
miałem zawiązane nadgarstki, 
ciśnienie krwi rosło, byłem men-
talnie nastawiony, że za sekundę 
startuję. I wtedy okazało się, że 
źle wyczytali nazwisko. Sędziom 
pomieszały się kartki. Kompletny 
chaos. 
E. J.: Czyli całe napięcie na nic. 
Towarzyszy Ci stres podczas 
startów?
B. B.: Teraz już chyba nie. Swo-
je przegrałem, swoje wygrałem, 
więc wiem, że wszystko może się 
zdarzyć.  Co nie zmienia faktu, że 
jest mi najzwyczajniej w świecie 
przykro, gdy źle mi pójdzie.  Znam 
swoją wartość jako zawodnika, ale 
dużo zależy od dnia, od psychiki. 
Myślę, że ten aspekt jest w sporcie 
czymś nowym. Kiedyś się w ogóle 
nie mówiło o sposobach radzenia 
sobie ze stresem czy przygoto-
waniu mentalnym do zawodów. 
A wszystko wskazuje, że ma to 
ogromny wpływ. 
Jeszcze nie do końca wiemy jak 
sobie z tym radzić, bo to przy-
chodzi niespodziewanie i nagle. 
Coś się zmienia, pojawia się stres 
i jest jak jest. Mam jednak dużą 
motywację, żeby poprawić tę sferę 
psychiczną. Sport jest nieprze-
widywalny. Zawsze coś może nas 
zaskoczyć. Dlatego każdy sporto-
wiec musi być gotowy na porażkę, 
bo to jest element sukcesu. 
Najwięksi też upadali.
E. J.: Który bój najbardziej lubisz, 
i w którym osiągasz najlepsze 
wyniki? 
B. B.: Lubię je wszystkie. Nawet 
wyciskanie, które idzie mi najgo-
rzej, ale przysiad wydaje mi się 
najbardziej widowiskowy. Angażu-
je całe ciało, ma najwięcej zmien-
nych, więc jest najciekawszy. Jed-
nocześnie idzie mi w nim najlepiej.
E. J.: Czy jest to drogi sport?

B. B.: Bardzo. Niestety w Polsce 
w ogóle nie jest rozwinięty pod 
względem sponsoringu. Myślę, że 
jeśli ktoś chce rozpocząć karierę, 
to jest to kwota około 1000 złotych, 
żeby zainwestować w swój pierw-
szy start. Część opłat mogą pokryć 
kluby i wtedy jest łatwiej, ale gdy 
ktoś jest nowicjuszem sprawa się 
komplikuje. A szkoda, bo jest dużo 
młodych talentów, które mogłyby 
podbijać świat, a nikt za nimi nie 
stoi finansowo. Jest to ciężki kawa-
łek chleba w trójboju, weryfikujący 
gruby portfel i pasję.
Dlatego trzeba walczyć o wsparcie 
sponsorów.
E. J.: I Tobie się to udało.
B. B.: Na szczęście tak.
Obawiałem się, czy znajdzie się 
ktoś, kto będzie chciał mnie 
wspierać. Szczęśliwie pan Peter 
z Quattro Si i państwo Sadownik 
z Calamusa oraz pani Elżbieta ze 
sklepu Mega Power zaoferowali 
swoją pomoc.
E. J.: Jak duży wpływ ich wsparcie 
miało na Twoją karierę?
B. B.: Ogromny. Zaowocowało 
w postaci trzech tytułów Mistrza 
Polski w 2018 roku. W kategorii 
do lat 16, open i w październi-
ku w wyciskaniu sztangi leżąc. 
A potem jeszcze w kategorii do lat 
18 zdobyłem brąz. 
Dzięki wsparciu sponsorów moja 
kariera nabrała tempa. Uważam, 
że było to wręcz kluczowe. Dodat-

Bartłomiej Bogdewicz — swoją przygodę z trójbo-
jem siłowym rozpoczął w 2016 roku mając zaledwie 
13 lat. Dzisiaj jest pięciokrotnym Mistrzem Polski. 

