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Dzień dobry. Przygotowując się do napisania tego tekstu, odgrzebałem 
maksymę, której skuteczność mogę zaświadczyć z pełną odpowiedzial-
nością: Jaki jest najprostszy i najszybszy sposób na poprawienie własne-
go nastroju? Powiedzieć KOMUŚ coś miłego. Działa za każdym razem. 

Neurolingwiści propagują tezę, że język jest jak zmysł albo po prostu 
jest zmysłem. Chodzi oczywiście o to, jak i co mówimy ludziom, a jesz-
cze bardziej o to, co od nich słyszymy. Dobrze użyte słowo może wpłynąć 
na całe życie, uratować związek, doprowadzić do szczęśliwego finału 
najtrudniejsze nawet negocjacje. Dlaczego? Bo słowa wpływają na nasze 
emocje. Sprzeciw? Nie słyszę.

Kiedy biegałem po Lesie Kabackim, a także kiedy jeździłem moto-
cyklem, normalną rzeczą było, że pozdrawiałem i biegaczy, i innych 
motocyklistów. To element identyfikacji. Robisz to co ja, więc jesteś mi 
bliższy. Podobnie pozdrawiają się „garbusiarze” oraz turyści na gór-
skich szlakach. To, niestety, już coraz rzadsze, ale prawdziwego turystę 
na szlaku poznaje się po tym, że pozdrawia uprzejmym „dzień dobry” 
wszystkich, których spotyka, bez wyjątku. 

Teraz już nie biegam, ale jeżdżę rowerem i muszę przyznać, że za każ-
dym razem, gdy mijam w naszym lesie innego rowerzystę (biegacza czy 

Drobne gesty ‒ duża sprawa

pieszego), mam dużą ochotę powiedzieć „dzień dobry”. Czasem to robię 
i ten tekst jest deklaracją, że od teraz będę się starał to robić zawsze. 
Podobnie jak wtedy, kiedy wchodzę do sklepu i z niego wychodzę. Fanta-
stycznie się czuję, gdy w odpowiedzi na „dzień dobry” czy „do widzenia” 
słyszę głosy nie tylko pań za ladą, ale też klientów. 

W korporacji, w której pracuję już 12 lat, 5-6 lat temu rozpocząłem 
małą krucjatę wprowadzającą zwrot „miłego dnia” zamiast dziwnego 
„dziękuję” przy wysiadaniu z windy. Do dziś pamiętam czasem niezręcz-
ne, czasem zaskoczone „wzajemnie”, które słyszałem w odpowiedzi. Dziś 
mogę powiedzieć, że w tych samych windach życzymy sobie miłego dnia 
kilka razy dziennie. Spróbujmy więc pozdrawiać się wzajemnie  
i na naszej ziemi. Na początku w Lesie Kabackim, a jak tam się uda, 
to potem pójdzie dalej. Może któregoś dnia obudzimy się w pierwszym 
miejscu w Polsce, gdzie nieznajomi bez skrępowania i autentycznie 
pozdrawiają się na ulicach. 

Jacek Sut
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Z prawdziwą radością informujemy, 
że już 8.05.2014 o godz. 19.00 odbę-
dzie się kolejne spotkanie autorskie 
w Józefosławiu. Tym razem gościem 
zaproszonym przez Magazyn  
Józefosławia i Julianowa „Sąsiedzi” 
będzie Katarzyna Bonda - pisarka, 
scenarzystka i dokumentalistka, któ-
ra jako pierwsza do polskiej powieści 
kryminalnej wprowadziła 
postać profilera. 
 
Na spotkaniu, tym razem w restau-
racji La Pina przy ulicy Julianowskiej 
67a w Julianowie, pani Katarzyna 
Bonda opowie nam o swojej najnow-
szej książce, pierwszej z trzech o pro-
filerce Saszy Załuskiej, pod tytułem 
„Pochłaniacz”. 

Premiera książki już maju, a my już 
czujemy się nieźle pochłonięci!

Zaproszenie  
na spotkanie autorskie

• Otwarcie pierwszej w Polsce filmoteki szkolnej. 10 marca 
2014 r. w piaseczyńskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 
Chyliczkowskiej otwarto pierwszą w Polsce Pracownię Filmoteki 
Szkolnej. W uroczystości wzięli udział oprócz władz Powiatu: mi-
nister kultury – Bogdan Zdrojewski, minister edukacji – Joanna 
Kluzik-Rostkowska oraz dyrektor PISF – Agnieszka Odorowicz. 
Filmoteka Szkolna to program upowszechniania edukacji filmo-
wej w szkołach ponadpodstawowych, organizowany przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. Jak powiedział minister Zdrojewski: 
„Film ma być pretekstem do dyskusji”.

• Debata na temat bezpieczeństwa. 11 marca 2014 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego odbyła się debata na temat bezpieczeń-
stwa w powiecie piaseczyńskim. Udział wzięli policjanci i ko- 
mendantura KPP w Piasecznie, sołtysi, mieszkańcy i samorzą-
dowcy: starosta Jan Dąbek oraz wiceburmistrz Piaseczna Daniel 
Putkiewicz. Obecni byli też: przedstawiciel władz województwa 
mazowieckiego oraz Stołecznej Komendy Policji. Zgłaszane były 
przede wszystkim wnioski o potrzebie podwyższenia bezpieczeń-
stwa na drogach. Wystąpiłam też z wnioskiem o zapewnienie 
bezpieczeństwa naszych domów wobec nasilonej w ostatnich 
miesiącach liczby włamań, szczególnie na terenie Józefosławia 
i Julianowa. Podano informację, że zostały podjęte w tej sprawie 
konkretne działania, a sprawcy zatrzymani. Przedmioty pocho-
dzące z kradzieży, odzyskane w wyniku postępowania policyjne-
go, czekają na właścicieli.

• Wiosna. Mimo ostrzeżeń straży pożarnej, policji i ekologów 
wiosną wielu mieszkańców praktykuje tzw. wypalanie traw. Za 
powyższy proceder grożą wysokie kary. Takie wypalanie powodu-
je degradację środowiska, wyjaławia glebę, niszczy drobne poży-
teczne organizmy (m.in. dżdżownice i pszczoły). Może także stać 
się przyczynkiem do pożaru zagrażającego mieniu i życiu ludzi.

• Płać podatki tu, gdzie mieszkasz. Biuro Promocji i Informa-
cji Gminy Piaseczno utworzyło interesującą stronę internetową 
www.nacoidamojepieniadze.pl. Jest to swego rodzaju kalkulator 
mieszkańca, z którego w łatwy sposób można się dowiedzieć, jak 
są dzielone wydatki; na jakie dziedziny i zadania gminne wyko-
rzystywane są płacone przez nas podatki. Uruchomiony pilotażo-
wy program wpisuje się w kampanię zachęcającą mieszkańców 
do rozliczania PIT-ów w miejscu zamieszkania.

• Ulica Cyraneczki. Trwają prace wykończeniowe na odcinku  
ul. od Wilanowskiej do Ogrodowej. Zgodnie z obietnicą pana 
starosty będzie można nią jeździć już wiosną tego roku. Na temat 
budowy następnego odcinka ul. Cyraneczki w kierunku torów 
będziemy rozmawiać na zebraniu wiejskim Józefosławia i Julia-
nowa 6 maja 2014 r. Liczymy na Państwa obecność.

• Urząd Skarbowy. Zakończyła się budowa nowej siedziby pia-
seczyńskiego Urzędu Skarbowego przy skrzyżowaniu ul. Puław-
skiej z Energetyczną. Otwarcie Urzędu planowane jest na  
III kwartał 2014 r.

• Kiermasz wielkanocny. Impreza ta odbędzie się na placu 
Piłsudskiego w Piasecznie 13 kwietnia 2014 r. Podczas kiermaszu 
zostaną ogłoszone wyniki i rozdane nagrody w konkursie na 
tradycyjne palmy wielkanocne, pisanki i wypieki. Uczestnictwo 
w konkursach można zgłaszać do 4 kwietnia w Muzeum Regio-
nalnym w Piasecznie, telefonicznie: 22 737 23 99 lub mailowo na 
adres: muzeumpiaseczno@kulturalni.pl.

Informacje lokalne

• Tężnia solankowa. W Konstancinie-Jeziornie w Parku Zdro-
jowym po przerwie zimowej wznowiła działalność istniejąca od 
1978 roku tężnia. Rozpylona w powietrzu mgiełka zawierająca 
oprócz chlorku sodu także bromki i jodki działa korzystnie w cho-
robach układu oddechowego zarówno dorosłych, jak i dzieci. Od 
kwietnia do października będzie otwarta w godzinach 10–20.

• Pomoc dla Ukrainy. Trwa zbiórka funduszy na pomoc dla 
Ukrainy, którą organizuje Caritas Polska. Wpłaty można dokony-
wać na konto 77 1160 2202 0000 3636 4384 z dopiskiem: Ukraina. 
Koordynator akcji – Marta Titaniec, tel. 608 424 880.

• Pierwszy Bieg Józefosławia i Julianowa. Trwają przygotowa-
nia do jego organizacji. Planowany termin to 15 czerwca (niedzie-
la) w godzinach 14–19. Bieg ma się składać z co najmniej dwóch 
biegów na krótszych dystansach dla dzieci oraz głównego biegu 
ulicami J&J o długości 5 km. Start i meta oraz piknik sportowo-
-rekreacyjny ma się odbyć na terenie Politechniki Warszawskiej 
przy ul. Ogrodowej. Mamy nadzieję, że wielu mieszkańców 
naszych miejscowości zdecyduje się przede wszystkim na udział 
w przedsięwzięciu jako uczestnicy biegu, dlatego w następnym 
numerze (majowym) znajdziecie Państwo szczegóły jak i do kogo 
się zgłosić, gdzie wnieść opłatę startową itp. Gdyby natomiast 
ktoś chciał wziąć udział w pikniku i wystawić stoisko informa-
cyjne/promocyjne/handlowe/inne, prosimy o kontakt telefonicz-
ny: 601 808 247.

• Zebranie stowarzyszenia. Najbliższe zebranie Stowarzyszenia 
„Nasz Józefosław i Julianów” odbędzie się 14 kwietnia o godz. 
20.00 w szkole przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu.

Hanna Krzyżewska
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Porozmawiajmy o zdrowiu. Sen

O tym, że sen jest zdrowy, wiemy wszy-
scy, chociaż czasami zapominamy, że nie 
jest to jedynie wytarty slogan. Sen to czas 
na regenerację organizmu, dlatego jest 
ważny dla każdego organu, a najbardziej 
dla mózgu.

Co daje sen? 
Mózg, nasza centralna jednostka sterują-

ca, nigdy nie przestaje pracować.  
W czasie głębokiego snu są zapamięty-
wane i układane w logiczne ciągi zdobyte 
informacje, załagodzeniu ulegają emocje. 
Stąd powiedzenie: „Prześpij się z tym” 
jako panaceum na wszystkie problemy, 
jakie mamy do rozwiązania. Kiedy śpimy, 
odpoczywa również układ krążenia, serce 
pracuje wolnej, obniża się ciśnienie krwi, 
spada zapotrzebowanie na energię. Po nie-
przespanej nocy pogarsza się koncentra-
cja, wydłuża się czas reakcji, pogarsza się 
nastrój. Często też odczuwamy rozdrażnie-
nie, przygnębienie, stajemy się wybucho-
wi i nieodporni na stresowe bodźce. 

Ile spać? 
Najlepiej przeznaczyć na sen około  

7 godzin na dobę. Jeżeli rezerwujemy na 
niego jedynie 5 godzin, to ryzyko zachoro-
wania na zawał i depresję wzrasta prawie 
dwukrotnie. Co ciekawe, podobne jest ry-
zyko przy przesypianiu więcej niż 8 godzin 
dziennie. Wzrasta również wtedy apetyt  
i ryzyko rozwoju otyłości. Ważna jest regu-
larność faz snu, czyli zasypianie  
i budzenie się o stałych porach. Nad 
ranem przeważa sen płytki REM i jeśli 
obudzimy się w tej fazie, czujemy się 
wypoczęci, podobnie jak po krótkiej, około 
20-minutowej drzemce w ciągu dnia. Po-
budka w fazie głębokiego snu, nawet  
z popołudniowej drzemki, to jak zerwanie 
się w środku nocy. Czujemy się ocięża-
li i zmęczeni. Stresy codziennego dnia, 
załamania pogody, a u kobiet fazy cyklu 
menstruacyjnego mogą zaburzać sen. 

Jak więc spać, aby się wyspać? 
• Jeśli jesteś skrajnie zmęczony, najpierw 

potrzebna jest chwila relaksu, czyli czas 

na kąpiel, ciepłą herbatę (ale nie alkohol),  
dopiero potem sen.

• Światło emitowane przez telewizor  
i komputer zaburza wydzielanie melato-
niny, dlatego nie zabieraj laptopa do łóżka 
i nie wstawiaj telewizora do sypialni. 
Dobrze wieczorem przygaszać światło  
i nie zostawiać zapalonego światła na noc, 
szczególnie dzieciom. Jeżeli nie świecą 
nam w okna uliczne latarnie, warto nie 
zasłaniać okien, poranne światło pomoże 
się spokojnie rozbudzić.

• Ostatni posiłek powinien być lekki  
i zjedzony nie później niż dwie godziny 
przed snem. Ciężko pracujące w nocy 
jelita i wątroba wymagają zaangażowania 
również mózgu i serca, które nie odpoczną 
przez noc, wstaniemy niewypoczęci. Jako 
wieczorny  posiłek proponuję owoce  
z jogurtem - to dobry pomysł na podnie-
sienie poziomu serotoniny, czyli substan-

cji działającej uspokajająco na mózg.
• Przewietrzona sypialnia i wieczorny 

spacer pomogą zasnąć. Po większej aktyw-
ności fizycznej przed snem potrzeba czasu 
na odpoczynek i wyciszenie.

• Jeżeli masz przewlekłe problemy ze 
snem, poradź się lekarza. Współczesna 
medycyna wie dużo o zaburzeniach snu 
i coraz lepiej radzi sobie z leczeniem bez-
senności.

Sen zajmuje nam 1/3 życia. Oprócz genów 
i diety to najważniejszy element, od któ-
rego zależy zdrowie. Dbajmy o dobry sen.  
Sen to zdrowie!

Katarzyna Bukol-Krawczyk,  
lekarz medycyny rodzinnej,  
dietetyk kliniczny i sportowy



Poznajmy się! Malarz i miłośnik średniowiecza

Z Krzysztofem Kargolem, malarzem, 
muzykiem, miłośnikiem średniowiecza, 
rozmawia Jacek Sut.

Kim jesteś?
Jestem człowiekiem, który poszukuje.

Jak zacząłeś malować?
Malować lubiłem zawsze, to znaczy ryso-

wać, bo posługiwałem się ołówkiem  
i kredkami ołówkowymi. Tak było do czasu 
szkoły średniej. Wtedy zrodziło się we mnie 
pytanie: co dalej? Myślałem o rozpoczęciu 
nauki na Akademii Sztuk Pięknych, ale 
ostatecznie zwyciężył pragmatyzm i myśle-
nie o tym, że muszę wybrać kierunek,  
z którego da się potem wyżyć. Poszedłem 
na Akademię Ekonomiczną i Marketing, 
bo kojarzyło mi się to jednak z tworze-
niem, kreowaniem i dawało nadzieję na 
wymierne korzyści finansowe. Odłożyłem 
rysowanie, malowanie, wszystko. Zaraz 

po studiach przeprowadziłem się z Zabrza 
do Warszawy i rozpocząłem pracę w dziale 
marketingu wielkiej korporacji, ale już po 
roku przeszedłem do działu sprzedaży. Moje 
zainteresowania wracały, często jeździ-
łem na różnego rodzaju pokazy, jarmarki, 
fascynowała mnie historia, poszukiwałem 
rękodzieła. Chciałem spotykać się  
z twórcami, zacząłem gromadzić ich wyro-
by rzemieślnicze. „Macałem” temat. Coś mi 
siedziało z tyłu głowy, ale nie wiedziałem, 
o co chodzi. No i w pewnym momencie 
poznałem malarza z okolic Jeleniej Góry, 
Darka Milińskiego. On zaczął mi otwierać 
ten świat, opowiadał o swoim warsztacie 
malarskim. Kupiłem parę jego obrazów. 
Wtedy też urodziła się moja córka, Esterka, 
która teraz ma 6 lat. 

Czy to wtedy nastąpił życiowy przełom? 
Tak, zdecydowałem, że żegnam się  

z korporacją i zaczynam szukać swojego 
sposobu na życie. Wtedy dużo podróżowa-

liśmy, nawet jeszcze pracując. Co piątek 
wsiadaliśmy w auto i wyruszaliśmy w Pol-
skę. Któregoś dnia siedzieliśmy wieczorem, 
przeczytałem już wszystkie przewodniki, 
telewizja obejrzana i co teraz robić? Esterka 
zawsze coś rysowała kredkami. Wziąłem 
więc kartkę, kredki i myślę: „Co naryso-
wać?”. Coś tam nabazgrałem i zaświtało 
mi w głowie: „Kurczę, umiem rysować, 
lubię to, wychodzi mi. Dlaczego się tym nie 
zajmuję?”. Postanowiłem malować farbami 
olejnymi, bo nigdy wcześniej nie próbo-
wałem, i namalowałem pierwszy obraz, 
potem drugi, trzeci. I poszło. 

Twoje malarstwo idzie w dwóch kierun-
kach, opowiedz o nich. 

 Pierwszy to seria czy rodzaj obrazów, 
które nazywam „Łobuzy z Esterii”. Esteria 
to taka moja kraina łagodności, w której 
lubię przebywać, myśleć i odkrywać nowe 
rzeczy. A łobuzy wzięły się stąd, że potrafią 
nieźle napsocić. Maluję ich w kostiumach 
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historycznych i są kolorowi jak całe wcze-
sne średniowiecze, o którym mylnie się są-
dzi, że było buro-szare. A było niesłychane, 
obłędnie kolorowe. Ten obraz, który widzisz 
[ilustracja powyżej - przyp. red.], zacząłem 
malować, kiedy zacząłem się otwierać na 
ludzi. Po okresie korporacji i jeszcze  
do niedawna nie umiałem się na nich 
otworzyć. Teraz się to zmieniło. Bardzo dłu-
go malowałem ten obraz, przez pół roku,  
co udokumentowałem zdjęciami. Jego tytuł 
to „Łobuzy z Esterii robią wiosnę”.

A drugi nurt?
To taki mój eksperyment. Nazywam to 

„drogą światła”. To są obrazy zamglone, 
rozmyte, niedopowiedziane, w których 
światło i kolory odgrywają główną rolę.

Wspomniałeś o średniowieczu. To kolej-
ny ważny wątek w twoim życiu?