W wywiadzie dla „Pruszkowskich Wieści” w ramach 
serii „Młode talenty (z) Pruszkowa” opowiedział 

mi o kulisach i początkach swojej kariery. A także 
o wpływie Pruszkowa na swój sukces.

fot. Stanisław Mentel

fot. Emil Wittstock
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kowo, ostatnio, wspomaga mnie 
mój kolega — Kuba Ciarka, który 
jest moim fizjoterapeutą. W 2019 
dostałem się na Mistrzostwa Świa-
ta, ale nie mogłem na nie pojechać 
przez kontuzję. Kuba napisał po 
mojej relacji na Instagramie, że 
widział mnie na siłowni i chciałby 
mi pomóc. I swego dopiął. Tam-
te Mistrzostwa Świata musiałem 
odpuścić, ale zaraz potem pojecha-
łem na Mistrzostwa Europy, gdzie 
był ze mną również na starcie.
Sam też chciałbym kiedyś móc 
pomagać innym sportowcom, bo 
wiem jak jest to trudne.
E. J.: Myślisz, że fakt, że jesteś 
z Pruszkowa miał jakiś wpływ 
na twoją karierę?
B. B.: Moi wszyscy sponsorzy są 
z Pruszkowa. Mamy tutaj wielu 
dobrych ludzi. Pomogli mi i bez 
nich moje osiągnięcia nie byłyby 
możliwe.
Samo miejsce również było sprzy-
jające. Ludzie potrafią zmieniać 
miasta, żeby przejść do lepszych 
klubów, a ja od razu trafiłem 
do dobrego. Moim trenerem w AZS 
(Akademicki Związek Sportowy) 
Politechniki Warszawskiej był 
wielokrotny Mistrz Świata w wyci-
skaniu sztangi leżąc i obecny wice-
prezes Polskiego Związku Trójboju 
Siłowego — Grzegorz Nocek.
E. J.: Czy ten sport wymaga od 

Ciebie dużo wyrzeczeń?
B. B.: O dziwo nie. Nie trzymam 
żadnej rygorystycznej diety, jednak 
są zasady, których przestrzegam, 
jak ilość białka w posiłkach, czy 
ich zbilansowanie. Jednak myślę, 
że dla sportowca kochającego swój 
sport nie ma wyrzeczeń, bo to jest 
jego styl życia.
E. J.: Co byś powiedział komuś, kto 
chciałby zacząć?
B. B.: Do trójboju można dołą-
czyć w każdym momencie. To jest 
sport dla wszystkich, w każdym 
czasie. Można do niego wracać. 
Zapraszamy. 
E.J.: Studiujesz teraz fizjoterapię 
na AWF w Krakowie, pracujesz 
jako trener personalny i do tego 
jesteś zawodnikiem w trójboju. Co 
jest Twoim priorytetem?
B. B.: Jednogłośnie studia. Nauka 
daje pracę, a praca daje pieniądze, 
które są potrzebne w tym sporcie, 
więc wszystko się łączy.
Szczególnie, że dzięki studiom 
dostałem nowe spojrzenie na sport 
i to, co z nim związane.
Studia dają również ogrom wie-
dzy, którą wykorzystuję w swoich 
treningach, jak i jako trener per-
sonalny. Oczywiście stale trenuję. 
Nie jestem zmuszony wybierać, bo 
wszystko się u mnie zazębia. Te 
trzy drogi są od siebie zależne.  