Kiedyś, jeszcze jako pracownik korporacji, 
wsiadłem rano do samochodu z kole-
gą i zamiast do roboty pojechaliśmy na 
Grunwald. Tam zobaczyłem rekonstrukto-
rów, przyglądałem im się, jak wstają, jak 

się rano ogarniają, w jakim rytmie to się 
toczy, i złapałem się na obawie, że zaraz 
zadzwoni telefon z pracy, bo ktoś czegoś 
będzie chciał. Teraz jeździmy na spotkania 
wczesnośredniowieczne i najbardziej lubię 
momenty, kiedy po całym dniu siadamy 
przy ognisku, coś jemy, pijemy i muzykuje-
my. Takie zloty trwają przeważnie trzy dni, 
śpimy w namiotach, są atrakcje dla dzieci 
i dla dorosłych, są artyści i rzemieślnicy 
sprzedający rękodzieło. I niepowtarzalna 
atmosfera.

To może jest szansa na taką akcję u nas?
Potrzebne jest miejsce – przede wszyst-

kim.

Znajdzie się.
To róbmy!

I ostatnia kwestia. Muzyka.
Tak. Muzykowanie zawsze we mnie było, 

grałem na gitarze elektrycznej, wiadomo 
– głośno, szybko, żeby się działo, ale tak 
naprawdę wszystko się zaczęło na poważ-
nie, gdy poznałem chłopaków z zespołu 

JAR, którzy grają muzykę średniowieczną, 
folkową. To oni pokazali mi, jak się gra na 
dawnych instrumentach. Gram na man-
doli, na fujarkach, moja żona na bębnie. 
Teraz mam zamiar nauczyć się grania na 
lirze korbowej.

Jak się znajduje na to czas?
To jest kwestia przestawienia swojego 

życia. Pytanie tylko, czy się chce. Przez 
dużą część mojego życia miałem wszystko 
zapięte na ostatni guzik. Do tego stopnia, że 
kiedy rzuciłem pracę w korporacji, bałem 
się tego, kiedy zjem obiad, gdzie, o której… 
Bo do tej pory wszystko miałem zaplano-
wane. Ale im dłużej zaznawałem takiego 
życia, uczyłem się, jak w tym wytrzymać. 
Jak wytrzymać brak napięcia? Jak wyko-
rzystać chwilę, żeby posiedzieć, pomyśleć 
nad sobą i życiem, pobyć ze sobą? Tego 
wszystkiego musiałem się nauczyć i okaza-
ło się, że pojawiło się w moim życiu coraz 
więcej czasu.

Dziękuję za rozmowę.



Już kwiecień.  Za oknem coraz śmielej 
świeci słońce i wszystko się zieleni. Jest 
wiosna. A my nadal zmęczone, bez życia,  
z zapasem tłuszczyku nagromadzonym 
przez zimowe miesiące. Ale to nic. Mamy 
dobrą wiadomość. Jest zumba!

Co to jest zumba?
Zumba wywodzi się z Kolumbii. To fuzja 

tańca i aerobiku. Połączenie gorących 
latynoskich rytmów, orientalnego tańca 
brzucha, dynamicznego hip-hopu i regga-
etonu, pełnego gracji flamenco z prostymi 
ćwiczeniami fitness. Cała zabawa pole-
ga na krótkich i nieskomplikowanych 
układach tanecznych wykonywanych do 
znanych wszystkim utworów muzycz-
nych. Jej twórcą jest Alberto „Beto” Perez, 
kolumbijski instruktor fitness. Co cie-

Zumba. Moja pasja

Z Martą Sienkiewicz i Iwoną Rogalską, 
instruktorkami zumby z Józefosławia, 
umówiłam się w niedawno otwartej ka-
wiarni w naszej miejscowości. To tu odbył 
się niedawno pokaz zumby. Dziewczyny 
już na mnie czekają.

Podobno w zumbie można się zako-
chać. Dlaczego? 

  – Bo po powrocie z zajęć nie złości cię 
bałagan, nie zadręczasz się niewykonany-
mi obowiązkami, tylko cieszysz się życiem 
i przystępujesz do realizacji wszystkich 
zamierzeń. Czasem tych dawno odkła-
danych – mówi Marta, a Iwona dodaje: 
– Zumba bardzo pozytywnie nastraja, 
uwalnia endorfiny, wszyscy uczestnicy 
zajęć bawią się według własnego uznania 
przy wspaniałej latynoskiej muzyce.

kawe, zumba powstała przez przypadek. 
Pewnego razu Alberto zapomniał wziąć na 
zajęcia podkładu muzycznego do ćwiczeń 
aerobowych. Do dyspozycji miał tylko 
płyty ze swoją ulubioną latynoską muzy-
ką. Starał się połączyć tradycyjne zajęcia 
fitness z tańcem i dopasować całość do 
muzyki. Okazało się, że uczestnicy zajęć 
byli zachwyceni…

Moja przygoda z zumbą.
Zaczęło się dwa lata temu. Jako osoba 

aktywna szukałam idealnego zajęcia dla 
siebie. Próbowałam w przeszłości tańca, 
ale żmudne powtarzanie kroków zniechę-
ca. Siłownia – to dla mnie nuda. Aerobik 
– tak, ale chyba bardziej z obowiązku niż 
dla przyjemności. Kiedy w moim klubie 
fitness pojawiła się zumba, poszłam i…od-

krycie – to jest to! Energia, muzyka, relaks, 
a przy tym ruch i spalanie kalorii. Od tego 
dnia jestem jej wierną fanką. Zumba pod 
koniec dnia sprawia, że zapominam  
o ciężkim dniu i wracam do domu   
z uśmiechem.  

Zajęcia w Józefosławiu. 
Dziś już nie muszę daleko jeździć. 

Nareszcie mamy zumbę u nas. Zajęcia 
prowadzą Marta i Iwona, mieszkanki 
Józefosławia. Chociaż zumba powstała 
przez przypadek, to jej sukces i ogromna 
popularność są nieprzypadkowe. Zumba 
porwała już tysiące ludzi na całym świe-
cie. Spróbuj i daj się porwać! 

Ewa Tauszyńska

Wiem, że fankami zumby są na przy-
kład Michelle Obama i Shakira. Czy to są 
zajęcia dla „zwykłego człowieka”? 

– To są zajęcia wyłącznie dla zwykłego 
człowieka, nie zapominając oczywi-
ście o tym, że każdy z nas jest niezwy-
kły. – Marta pięknie to ujmuje, a ja się 
z nią zgadzam w stu procentach. Iwona 
szczegółowo jeszcze wyjaśnia: – Zajęcia 
są dla każdego, nie ma znaczenia wiek, 
płeć, kondycja, umiejętności sportowe. 
Poza Zumbą Fitness są jeszcze różne jej 
odmiany, na przykład dla osób starszych 
lub początkujących jest Zumba Gold, moż-
na tańczyć w basenie, jest również zumba 
przeznaczona dla dzieci, zumba  
z wykorzystaniem np. krzeseł lub stepów. 
Każdy wybierze coś dla siebie i na pewno 
będzie zadowolony.

Wiele osób obawia się, że nie ma odpo-
wiedniej kondycji… 

 – Nie ma się czego obawiać – stwierdza 
Marta. – Na każdych zajęciach każdy bawi 
się, ile może i chce. Za drugim razem 
okazuje się, że wszystko lepiej  wychodzi,  
potem zwiększa się liczbę godzin tygo-
dniowo, szuka nowych inspiracji.

– Jeśli ktoś czuje się zmęczony, zawsze 
może zwolnić, ustalić swoje tempo. Jed-
nak w grupach jest tak pozytywna ener-
gia, która wszystkim się udziela, że często  
pod koniec zajęć uczestnicy są zdziwieni, 
że tak szybko minął czas – opowiada 
Iwona. 

  
Wiele osób chcąc o siebie zadbać i po-

prawić sylwetkę, zapisuje się na siłownię 
lub na aerobik. Jakich efektów możemy 
spodziewać się po zumbie? 

  – Przede wszystkim zumba daje pew-
ność siebie i bardzo motywuje do dbania 
o zdrowie, sylwetkę, kondycję – tłumaczy 
Iwona. – Podczas zajęć ćwiczy całe ciało. 
Dobrze się bawiąc, spalamy jednocześnie 
dużą ilość kalorii, więc efekty, przy syste-
matycznym uczęszczaniu na zajęcia oraz 
oczywiście przy odpowiedniej diecie, są 
dość szybko widoczne.

Dziękuję wam serdecznie za spotkanie  
i do zobaczenia na zajęcich!

Ewa Tauszyńska
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Dawna stolica Mazowsza to doskona-
łe miejsce na wiosenny wypad. Stano-
wi największą atrakcję turystyczną po 
południowej stronie Warszawy. A mimo to 
nie wszyscy ją znają. Świetne miejsce na 
rodzinny piknik i romantyczną wycieczkę.

 
Rys historyczny. 
Czersk jest dziś małą i senną miejscowo-

ścią położoną na uboczu. Jednak kiedyś 
była to stolica Księstwa Mazowieckiego, 
silny ośrodek miejski i handlowy nad 
brzegiem Wisły. Krzyżowały się tu szlaki 
handlowe. Czersk był świadkiem intryg 
i walki o władzę podczas rozbicia dziel-
nicowego. W 1229 roku Konrad Mazo-
wiecki więził tutaj Henryka Brodatego. 
W XIV wieku książę mazowiecki Janusz I 
zdecydował, by na miejscu dotychczaso-
wego grodu ziemnego wybudować ceglany 
zamek. Jego mury wzniesiono na planie 
dotychczasowych umocnień. 

Jednak przyroda dla Czerska i zamku nie 
była łaskawa. Silne powodzie spowodowa-
ły odsunięcie się głównego nurtu Wisły na 
wschód. Czersk utracił więc swoje znacze-
nie handlowe i strategiczne położenie na 

rzecz Warszawy, która wkrótce stała się 
najważniejszym miastem Mazowsza.