E.J.: Jakie masz teraz sportowe 
plany?
B.B.: Priorytetem jest wyleczyć 
kontuzję barku oraz poprawić 
swoją technikę.
Na razie zawodów nie planuję. 
Czeka mnie dużo zmian w życiu 
prywatnym, a także drugi rok stu-
diów. Najpierw muszę uporządko-
wać te rzeczy, później mogę zacząć 
się szykować do startu. Myślę, że 
pojawię się w marcu na Pucharze 
Polski, a jeśli się nie uda, to dopiero 
w maju na Akademickich Mistrzo-
stwach Polski. Nie mam presji, że 
muszę startować jak najszybciej, 
jak najczęściej. 
E. J.: Na koniec, co uważasz za 
swoje największe osiągnięcie?
B. B.: Definitywnie start na Mistrzo-
stwach Europy w 2019 na Litwie. 
Zawsze chciałem wystartować 
na arenie międzynarodowej. Nie 
miałem tam świetnych wyni-
ków, byłem siódmy, ale stanąłem 
na podeście międzynarodowym 
i to się dla mnie liczyło.
Jednak myślę, że jeszcze nie 
wykorzystałem w pełni swojego 
potencjału. 
Mam niespełna 20 lat, a mówi się, 
że swój największy szczyt siłowy 
osiąga się koło trzydziestki. Mam 
jeszcze czas. Sporo jest przede 
mną.
E. J.: Bardzo dziękuję za wywiad. 

Łucznictwo sportowe

Łucznictwo sportowe. Biały sport. 
Recurve. Przygoda z tą dyscypli-
ną olimpijskiego sportu w naszej 
rodzinie rozpoczęła się blisko 10 
lat temu. 
Początkowo nie zapowiadało się 
to na poważne zajęcie, ot prze-
dłużenie wakacyjnego wypadu 
za miasto. Jednak w miarę regu-
larnych treningów, poznawanych 
sportowych osobowości z grona 
łuczniczego, pierwszych startów 
w zawodach, przerodziło się  to 
w wielką pasję, a nawet styl życia. 
Po kilku latach wytężonej pra-
cy na treningach, w domu, wielu 
wyrzeczeń w życiu prywatnym 
przyszedł czas pierwszych suk-

cesów. Ewelina i Jan Lisieccy (bo 
to o nich głównie mowa) to wie-
lokrotni medaliści Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży ostatnich 
sześciu lat. Do Janka należy nie-
oficjalny rekord WOM-u, 703 
pkt na 720 możliwych w katego-
rii dzieci-chłopcy. Ewelina i Jan 
to zdobywcy czterech tytułów 
Mistrzów Polski (Ewelina 1. miejsce  
indywidualnie, Janek 2. miejsce 
indywidualnie i 1. miejsce  w mik-
ście), pięciu tytułów Wicemi-
strzów Polski (Ewelina 1. miejsce  
indywidualnie i drużynowo, Janek 
3. miejsce indywidualnie), dwóch 
tytułu II Wicemistrza Polski (Ewe-
lina indywidualnie, Janek w mik-
ście), ponadto Janek dwukrotnie 

triumfował w International Baltic 
Hit-Miss Archery Tournament, 
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików. Oboje  stawali 
na podium wielu łuczniczych 
imprez sportowych. 
Obecnie trenują pod czujnym 
okiem Katarzyny Klaty – brązowej 
medalistki olimpijskiej z Atlanty 
w LKS Mazowsze Teresin. Moja 
skromna osoba jest trzecim trene-
rem w tym klubie oraz sędzią łucz-
niczym i sekretarzem Warszawsko 
- Mazowieckiego Związku Łuczni-
czego w obecnej kadencji-funkcja 
społeczna.