Pozostał jednak okazały zamek na skar-
pie. Gdy w XVI wieku Mazowsze inkorpo-
rowano do Królestwa Polskiego, przeszedł 
na własność Korony. Królowa Bona na-
kazała zastąpienie drewnianej zabudowy 
wewnątrz murów ceglaną. Nadbudowano 
wówczas wieże. Po potopie szwedzkim, 
gdy umocnienia tego typu okazały się nie-
przydatne, zaczął popadać w ruinę.

Śladem świetności tej miejscowości był 
podział administracyjny I Rzeczpospoli-
tej. Do rozbiorów zachowała się Ziemia 
Czerska rozciągająca się po obu stronach 
Wisły. 

Malowniczość okolicy i atrakcje zamku. 
Dziś można podziwiać ruiny zamku 

malowniczo położone na skarpie wiślanej. 
Z wieży zamkowej rozciąga się panorama 
Mazowsza. Jeśli dodatkowo wykupi się od-
powiedni bilet, jest możliwość przenoco-
wania! Na dziedzińcu zamku stoją repliki 
machin oblężniczych. 

Warto zobaczyć ten najlepiej zachowany 
średniowieczny zamek w bezpośrednim 

sąsiedztwie Warszawy. Na zamku odby-
wają się turnieje rycerskie i inne imprezy 
tematyczne, będące dodatkową atrakcją.

Dojazd
Samochodem lub rowerem (około 25 km 

w jedną stronę). Z ul. Geodetów skręcamy 
w ulicę Puławską, na drogę krajową nr 
79. Zaprowadzi nas ona do Góry Kalwarii, 
którą przejeżdżamy tak, jak będą nas kie-
rowały znaki na Sandomierz. Za rondem  
w Górze Kalwarii po około 1 km skręca-
my w lewo zgodnie z drogowskazem na 
Czersk. Droga wiedzie do zamku.

Warto, wracając, wybrać niezwykle ma-
lowniczą drogę przez Konstancin-Jeziorną.

Lokalizacja: 51°57′30″N 21°14′03″E

UWAGA! Wejście na teren zamku jest 
płatne. Zamek otwarty dla zwiedzających 
codziennie w godzinach: kwiecień   
8–18; maj–sierpień 8-20.

Kalendarz imprez:
http://www.zamekczersk.pl

Michał Duraj 

Wiosenna wycieczka do Czerska

Pierwsze ciepłe dni sprawiły, że rozpoczęło się zakupowe 
szaleństwo ogrodowe. Ze sklepów ogrodniczych znikają bratki, 
stokrotki i dzwonki. Wcale mnie to nie dziwi. Temperatura 
pozwala zrelaksować się na tarasie, szczególnie wśród staran-
nie dobranych roślin, barw i zapachów. Pierwsza propozycja 
nasadzeń to zachwycające swą urodą jaskry azjatyckie  
w towarzystwie delikatnych miniaturowych dzwonków. 
Wszystko w tonacjach pastelowych i na trzech poziomach ory-
ginalnych donic.

Stylowy taras Druga kompozycja to różnej wielkości urocze koszyczki 
wiklinowe w stylu rustykalnym. Dwa mniejsze obsadzamy 
stokrotkami oraz miniaturowymi bratkami, a w większym 
w środku wsadzamy narcyzy, otaczamy również bratkami, 
prymulką, dodając bluszcz pospolity. Kolory możemy dobierać 
według gustu, ważne aby zaopatrzyć się w ciekawe donice. 

Autorką wiosennych kompozycji oraz zdjęć jest Katarzyna 
Cholewińska, właścicielka ogrodu w stylu angielskim w Wiel-
kopolsce. 

Katarzyna Krzyszkowska
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Uczeń też człowiek, korepetycje pobiera.
Jeśli jest ktoś, kto uważa, że edukacja  
zaczyna się na szkole i na niej kończy, jest  
w błędzie. Co więcej, żyje w błogiej 
nieświadomości, której właściwie mu 
zazdroszczę.

Przepraszam, że tak brutalnie konfrontu-
ję go ze straszną rzeczywistością. Ach, jak 
bym chciała, by nauka zaczynała się  
i kończyła na szkole. Niestety, w większo-
ści przypadków tak nie jest. Oprócz oczy-
wistych prac domowych i uczenia się do 
wszelkiego rodzaju testów, sprawdzianów, 
kartkówek i odpowiedzi istnieje coś takie-
go jak korepetycje. Inaczej nazywane kor-
kami czy zajęciami dodatkowymi. Dotyczą 
zarówno młodszych, jak i starszych dzieci. 
Uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum 
czy liceum. Nie istnieją tu żadne podziały.

Korepetycje nie są wbrew pozorom do-
skonaleniem umiejętności już zdobytych 
w szkole, ale właściwie nabywaniem ich 
od początku. Obejmują wszystkie przed-
mioty, działy, tematy. Do wyboru, do 
koloru. Humaniści najczęściej wybierają 
matematykę, fizykę i chemię. Umysły 
ścisłe natomiast polski, historie czy WOS. 
Udzielać korepetycji może student, magi-
ster lub profesor. Kosztować mogą od  
15 do nawet 100 złotych za godzinę. Na 
cenę składać się może poziom zaawan-
sowania tematu, zakres materiału, wiek 
ucznia, dojazd i wiele innych aspektów.

Bodaj tylko z WF-u nie ma chyba jeszcze, 
dzięki Bogu, korepetycji. Ale lepiej nie wy-
woływać wilka z lasu. Mam nadzieję, że 
po tym stwierdzeniu nie wysypią się  
na murach, słupach, w internecie czy 
gazetach ogłoszenia w stylu: „Szybko  

i sprawnie nauczę grać w koszykówkę”  
lub: „Bezbolesne uczenie robienia brzusz-
ków”. 

Można by sądzić, że korki powinny być 
czymś wstydliwym. W końcu świadczą  
o pewnych edukacyjnych brakach. Jednak 
w dzisiejszym materialnym i konsump-
cyjnym świecie nawet korepetycje stały 
się produktem, usługą bardzo pożądaną  
i luksusową. Im więcej nauk pobierasz na 
dodatkowych zajęciach, tym jesteś lepszy, 
fajniejszy, zamożniejszy. W każdej szkole 
można przecież usłyszeć: „Pójdziemy  
w tym tygodniu na spacer?”. I jakże zaska-
kującą odpowiedź: „Nie, dziś mam korki  
z matmy, jutro dodatkowy angielski,  
a we czwartek jeszcze francuski”.

Ale największy popyt na korki, wręcz 
szał, objawia się w klasie maturalnej. Po-
czynając od zwyczajnych z matematyki, są 
także zajęcia, na których robi się arkusze 
maturalne, ćwiczy rozmowę na maturę 
ustną z angielskiego czy z pomocą poloni-
stów z innych liceów tworzy bibliografie 
na egzamin ustny z polskiego. Często, jeśli 
sam jesteś w stanie przygotować się do 
matury, „korkobiorcy” uważają cię za wy-
bryk natury, tytana pracy czy, co gorsza, 
podejrzanego oszusta.

Kolejnym paradoksem jest fakt, że 
szkolni nauczyciele nie są zazdrośni, że 
ich metody nauki nie wystarczają. Nie są 
także zgorszeni tym, że ich uczniowie są 
mało zdolni i muszą pobierać korepetycje. 
Wręcz przeciwnie. Są zadowoleni, dumni, 
bo przecież są tak wymagający i budzący 
przerażenie, że potrzebna jest specjalna 
osoba, interpretująca ich nieodgadnio-
ny sposób nauczania. Często zdarza się, 

że kiedy ci nasi „pierwsi po Bogu” mają 
gorszy humor lub po prostu lubią gnębić 
uczniów, na zadawane pytanie odpo-
wiadają: „Od dodatkowych pytań macie 
przecież swych korepetytorów”.

Coraz trudniej znaleźć osobę, która jest 
w wymiarze nauki samowystarczalna. 
Pobieranie korepetycji dotyczy właściwie 
wszystkich. Są oczywiście szczęśliwcy 
niesamowicie zdolni lub posiadający w ro-
dzinie osobę mogącą wytłumaczyć lub po-
móc. Korki są dziś kolejnym ulepszeniem, 
pomocą naukową, jak podręcznik, zeszyt 
czy kalkulator. Ułatwiają życie i naukę  
w szkole. W samym Józefosławiu jest 
wielu korepetytorów, z pomocy których 
można skorzystać. Proszę jednak nie 
traktować mojego tekstu jako artykułu 
sponsorowanego czy reklamy! W przypad-
ku korepetycji wystarczy zapytać choć-
by sąsiada, który sam jest uczniem lub 
ma dzieci w wieku szkolnym. W naszej 
okolicy są tacy, którzy pomocy potrzebują, 
i ci, którzy jej udzielają. W tym właśnie 
Józefosław jest taki sam jak reszta świata. 
Ani lepszy, ani gorszy. 

I właśnie z tym przekonaniem z radością 
udaję się na moje kolejne korki…

Matylda Michałowicz

Piszą młodzi. Uczeń też człowiek

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Wiosna w Józefosławiu”

Niezmiernie miło nam poinformować, że 
konkurs dla dzieci wygrała praca wykonana 
przez naszą małą sąsiadkę, Alicję Sękowską
(6 lat). Jako nagrodę otrzymuje ona trzy 
książeczki do nauki i doskonalenia czytania 
wydawnictwa Egmont („Bigos z Mamutka”, 
„Psotny Franek” i „Pan Fortepianek”). Ser-
decznie gratulujemy! 
Pozostałym dzieciom dziękujemy za tak 
liczny udział w konkursie! Nadesłane prace 
opublikujemy w numerze majowym.
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W pierwszej i drugiej części opowieści 
pana Wojciecha Małkowskiego przeczy-
taliśmy o tym, jak 7-letni wówczas Autor 
dotarł w 1944 r. wraz z rodziną do Józefo-
sławia i jak udało im się przetrwać wojnę.
Po wyzwoleniu zaś…

…W mieszkaniach nie było wody ani 
kanalizacji, jednak najbardziej dokuczał 
nam brak energii elektrycznej. Czynno-
ści sprzątania, prania i prasowania były 
dla kobiet prawdziwą męczarnią. Nikt tu 
nie znał takich urządzeń jak odkurzacz, 
pralka, lodówka czy radioodbiornik. Tak 
blisko Warszawy, a jednak tak daleko do 
wygodniejszego życia. Wnętrza mieszkań 
oświetlano lampami naftowymi lub karbi-
dowymi, a to z tego powodu, że w skle- 
pach raz brakowało nafty, a raz karbi-
du… Prasowanie odbywało się ciężkimi, 
metalowymi żelazkami z wkładem, tzw. 
duszą. W kuchni węglowej rozpalało się 
ogień, wkładało do niego duszę i grzało się 
ją do czerwoności. Wówczas pogrzebaczem 
trzeba ją było włożyć do żelazka i można 
było prasować. Kiedy żelazko wystygło, 
czynności te powtarzano. Prasowanie 
trwało nieraz dwa, a nawet trzy dni,  
w zależności od liczby członków w rodzi-
nie. A proszę sobie wyobrazić, jak wyglą-
dała ta praca latem, kiedy temperatura  
na zewnątrz sięgała 25–30 stopni! 

Myślę, że niewiele osób wie o przejeż-
dżającej przez Dąbrówkę kolejce wąsko-
torowej, nazywanej potocznie „ciuchcią”. 
Jeździła od Dworca Południowego do Grój-
ca i Nowego Miasta z częstotliwością od 
godziny do półtorej godziny. Zatrzymywała 
się na takich stacjach jak: Wyścigi, Grabó-
wek, Grabów, Pyry, Dąbrówka, Mysiadło, 
Iwiczna, Piaseczno itd.  
W czasie okupacji najwięcej osób korzy-
stało z niej w celu zaopatrzenia w żyw-
ność rodzin mieszkańców Warszawy lub 
w celach handlowych. Niemcy nazywali 
te transakcje „szmuglem” i pod pozorem 
kontroli często wszystko zabierali…  
Po wyzwoleniu trasa ta służyła jako jedyny 
środek komunikacji do pracy w Warsza-
wie. Ciekawostką był system ogrzewania 
wagonów kolejki (przeważnie były trzy lub 
cztery). Na środku wagonu stał okrągły 
piecyk, tzw. żelaźniak, lub koza, w dachu 
zrobiony był otwór i rura prowadząca od 
piecyka poprzez ten otwór odprowadzała 
dym. Zdarzały się przypadki poparzenia 
oraz przypalenia odzieży podróżnych. Do-
piero w roku 1953 uruchomiono pierwszy 
czerwony autobus linii 131. Kursował od 
Dworca Południowego do Dąbrówki, a pę-
tlę miał przy dawnej szkole, na wysokości 
obecnej ul. Kuropatwy. Najbliższy sklep też 
był w Dąbrówce, a po chleb chodziło się do 

Wspomnienie o Józefosławiu, cz. 3

fot. Michał Dworczyk

piekarni U Wandla w Pyrach. Zdarzało się, 
że ktoś ze szczęściarzy mających rower 
pożyczał go, wtedy zakupy robiono dla 
kilku rodzin.

Każdego lata przyjeżdżał do Józefosławia 
tabor cygański. Namioty rozbijali na pola-
nie pod lasem, na przedłużeniu dzisiejszej 
ul. Ogrodowej. Wtedy największą frajdę 
miały dzieci. Biegaliśmy tam i przyglą-
daliśmy się wesołej zabawie, śpiewom, 
tańcom i słuchaliśmy pięknej muzyki 
cygańskiej. Kiedy nadszedł grudzień i zbli-
żały się święta Bożego Narodzenia, zaczy-
nały się polowania myśliwych na zające. 
My, dzieci, zajmowaliśmy się płoszeniem 
zwierzyny. Zaczynało się od Chylic, przez 
cały Józefosław, gdzie były prawie same 
pola, aż do lasu. Jednak większość miesz-
kańców nie posiadała ziemi uprawnej,  
z której mogli by się utrzymywać. Musieli 
szukać innych sposobów na utrzyma-
nie siebie i swoich rodzin. Moja rodzina 
posiadała umiejętność (jeszcze z Siekierek) 
wyrobu z wikliny koszyczków na kwiaty 
(dostarczanych do kwiaciarni), koszów na 
owoce i warzywa dla sadowników  
i gospodarzy. Z tej pracy właśnie się utrzy-
mywała. Byli również tzw. mleczarze, 
którzy skupowali mleko od miejscowych, 
a następnie w bańkach 20‒30-litrowych 
nieśli pieszo, na własnych plecach, do 
Dąbrówki, do pociągu na piątą rano  
i dostarczali je mieszkańcom stolicy. 
Była to wyjątkowo trudna i ciężka praca, 
zwłaszcza zimą i podczas wiosennych roz-
topów. Przypomnę, że ani utwardzonych 
ulic, ani oświetlenia wówczas nie było.

W owych czasach dzieci i młodzież 
również nie miała lekko. Najbliższa szkoła 
znajdowała się w Dąbrówce. Nikt z nas 
nie znał kolonii ani obozów. Jedyną frajdą 

w wakacje było to, że nie musieliśmy 
chodzić na lekcje. Obowiązek ten jednak 
zastępowała praca przy robotach polowych  
i ogrodowych, takich jak: pielenie, zbie-
ranie truskawek, rwanie porzeczek oraz 
agrestu, późną jesienią zaś zrywanie 
jabłek w sadach. Mieliśmy dzięki temu 
własne pieniądze na odzież, zeszyty  
i książki szkolne oraz kieszonkowe. 
Byliśmy bardzo dumni, że mamy wkład 
w budżet rodzinny, a wśród dorosłych 
cieszyliśmy się uznaniem.

 Na zakończenie pragnę jeszcze wspo-
mnieć historię powstania kapliczki, która 
stoi przed domem państwa Nowosielskich. 
Otóż moja babcia i panie: Korlakowa, Ma-
lewiczowa, Wiśniewska z mężem  
i Kapuściarkowa (ówczesna właścicielka 
tej posesji) zawiązały kółko różańcowe. 
Z ich inicjatywy i wspólnych finansów 
powstała ta kapliczka. Tu modlili się 
mieszkańcy, tu odbywały się majówki (jak 
pamiętamy – najbliższy kościół był wtedy 
w Pyrach).

 Z Józefosławia wyprowadziłem się  
w 1964 roku i jeszcze długo nie było tu 
prądu (odwiedzałem często moją babcię). 
Z tego co pamiętam, to doprowadzono go 
dopiero w latach 70. lub wczesnych latach 
80. XX wieku.

Mając na uwadze, iż większość miesz-
kańców dzisiejszego Józefosławia jest 
młoda lub przybyła z odległych od Józefo-
sławia terenów, tak oto pokrótce opisałem 
małą część historii tego miejsca, przekazu-
jąc ciekawostki, informacje i moje o nim 
wspomnienia. 

Wojciech Małkowski,  
były mieszkaniec Józefosławia

(opracowała Hanna Krzyżewska)

Stara kapliczka przed domem państwa Nowosielskich
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21 marca 2014 r. w Józefosławiu, w Gale-
rii Rokokoko odbyło się pierwsze z zaplano-
wanych przez magazyn „Sąsiedzi” spotkań 
autorskich. Gośćmi były: współautorka 
książki „W co grają matki i córki” Magda 
Kuydowicz oraz prowadząca Monika Sta-
chura. Spotkanie trwało ponad godzinę  
i przeniosło się później na teren całej gale-
rii, gdzie toczyliśmy już prywatne rozmo-
wy. Na następne spotkanie zapraszamy już 
8 maja. Tym razem gościem będzie autorka 
powieści kryminalnych Katarzyna Bonda. 
Szczegółowe informacje na s. 4.

Pierwsze spotkanie autorskie 

fot. fot. Paweł Rupiński



Czy warto inwestować tylko w znane 
nazwiska i duże domy mody, czy pokusić 
się o kreacje od młodych projektantów? 
Jak uniknąć wpadek, kupując rzecz od nie-
znanego designera, i gdzie szukać fajnych 
ubrań?

Szyte na miarę. Konfekcja z wyższej 
półki, pokusa, której zamożniejsze kobiety 
nie mogą się oprzeć, ma niewątpliwe 
zalety. Najlepsze projekty to te szyte od 
początku do końca na miarę. Dzięki kolej-
nym przymiarkom fason jest perfekcyjnie 
dopasowany do sylwetki z zachowaniem 
idealnych proporcji. Oryginalne materiały 
i detale zaspokoją najwybredniejszą po-
szukiwaczkę unikalnego modelu. 

Niezbędnik w szafie. Każda kobieta po-
trzebuje jednak uniwersalnych zestawów 
garderoby. Nie pozwól, aby to ubrania 
topowych projektantów wybrały sobie cie-
bie! Zastanów się, jaki styl dany projektant 
reprezentuje. Czy jest to styl, w którym do-

brze się będziesz czuła? Może się bowiem 
okazać, że przedstawiane propozycje to 
zupełnie nie twój klimat. Zawsze najważ-
niejsze jest zrozumienie własnej sylwetki 
i proporcji swojego ciała. To kluczowy 
element kreowania indywidualnego stylu. 
Wiem, że nie każda kobieta ma instynkt  
i zdolność trafnej oceny, dlatego zastanów 
się, czy to, co kupujesz, będziesz mogła 
zestawić z tym, co już masz w szafie. Być 
może w twojej garderobie brakuje kilku 
podstawowych ubrań, z których można 
skomponować sensowne zestawy, i inwe-
stycja w kosztowną sukienkę czy płasz-
czyk od projektanta okaże się całkowicie 
bez sensu. 