Robert Lisiecki
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Wywiad z Dorotą Słowińską-Kamasa, dyrektor Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Prezentujemy Państwu wywiad 
przeprowadzony przez redak-
tora naczelnego Pruszkowskich 
Wieści, Mirosława Wasilewskiego 
z Panią Dorotą Słowińską-Kama-
sa, dyrektor Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckiego im. 
Stefana Woydy w Pruszkowie.
Mirosław Wasilewski: Pani dyrek-
tor, Muzeum słynie z bogatej 
oferty kulturalnej. Czasy są jed-
nak niesłychanie trudne – ceny 
wciąż rosną. Jak placówka radzi 
sobie w tej sytuacji? 
Dorota Słowińska-Kamasa: Oczy-
wiście, nowe czasy wymagają 
przygotowania odmiennej oferty. 
Jest to związane z pandemią, która 
narzuciła wprowadzenie pierw-
szych zmian. Przede wszystkim 
pojawiły się projekty realizowane 
w internecie. Były to całe cykle 
zajęć dla szkół, zarówno podsta-
wowych, jak i średnich. Przygoto-
waliśmy też podcasty Barbaricum 
– nieznana karta historii, które 
stworzyły tło dla naszej ekspozy-
cji i głównego zagadnienia, jakim 
zajmujemy się na co dzień, czyli 
Mazowieckiego Centrum Meta-
lurgicznego i kontaktów świata 
barbarzyńskiego z Cesarstwem 
Rzymskim u schyłku starożytności. 
Także organizowanemu co dwa lata 
Festiwalowi ARTEfakty nadaliśmy 
w tym roku nieco bardziej kame-
ralny charakter, chociaż, podobnie 
jak i w poprzednich latach, zainte-
resowanie tym wydarzeniem było 
bardzo duże. 
Wciąż tworzymy zajęcia edukacyj-
ne dla rodzin z dziećmi. Minionego 
lata był to Klub Doktora Mucho-
łapskiego – spacery połączone 
z warsztatami artystyczno-stolar-
skimi. Spotkania zostały zainspiro-
wane postacią Erazma Majewskie-
go, związanego ze znaną chyba 
wszystkim pruszkowianom rodzi-
ną Majewskich. On sam natomiast 
był m.in. archeologiem i twórcą 
polskiej archeologii, ale i twórcą 
książek dla dzieci. Stał się naszym 
przewodnikiem po świecie przyro-
dy, historii miasta i archeologii.
Prowadzimy też działalność kon-
certową. Ze względu na obostrze-
nia przesunęliśmy ją na sezon letni. 

Przez dwa lata w pandemii reali-
zowaliśmy ją w postaci Promenad 
Chopinowskich, które zachęca-
ły do słuchania muzyki w nieco 
luźniejszej formie, spacerując po 
muzealnym ogrodzie. W tym roku 
wróciliśmy do dawnej formuły 
koncertów – w oranżerii.
M. W.: Wygląda na to, że zmieniła 
się forma, ale wydarzeń wcale nie 
ubyło. Co więc nas czeka w okre-
sie jesienno-zimowym?
D. S.-K.: W listopadzie otwieramy 
wystawę Oblicza utracone przygo-
towaną przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, która 
jest okazją do opowiedzenia o akcji 
wywozu i ochrony dóbr kultury po 
upadku Powstania Warszawskiego. 
Zapraszamy na kolejne spotka-
nie z pruszkowskim Porcelitem, 
czyli na wystawę Pruszkowski 
stół, w ramach której odbędzie 
się premiera nowo powstającego 
filmu o fabryce fajansu oraz panel 
dyskusyjny z udziałem osób zwią-
zanych z Porcelitem zawodowo. 
W połowie miesiąca odbędą się 
również Syssitie, czyli spotkanie 
historyków starożytności, dzięki 
któremu w listopadowym pro-
gramie znajdzie się cykl czterech 
prelekcji popularnonaukowych. 
W tym roku głównym tematem są 
Termopile.
M. W.: Wróćmy jeszcze na chwilę 
do trudności, z jakimi borykają 
się obecnie placówki kultural-
ne. Wynikają one z jednej stro-
ny z pandemicznych obostrzeń, 
z drugiej – z sytuacji geopoli-
tycznej. O zawirowaniach covi-
dowych już Pani wspomniała, 
a jak na funkcjonowanie muzeum 
wpłynęła wojna na Ukrainie 
i masowy napływ uchodźców. 
Czy muzeum bierze pod uwagę 
nowych odbiorców? 
D. S.-K.: Tak. Wzbogaciliśmy naszą 
ofertę o dedykowane obcokrajow-
com warsztaty. Mamy też pomysły 
na kolejne spotkania. W styczniu 
natomiast planujemy wspólny 
koncert kolęd – zarówno polskich, 
jak i ukraińskich. 
M. W.: Muzeum od lat zapewnia 
swoim gościom mnóstwo atrakcji 