Porada stylisty. Jeśli sama nie umiesz 
ocenić, co ci pasuje, a co nie, a twoja szafa 
pomieści wszystko, warto skorzystać  
z pomocy profesjonalnej stylistki, która 
sprawi, że nie tylko uwierzysz w siebie, ale 
także stworzy specjalnie dla ciebie kolek-
cję ubrań, z której będziesz zadowolona. 

Ubranie od projektanta

Zakupy z głową. Jeśli masz zamiłowanie 
do luksusu, odwiedzaj kilka sklepów  
równocześnie. Nie kupuj w jednym  
z przyzwyczajenia albo dlatego, że ekspe-
dientki zapewniają, że w szarym, białym 
i czarnym jest ci do twarzy. Pamiętaj, że 
kolekcja garderoby powstaje w swoim 
tempie, na pewno nie podczas jednej wizy-
ty w centrum handlowym.

Zabawa modą. Kiedy zgromadzisz już 
bazę ubraniową i nauczysz się przesiewać 
przez sito nowe trendy, zacznij poszu-
kiwać i bawić się modą. Sięgnij np. po 
propozycje młodych projektantów, naucz 
się śledzić wydarzenia modowe (np.  
w internecie) i wyszukuj to, co dla ciebie 
najlepsze. Gdy spotkasz się z projektan-
tem, spodziewaj się od niego pytań, dzięki 
którym określisz, czego oczekujesz.

Katarzyna Krzyszkowska 

fot. Kuba Skorża



Wiosenne rozkwitanie

Kwiecień to miesiąc, w którym przy-
roda rozkwita na dobre, i stąd właśnie 
pochodzi jego nazwa. Pięknie kwitną 
byliny, rośliny cebulowe, krzewy i drze-
wa. Spośród tak wielu roślin wybrałam 
dwa gatunki drzew ozdobnych, o których 
chciałam napisać: jabłonie ozdobne  
i magnolie.

Jabłonie ozdobne. Wiosną zwracają na 
siebie uwagę obfitością kwitnienia, są po 
prostu obsypane kwiatami. W zależności 
od odmiany mają barwy od śnieżnobiałej 
(Dolgo, Evereste) aż po ciemnoczerwoną 
(Coccinella, Profusion). Jesienią nato-
miast ich ozdobą są owoce, które też 
różnią się kolorem, wielkością, a także 
smakiem – można je kandyzować lub 
robić z nich nalewki. Stanowią też znako-
mite pożywienie dla ptaków.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak 
bardzo poszczególne odmiany jabłoni 
ozdobnych mogą się różnić między sobą  
pod względem wielkości i pokroju samej 
rośliny. Mogą to być drzewa o wysokości 
3–8 metrów (Evereste, Golden Hornet),  
a także 80-centymetrowe karły (Pom’Zai).

Większość odmian rośnie w kształcie 
normalnego drzewa (Coccinella, Dolgo), 
ale są także odmiany wąskokolumnowe 

W naszych ogrodach...

(z grupy Balerina), bardzo dobrze spraw-
dzające się w ogrodach, gdzie jest mało 
miejsca. Bardzo ciekawie wyglądają te  
o pokroju zwisłym – tworzą parasole róż-
nej wysokości, obsypane najpierw kwia-
tami, a potem owocami (Cheals Weeping, 
Jade, Royal Beauty).

Zaletą drzew jabłoni ozdobnych jest to, 
że bardzo dobrze znoszą cięcie, są bardzo 
plastyczne – można je „prowadzić” np.  
w formie płaskich paneli, przytulonych 
do ściany budynku, ogrodzenia lub od-
dzielających poszczególne części ogrodu.

Zachęcam wszystkich do przejażdżki  
w okolice Grójca w czasie kwitnienia 
sadów, by obejrzeć obsypane kwieciem 
drzewa jabłoni. Warto również zajrzeć do 
Skierniewic, np. na ulicę Pomologiczną.

Magnolie. Wiosną nie pozwalają  
o sobie zapomnieć. Są to jedne z najstar-
szych roślin, jakie rosną na ziemi (mowa 
o dziesiątkach milionów lat). Drzewa 
dorastają do 10 metrów wysokości, ale 
krzewy magnolii są znacznie mniejsze.  
W cieplejszych strefach klimatycznych 
występują też gatunki zimozielone.

Do najbardziej efektownych odmian na-
leżą te, które kwitną w stanie bezlistnym 
– kwiaty są wtedy dominantą, bardzo do-
brze widoczne z daleka. Kwiaty magnolii 
przybierają najróżniejsze odcienie bieli, 
różu, a nawet purpury. Są także odmiany 
o żółtych kwiatach – w ich przypadku 
należy pamiętać o nawożeniu krzewów, 
ponieważ „głodne” tracą swój żółty kolor. 

Wśród osób kupujących magnolie 
dużym zainteresowaniem cieszą się te 
o kwiatach żółtych (Gold Star, Yellow 
River, Yellow Bird) i ciemnopurpurowych, 
prawie czarnych (Genii, Kleopatra) oraz te 
wszystkie, które mają duże, kielichowate 
kwiaty (Susan, Betty, Galaxy). Ja nato-
miast bardzo cenię odmiany o drobniej-
szych, ale obfitszych i dłużej wykwita-

jących kwiatach – wszystkie magnolie 
gwiaździste (stellata, stellata Rosea, Royal 
Star).

Odmiany magnolii, które rosną u nas, 
są całkowicie mrozoodporne, choć młode, 
świeżo sadzone rośliny warto zabezpie-
czyć pierwszej zimy.

 Magnolie dobrze rosną na żyznej, 

próchnicznej, lekko kwaśnej glebie, za-
sobnej w składniki pokarmowe,  
w miejscach zacisznych, osłoniętych od 
wiatru (tak jak te w Wilanowie!). Korze-
nie magnolii rozrastają się płytko pod 
powierzchnią ziemi, dlatego wokół pnia 
warto ją wyściółkować korą lub kompo-
stem.

Kwitnące magnolie możemy podziwiać 
we wcześniej wspomnianym Wilanowie, 
w Ogrodzie Botanicznym PAN-u w Po-
wsinie, a także w Ogrodzie Botanicznym 
UW w Al. Ujazdowskich, na placu Trzech 
Krzyży w Warszawie.

Joanna Widaj
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Książki subiektywnie wyczytane

„Sezon na zielone kasztany”, Barbara 
Kosmowska, Nasza Księgarnia

Jedenaście świetnych opowiadań. Jedena-
ście problemów dorastających nastolat-
ków z tej samej szkoły. Jedynacy, rodziny 
wielodzietne, szkolna presja, zdrada 
przyjaciółki, nieletni paparazzi. Historie 
Igi, Lenki, Michała i innych – każda o doj-
rzewaniu, szukaniu swojej drogi i rozwią-
zywaniu ich problemów. Książkę Barbary 
Kosmowskiej, wspaniale napisaną dla 
młodszego odbiorcy, polecam jednak 
także rodzicom. Spróbujmy spojrzeć na 
nasz świat, na relacje w domu i w szkole 
oczami dorastającej młodzieży. A młodzież 
u Kosmowskiej jest myśląca, poszukują-
ca odpowiedzi na nurtujące ją pytania, 
odkrywa świat, który nie zawsze jest kolo-
rowy... W każdym opowiadaniu znajdzie-
my rozterkę lub nawet dramat małolata. 
Także ci, wiodący z pozoru wygodne życie, 
mają swoje problemy. Autorka za każ-
dym razem, unikając jednak fałszywej 
euforii, podpowiada rozwiązanie oraz 
wyjście z trudnej sytuacji. Daje to młodym 
czytelnikom możliwość samodzielnego 
wyciągnięcia wniosków z przytaczanych 
historii. Trzeba przyznać, jak najbardziej 
realnych, mogących zdarzyć się w każdej 
szkolnej społeczności. W „Sezonie...” oto-
czenie wspiera młodych ludzi dążących do 
zmian, przyklaskuje im, jeśli tylko zaczną 
działać. Choć to nieco naiwne, to jednak 
daje nadzieję i mocno tchnie optymi-
zmem na przezwyciężenie pokoleniowych 
stereotypów. Spróbujmy podsunąć naszym 
nastolatkom! Książka nagrodzona w III 
Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren,  
zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI 
– Cała Polska czyta dzieciom”. 
Zdecydowanie warto! Gorąco polecam! 

„Miejsce dla każdego. Opowieść  
o świętości Jana Pawła II”, Brygida 
Grysiak, Mieczysław Mokrzycki, Znak

Jak Jan Paweł II przeżywał Wielkanoc 
i święta Bożego Narodzenia? W te dwa 
ważne momenty w roku w Watykanie 
pojawiał się zawsze kawałek Polski,  
z tradycyjnymi zwyczajami, opowie-
ściami. Jakie potrawy królowały wtedy 
na papieskim stole i czy Święty Mikołaj 
przywoził tam prezenty? Dowiemy się, jak 
bardzo Papież cieszył się z kolędowania, 
wizyt Polaków w Watykanie i kruchych 
ciasteczek pieczonych przez zakonnice.  
W pięknej wspomnieniowej książce  
o Janie Pawle II arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki opowiada dziennikarce Bry-
gidzie Grysiak lekkie anegdoty, ale mówi 
też o sprawach poważnych, trudnych. 
Pojawiają się także opowieści dotyczące 
ostatniego Wielkiego Tygodnia i cierpień 
naszego Papieża. Z książki dowiadujemy 
się nie tylko o papieskich przygotowa-
niach do świąt, ale także o tym, jak my 
sami możemy się do nich przygotowywać. 
Co zrobić, by nie poddać się zakupoholi-
zmowi i wszechobecnemu pośpiechowi, 
potrafiącym skutecznie odwodzić nas od 
świątecznego skupienia. Autorzy delikat-
nie, bez epatowania katolickością, niejako 
między wierszami, przybliżają także 
prawdy wiary związane z Wielkanocą i Bo-
żym Narodzeniem. „Miejsce dla każdego” 
pokazuje niezwykłe świadectwo świętości 
naszego Papieża, a jednocześnie uwidacz-
nia, że był normalnym, ciepłym człowie-
kiem z ogromnym poczuciem humoru. 
Pozycja obowiązkowa przed Wielkanocą! 

„Gwiazd naszych wina”, John Green, 
Bukowy Las

To opowieść o miłości dwojga nastolat-
ków. Ale nie tylko dla nich. Hazel choruje 
na raka tarczycy, Augustus przez raka 
kości stracił nogę. John Green udowadnia, 
że miłość jest uniwersalna, że należy się 
wszystkim. Miłość wykracza poza wszyst-
kie bariery, szczególnie w tej opowieści – 
poza cierpienie, chorobę, śmierć. Historia 
Hazel i Augustusa, mimo przytłaczającego 
tematu choroby nowotworowej nastolet-
nich ludzi, porusza w sposób pozytyw-
ny, choć uczciwie nie pozostawia nam 
złudzeń. Bohaterowie znajdują w sobie 
rozterki, słabości, ale też siłę na zwykłe 
radości i dowcip, choć czasami sarkastycz-
ny, na marzenia i niezwykłą podróż przez 
ocean do Amsterdamu. John Green wspa-
niale wywiązał się z arcytrudnego zada-
nia. Pokazał młodych ludzi walczących ze 
straszną chorobą takimi, jacy naprawdę 
są, ze świadomością kończącego się ich 
czasu, bez upiększania. Ciężko doświad-
czone dzieciaki zmagające się  
z rakiem pozostają przecież tylko dziećmi, 
a nie herosami.  Ich dialogi, uczucia, mo-
tywacje są niezwykle wiarygodne  
i wzruszające. W powieści warto przyjrzeć 
się też roli rodziców chorych nastolat-
ków i pytaniom, jakie przed nimi stają. 
Doświadczając ogromnego cierpienia, 
muszą być silni zarówno za siebie, jak i za 
swoje dorastające dzieci, a jednocześnie 
nie wpaść w pułapkę nadopiekuńczości. 
Po śmierci dziecka życie rodziców będzie 
się toczyć dalej. Czy myślenie właśnie o tej 
przyszłości jest egoistyczne? 
Naprawdę warto przeczytać. 

Monika Rzepka
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Z Anitą Jancią spotkałyśmy się w sklepie 
spożywczym w Józefosławiu. Wiedziałam, 
że uprawia bieganie. Kilka razy widziałam 
ją latem w dresie, przemykającą lasem do 
Powsina i z powrotem. 

 Anita, skąd pomysł na bieganie?
Początki zawsze są trudne. U mnie to 

na pewno nie była tak zwana miłość od 
pierwszego wejrzenia. Mój pierwszy raz to 
przypadek, nie pamiętam dokładnie, kto 
zaproponował mi wzięcie udziału w biegu 
na 10 km. Dostałam akurat wtedy piękne 
nowe buty i bez większego przygotowania 
pobiegłam. Czas miałam całkiem niezły jak 
na pierwszy raz, bo 53 minuty. No i tak to 
się zaczęło.

To naprawdę całkiem nieźle! Musiałaś 
mieć niezłą kondycję w punkcie wyjścia. 
Zazwyczaj zaczyna się od krótszych tras. 
Ludzie często zniechęcają się po takim 
nagłym wysiłku, poza tym to zwyczajnie 
niebezpieczne.

To prawda, dość długo po tym biegu do-
chodziłam do siebie, ale od tamtej pory cały 
czas w głowie miałam emocje, które pod-
czas biegu mi towarzyszyły, i nie mogłam 
już przestać myśleć o bieganiu.

A teraz?
Z większymi lub mniejszymi przerwami 

ciągle biegam. Lubię biegać sama. Jest to 

Aktorka-biegaczka z Józefosławia

dla mnie spotkanie samej ze sobą, wtedy 
po prostu odpoczywam.

Co jeszcze motywuje cię do treningów?
Oczywiście mam momenty, kiedy brakuje 

mi motywacji, bo za oknem szaro, zimno  
i ciężko wstać z kanapy. Dlatego też w bie-
ganiu i nie tylko potrzebne są cele: pierw-
sze 5, 10, 15 km, potem półmaraton itd. Albo 
trzeba po prostu traktować bieg jako czas 
tylko dla siebie.

Słyszałam o twoich sukcesach, opowiedz 
o nich, proszę.

Cudowną przygodą dla mnie jako biegacz-
ki było wzięcie udziału w ultramaratonie 
Chudy Wawrzyniec na trasie 50 km. Start 
4.30 Rajcza, meta w Ujsołach. Jest to bieg 
górski, więc wyjątkowo morderczy, ale 
przez to niepowtarzalny. Zajęłam 18. miej-
sce wśród kobiet.

Gratuluję, pewnie inaczej się biega po 
górach niż po ulicach… Jakie miejsca 
polecasz do biegania?

Oczywiście Beskidy! Bardzo lubię biegać 
po górach, gdzie dużo się dzieje. Asfalt mnie 
nuży, kontakt z przyrodą jest dodatkową 
przyjemnością!

Na szczęście mieszkamy w okolicy, 
która nie jest taka zła do biegania, las jest 
całkiem niedaleko. Już w czerwcu  

w Józefosławiu odbędzie się pierwszy bieg 
po naszych miejscowościach. Będzie to 
znakomita okazja do poznania się  
z sąsiadami. Mam nadzieję, że znajdziesz 
czas na uczestnictwo w nim.

Na pewno nie przegapię takiej okazji! 
Zapowiada się ciekawie, zabiorę ze sobą 
córkę!

W takim razie zaczynam treningi, żeby 
nie być daleko w tyle za tobą, dla mnie 5 
km to nie lada wyzwanie.

Najważniejsze, żeby po prostu zacząć,  
a potem systematycznie zwiększać dy-
stans. Po dwóch, trzech przebieżkach to już 
będzie sama przyjemność.

Tak właśnie sobie to wyobrażam, do 
zobaczenia na trasie!

                                                                                                     
Z Anitą Jancią rozmawiała Katarzyna 
Sierżant

Anita Jancia – absolwentka Szkoły  
Filmowej w Łodzi, aktorka filmowa  
i teatralna. Grała m.in. w takich filmach 
jak: „Non stop kolor”, „Dzień kobiet”  
i „Demakijaż”. Znana jest również z seriali: 
„Barwy szczęścia”, „Na dobre i na złe”,  
„M jak miłość”, „Szpilki na Giewoncie”, 
„Prawo Agaty”. Prywatnie żona operatora 
filmowego i fotografa Jeremiasza Prokopo-
wicza, mama 8-letniej Marysi. Mieszka  
w Józefosławiu. 

Zapraszamy! 
Bieg ulicami Józefosławia 
i Julianowa odbędzie się 15 
czerwca 2014 r. w godz. 14‒19. 
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Wiosna to okres radości. Zakochujemy 
się. To automatycznie nas odchudza. 

Wszędzie pitolą ptaszki i rosną kwiatki. 
Teoretycznie. Bo mnie wiosna powitała 
tego poranka odgłosem ponurego wy-
cia tira i wrzeszczących panów z ekipy 
remontowo-budowlanej. Sonia, moja 
suczka, wyskoczyła z posłanka z nagłym 
skowytem, a ja zerwałam się na równe 
nogi. 

Była 6 rano, minut 5. Nie lubię tak zaczy-
nać dnia. Wkurza mnie, gdy tracę kontrolę 
nad życiem. A konkretnie nad balkonem. 
Miałam takie plany! Rozsady, pnące 
kwiatki na ścianie brzydkiej, wyekspono-
wane doniczki z lobelią na ścianie ładnej. 

I pośrodku ja, na moim pomarańczowym 
siedzisku, typu klabzdra, z chłodnym drin-
kiem w zadbanej dłoni. Niestety, nic  
z tego. Ponury kierownik budowy zadzwo-
nił domofonem zaraz po moim pode-
rwaniu się i męczącym głosem zapytał 
wprost: 

‒ Wpuści pani na balkon?
‒ Nie! ‒ wrzasnęłam i rzuciłam słuchaw-

ką.
Myślałam, naiwna, że to sprawę załatwi, 

ale gdzie tam!
Zapiszczało znowu, podniosłam słu-

chawkę i usłyszałam: 
‒ Zaraz będzie gotowe rusztowanie, to  

i tak wlezę!
‒ Pan sobie włazi ‒ powiedziałam mak-

symalnie nieżyczliwym tonem i udałam 
się do kuchni.

Była już 6.10 i Sonia zaczęła układać swo-
je pluszowe zwierzątka według porządku:  
do zabawy, do schowania i do zabawy na 
później. Na środku podłogi i z wyraźnym 
upodobaniem. Nieopatrznie puściłam 
wodę do wanny i otworzyłam balkon, 
żeby wpuścić trochę świeżego powietrza 
do mojego uroczego M1. Po czym wlazłam 
do wanny. Gdy kąpałam się w najlepsze, 
usłyszałam nagle wrzask, huk straszliwy  
i wycie Soni. Wypadłam, jak stałam  
‒ z mokrymi włosami, zawinięta w stary 
szlafrok i z mordem w oku. I oto co ujrza-
łam. Na rusztowaniu dyndał, dramatycz-
nie wrzeszcząc, ponury kierownik, Sonia 
warcząc i szczekając, broniła dostępu do 
mnie, a na dole krzyczeli koledzy budow-
lańca. Zabrałam psa do kuchni i zapięłam 
na smycz, a panu kierownikowi rzuci-
łam drugą i przyciągnęłam go na balkon. 
Wlazł roztrzęsiony i poprosił o szklankę 
wody. Życzliwym i konkretnym ruchem 
podałam mu kolorową konewkę, z której 
wychłeptał wszystko jednym haustem.