kulturalnych. Nie wszyscy jednak 
uświadamiają sobie, na jak waż-
nym odkryciu naukowym placów-
ka została ufundowana. Jak to się 
wszystko zaczęło?
D. S.-K.: Powstanie muzeum wiąże 
się z postacią Stefana Woydy, który 
w latach 60. i na początku lat 70. 
ubiegłego wieku pełnił funkcję 
konserwatora zabytków. W trak-
cie prospekcji terenowych, które 
miały na celu rejestrację stano-
wisk archeologicznych, natrafił 
na ślady starożytnej produkcji 
żelaza. W wyniku postępujących 
prac oczom badaczy zaczął ukazy-
wać się kolejny, ogromny ośrodek 
hutniczy. Mówię „kolejny”, ponie-
waż do lat 60. znany był przede 
wszystkim świętokrzyski, uważany 
wówczas za jedyny w całej barba-
rzyńskiej Europie funkcjonujący 
na przełomie er. Odkrycie i wyniki 
badań były na tyle zaskakujące, 
że już w latach 70. Miasto Prusz-
ków podjęło decyzję o utworzeniu 
muzeum, które zajmie się tym 
fenomenem. 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego powstało w 1975 
roku. Dziś nosi imię swojego zało-
życiela i kontynuuje zainicjowane 
przez niego projekty kulturalne 
i edukacyjne, które wciąż są mody-
fikowane i wzbogacane o nowe 
formy. Przykładem mogą być  
 

POROZMAWIAJMY O KULTURZE
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Listopad w MSHM
Wystawa plenerowa „Utracone 
oblicza”
7 listopada 2022 r.
godz. 13.00
Zapraszamy na otwarcie wystawy 
„Utracone oblicza”, prezentującej 
wizerunki portretów – obrazów 
utraconych w czasie II wojny świa-
towej. Wybrane dzieła pochodzące 
z polskich kolekcji to tylko część 
strat wojennych. Obrazy Aleksan-
dra Gierymskiego, Annibala Carac-
ciego czy Konrada Krzyżanowskie-
go zaginęły po 1939 roku. Mimo 
wieloletnich poszukiwań cennych 
zabytków do dziś nie udało się 
odnaleźć.
Dane na temat dóbr kultury utra-
conych z terenów Polski w jej gra-
nicach po roku 1945 gromadzone 
są w resorcie kultury od 1992 r. 
W prowadzonej przez MKiDN bazie 
strat wojennych widnieją obecnie 
ponad 63 tysiące rekordów obej-
mujących dzieła ze wszystkich 
dziedzin sztuki. Baza jest częścio-
wo udostępniona w Internecie pod 
adresem: dzielautracone.gov.pl.
Wstęp wolny
Organizator wystawy: Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego/Departament Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą i Strat 
Wojennych
 

VII Warszawskie syssitie
15 listopada 2022 r.
godz. 13.00 – 16.00
VII Konferencja Warszawskie 
syssitie, mimo że warszawska, 
odbywa się w Pruszkowie. Tego-
roczny program nie zawiedzie 
miłośników starożytnej Grecji! 
Eksperci: prof. Ryszard Kulesza, 
prof. Nicholas Sekunda, dr Seba-
stian Rajewicz czy prof. Dariusz 
Słapek będą mówić o Sparcie, spo-
rcie, a nawet o włosach Spartan 
walczących pod Termopilami. Nie 
zabraknie także wykładu w języku 
angielskim.
Wstęp wolny
Miejsce: Oranżeria MSHM
Wystawa „Pruszkowski stół. 
Fajans i porcelit z fabryki prusz-
kowskiej 1880 - 2000”
19 listopada 2022 r.
W naszej muzealnej oranżerii 
otworzymy wystawę, na której 
pokażemy wyroby z porcelitu 
i fajansu stołowego. Wytwarza-
no je w Pruszkowie od 1880 roku, 
kiedy Jakub Teichfeld rozpoczął 
produkcję, aż do upadku fabryki 
w 2000 roku.
We współpracy z fundacją Poko-
lenia Pokoleniom i prywatnymi 
kolekcjonerami udostępnimy 
zwiedzającym kilkadziesiąt naczyń 

dekorowanych malaturami, tech-
niką stempelkową i inymi.
Wstęp wolny
Miejsce: Oranżeria MSHM
wt – pt: godz. 9.00 – 19.00
sobota, niedziela: godz. 11.00 
– 17.00
Rodzinne spotkanie weekendowe, 
czyli sobota z Tutanchamonem
26 listopada 2022 r.
godz. 11.00 – 14.00
Sto lat temu, kiedy odkryto grobo-
wiec Tutanchamona, świat usły-
szał o niezwykłym chłopcu, który 
został faraonem. Przyjdź i poznaj 
jego historię.
Zapraszamy na warsztaty, pokazy, 
zajęcia animacyjne, gry i zabawy 
oraz prezentację multimedialną.
Wstęp wolny
Miejsce: MSHM

warsztaty historyczno-artystycz-
ne, realizowane zgodnie z założe-
niami Rudolfa Steinera.
M. W.: Czy kontynuujecie badania 
archeologiczne i wykopaliskowe?
D. S.-K.: Oczywiście. Realizuje-
my obecnie wyjątkowy projekt 
w Zaborowie, na skraju Puszczy 
Kampinoskiej w miejscu, które 
również jest związane z postacią 
Stefana Woydy, bo to właśnie tam 
w latach 80. zostały odnalezione 
przez studenta archeologii frag-
menty malowanego pucharu. Kiedy 
okazało się, że mamy do czynienia 
z unikatowym zabytkiem, Stefan 
Woyda rozpoczął badania. Dopro-
wadziły one do odnalezienia pozo-
stałych fragmentów naczynia oraz 
wstępnego rozpoznania związane-
go z nim cmentarzyska. Po kilku-
dziesięciu latach muzeum powró-
ciło w to miejsce, aby rozpocząć 

duży projekt badawczy, realizowa-
ny wspólnie z Uniwersytetem War-
szawskim i Kampinoskim Parkiem 
Narodowym. Badania mają charak-
ter interdyscyplinarny i obejmują 
kompleks osadniczy, czyli osady 
hutnicze, w których produkowano 
żelazo, oraz cmentarzysko, na któ-
rym chowano wówczas zmarłych. 
Ponadto zaplanowane są szerokie 
badania przyrodnicze.
M. W.: Starożytna przeszłość 
Mazowsza nie jest chyba 
powszechnie znana. Pytanie: dla-
czego należałoby ją znać?
D. S.-K.: Historia, którą opowia-
damy, pozostaje zaskakująca dla 
większości osób, którym wydaje 
się, że przed powstaniem państwa 
polskiego tereny naszego kraju, 
a już na pewno Mazowsza, były 
mało interesujące. Tymczasem 
okazują się świadkami niezwykłych 

wydarzeń, a dokładnie – funkcjo-
nowania świetnie zorganizowane-
go ośrodka hutniczego, w którym 
masowo produkowano żelazo. Dzi-
siejsze Mazowsze tętniło życiem 
i pozostawało w bardzo intensyw-
nych kontaktach z Cesarstwem 
Rzymskim i w polu zainteresowań 
jego obywateli.
W związku z tym opowieść o sta-
rożytnej historii Mazowsza jest 
absolutnym zaskoczeniem i zmie-
nia sposób postrzegania tych tere-
nów na przestrzeni dziejów.
M. W.: Pozostaje nam zachęcić 
Czytelników, by z tą historią zapo-
znawali się właśnie w muzeum, 
które zapewnia nie tylko sporą 
dawkę historyczno-archeologicz-
nej wiedzy, ale i mnóstwo rozryw-
ki na wysokim poziomie. Dziękuję 
za rozmowę.
D. S.-K.: Dziękuję.
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XIII Regionalny Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek "Śpiewajmy 
i grajmy Mu"

Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek to pięk-
ny zwyczaj, który od wieków przyczynia się 
do tego, że okres Bożego Narodzenia jest dla 
nas tak niezwykłym. Chociaż nasza misja kultu-
ralna skierowana jest głównie do mieszkańców 
Pruszkowa, to organizując Przegląd w wersji 
online, chcemy otworzyć się też na innych 
uzdolnionych wokalistów z całej Polski.
Zapraszamy do wspólnej celebracji tego,  
co muzycznie w Świętach najpiękniejsze.
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 listopada.
Wszystkie potrzebne informacje, regulamin 
i karta zgłoszenia oraz oświadczenia dostępne 
także na stronie www.mok-kamyk.pl/koledy
Wydarzenie pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta oraz Proboszcza Parafii  
p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie
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MOPS w Pruszkowie - oferta

MOK KAMYK
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II wydanie książki „Życie publiczne...” na Targach Książki  
Historycznej 2022
We wrześniu 2017 r. Książnica Pruszkow-
ska wydała książkę pt. „Życie publiczne 
i społeczne Pruszkowa do roku 1921. 
Dynamika rozwoju peryferyjnego”. Publi-
kacja spotkała się z życzliwym przyjęciem 
czytelników, a jej nakład został wkrótce 
wyczerpany. W ciągu pięciu lat od pierw-
szego wydania, ukazało się wiele nowych 
dokumentów, opracowań i wspomnień 
o Pruszkowie, które pozwoliły uzupełnić 
drugą edycję.
W książce opisano kwestie polityczne, 
gospodarcze i społeczne z przeszłości 
Pruszkowa. Spotkamy w niej wielu bohate-
rów z dawnych lat, którzy swymi czynami 

nadali rozwojowi Pruszkowa charaktery-
styczny kształt.
W najnowszym wydaniu pojawia się wiele 
zdjęć, które dotąd nie były publikowane. 
Książkę uzupełniają tabele i mapy, a także 
dwa dokumenty: „Rocznik I za 1912 rok 
Straży Ogniowej Ochotniczej w Pruszko-
wie i Żbikowie” oraz „Sprawozdanie Komi-
tetu Obywatelskiego i Komisji Likwidacyj-
nej Komitetu gminy Pruszków”. Książka 
„Życie publiczne…” będzie dostępna na 
stoisku Książnicy Pruszkowskiej podczas 
Targów Książki Historycznej w dniach 
24-27 listopada. 



WIELKA SZTUKA  
 

  na ekranie w Kinie CKiS 
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„Munch: miłość, duchy, wampirzyce” reż. Michele Mally 
 
Jego obraz „Krzyk” stał się symbolem 
współczesnych niepokojów. Film bada potężne 
dziedzictwo, by na nowo rzucić światło na Edvarda 
Muncha, człowieka o niezwykłym i tajemniczym 
uroku, prekursora i mistrza. Czas w jego 
rozumieniu był pomostem łączącym wymiary 
wszechświata, umożliwiającym nawiązanie 

kontaktu z duchami i duszami. 28 000 dzieł, od obrazów po grafiki  
i rysunki, a także notatniki, szkicowniki, fotografie i eksperymetnalne 
filmy. Wszystkie razem dają nam oszałamiający wgląd w umysł, pasje  
i sztukę geniusza Północy.  
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„Leonardo. Dzieła wszystkie” reż. Phil Grabsky 
 
Leonardo da Vinci to bez wątpienia najbardziej 
znany artysta, wielki twórca włoskiego renesansu, 
teoretyk sztuki, pisarz, architekt i uczony wszech 
czasów. Film zrealizowanym z okazji 500. rocznicy 
jego śmierci.  Widzowie zobaczą "Monę Lisę", 
"Ostatnią Wieczerzę", "Damę z łasiczką"  
i wszystkie inne ocalałe dzieła. Niektóre z nich 

nigdy przedtem nie były prezentowane szerokiej publiczności. Część 
została niedawno poddana renowacji. Film skupia się również na życiu 
Leonarda, jego wynalazkach, umiejętnościach rzeźbiarskich, 
militarnym doświadczeniu i talencie do polityki. 
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