‒ To bestia nie pies!
‒ Bestia, tresowana jest ‒ przyznałam 

spokojnie.
‒ Ja nie wiem, czy u pani da się z tą 

renowacją.
‒ Pana sprawa, ja tu pana nie zaprasza-

łam.
‒ Pani da kawę? ‒ próbował jeszcze 

kierownik.
‒ Nie ‒ odpowiedziałam krótko i zamk- 

nęłam mu drzwi balkonowe przed nosem.

Opowieści z dreszczykiem. Makabra na rusztowaniu

Dramatycznie spuściłam rolety i udałam 
się do łazienki, po drodze uwalniając 
Sonię.

***
Gdy wieczorem wracałam z suczką  

z rytualnej przebieżki, wpadłam na grupkę 
moich sąsiadów zbitych ciasno i intymnie  
pod śmietnikiem. Nad czymś debatowali. 
Podeszłam i przywitałam się kulturalnie. 
Jak to ja.

‒ Słyszała pani? ‒ Sąsiad z jamnikiem 
nerwowo odpalał papierosa.

‒ Nie, a o czym?
‒ Podobno kierownika budowy ktoś pobił 

i poszczuł ogromnym psem!
‒ Serio? ‒ Zrobiłam wielkie oczy i podra-

pałam odruchowo Sonię za uchem.
‒ No! ‒ Energiczna sąsiadka z naprze-

ciwka wychynęła temu z jamnikiem zza 
pleców. ‒ I ten kierownik rzucił robotę na 
naszym osiedlu!

‒ Coś takiego! ‒ Pokiwałam głową z nie-
dowierzaniem.

Pożegnałam się uprzejmie i zacierając 
ręce z radości, udałam się na górę…

Cdn.

Magda Kuydowicz

(wszystkie postacie i wydarzenia są 
fikcyjne)

Regulamin konkursu na hasło promujące bieg w Józefosławiu
• Konkurs jest skierowany do osob dorosłych (ukończone 18 lat). • Konkurs trwa do 25.04.2014 roku do godziny 23.59. Zwycięzcy (pięć osób) zostaną poinformowani o wygranej 
drogą mailową w dniu 30.04.2014 r. • Nagrodami w konkursie są książki: „Śnieżka musi umrzeć” Nele Neuhaus, „Siła nawyku”, Charlesa Duhigga „I góry odpowiedziały echem” 
Khaleda Hosseiniego, „Sezon na zielone kasztany” Barbary Kosmowskiej oraz „W co grają matki i córki” Magdaleny Kuydowicz. • Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest 
nadesłanie drogą e-mail na adres sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl hasła promującego bieg w Józefosławiu, w okresie trwania konkursu. • W mailu należy wpisać imię i 
nazwisko oraz wiek autora hasła, a także tel. kontaktowy. • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody • 
O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala Organizator 
(Redakcja Magazynu Mieszkańców „Sąsiedzi”). • Warunkiem koniecznym do odebrania nagrody jest podanie imienia i nazwiska w treści wiadomości i potwierdzenie swo-
jej tożsamości w chwili odbioru nagrody. • Laureaci konkursu będą mogli odebrać nagrody w siedzibie Organizatora. • Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na 
warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Konkurs dla naszych Czytelników! 
Wymyśl hasło promujące pierwszy bieg 
po Józefosławiu i Julianowie. 

Prześlij je na adres: sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl 
do 25 kwietnia. Pięć najciekawszych pomysłów nagrodzimy 
książkami ufundowanymi przez wydawnictwa: Media Ro-
dzina, PWN, Albatros, Zysk i S-ka oraz Nasza Księgarnia.
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Pomarańczowy mazurek z migdałami

Składniki
Na ciasto
• 200 g mąki
• 100 g masła
• 2 żółtka jaj ugotowane na twardo
• pół szklanki cukru
• 1 łyżka śmietany 18 proc.

Na masę
• 3 jaja
• pół szklanki cukru pudru
• świeżo wyciśnięty sok z jednej poma-

rańczy
• skórka starta z jednej pomarańczy (lub 

1 łyżka kupionej skórki pomarańczowej)
• 2 łyżki mąki
• płatki migdałów do posypania

Wykonanie
Z mąki, masła, żótek, śmietany i cukru 

ugnieć ciasto. Formę do pieczenia  
o wymiarach 25x30 cm wyłóż pergami-
nem, przełóż do niej wyrobione ciasto, 
ponakłuwaj widelcem i wstaw do piekar-
nika nagrzanego do temperatury 180 st. C. 
Piecz ok. 30 minut, aż nabierze złocistego 
odcienia. 

Aby przygotować masę, utrzyj jaja 
z cukrem pudrem, dodaj mąkę, skórkę po-
marańczową i sok z pomarańczy. Miksuj 
je przez ok. 3 minuty. Następnie wlej na 

Wielkanocna baba drożdżowa
 
Składniki
 • 4 żółtka
• ¾ szklanki cukru
• 80 g drożdzy
• 1 szklanka ciepłego mleka
• 3 szklanki mąki
• skórka otarta z jednej cytryny
• ¼ kostki masła
• 50 g rodzynek
• 1 jajko

Wykonanie
Drożdże ucieramy z łyżką cukru i zale-

wam ciepłym mlekiem. Pozostawiamy 
je do wyrośnięcia. Mąkę przesiewamy 
przez sitko. W misce dokładnie ucieramy 
żółtka z cukrem. Dodajemy przygotowany 
wcześniej zaczyn z drożdży, mąkę i skórkę 
otartą z cytryny. Zagniatamy, aż ciasto 
stanie się gładkie. Stopniowo dodajemy 
rozpuszczone i ostudzone masło. Za każ-
dym razem wyrabiamy ciasto. Na koniec 
dodajemy rodzynki. Ciasto należy pozosta-

Lokalne smaki

zarumienione ciasto. Nie przejmuj się, że 
masa będzie płynna. Podczas pieczenia 
zgęstnieje. Teraz posyp wierzch płatka-
mi migdałowymi wedle uznania, mniej 
lub obficiej. Piecz przez kolejne 30 minut. 
Podawaj, gdy mazurek dobrze wystygnie. 

wić na około półtorej godziny w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia. Po tym czasie 
przekładamy je do foremki przeznaczonej 
na babkę. Pozostawiamy przez kolejne  
30 minut do wyrośnięcia. 

Nagrzewamy piekarnik do temperatury 
165 stopni Celsjusza. Ciasto smarujemy 

Moim zdaniem najlepszy jest następnego 
dnia, gdy spód trochę skruszeje, a masa 
stanie się nieco ciągnąca. 

Ewa Mościcka

przed wstawieniem do piekarnika roz-
trzepanym jajkiem. Pieczemy około 30‒45 
minut.

Renata Olszańska
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Wydarzenia kulturalne

WYSTAWY

22.03–13.04 – „Z igły i nitki powstało” 
Rękodzieło artystyczne: haft krzyżykowy 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyń-
skiej
Muzeum Regionalne w Piasecznie,  
pl. Piłsudskiego 10

Do 4.04.2014 – przyjmowanie prac kon-
kursowych na Konkursy Wielkanocne 
(palmy, pisanki)

WYDARZENIA

7.04, godz. 10.00 i 11.30 – Klub Bajkopo-
dróżnika – INDIE 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 5 zł

8.04, godz. 20.00 – Wtorek Wydarzeń 
Pokaz filmu niemego z muzyką na żywo – 
CZERWIE
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp wolny

9.04, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Ryszard Kupidra „Kompozycje, które 
znamy i kochamy, kompozytorzy, których 
nie znamy”; Józefina Paulina Jagodzińska 
„Droga GŁUPCA do ŚWIATA”
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

11.04, godz. 11.00 – Uroczystości Miesiąca 
Pamięci Narodowej
Pomnik Katyński, Cmentarz Parafialny  
w Piasecznie (ul. Kościuszki) 

11.04, godz. 10.30, 11.30 i 12.30 – Filharmo-
nia Narodowa
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 5 zł

11.04, godz. 19.30 – Świeczowisko
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp wolny

12.04, godz. 11.00 – Bajki z Kliszy
Sala nr 39, Przystanek Kultura,  
pl. Piłsudskiego 9
13.04, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa  
Niedziela
KUFFER „Zając wiercipięta”
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp 10 zł – dzieci; 5 zł – dorośli

13.04, godz. 10.00–15.00 – Kiermasz  
Wielkanocny 
pl. Piłsudskiego/Rynek w Piasecznie

14.04, godz. 10.00 i 11.00 – Wiolinka  
i Basik
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 5 zł 

15.04, godz. 12.00 – spotkanie Związku 
Emerytów
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

15.04, godz. 20.00 – KLUB PODRÓŻNIKA
Afrykański pokaz zdjęć. Prelegent: Rado-
sław Gondek. Prowadzi: Tomasz Pakuła.
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp wolny

22.04, godz. 20.00 – WTOREK TEATRALNY
„Josela Rakowera rozmowa z Bogiem” 
Interpretacja: Sławomir Holland; muzyka  
i wykonianie: Michał Górczyński
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 15 zł

23.04, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Dr Izabela Tomaszewska „Cztery „Pory 
Roku” i inne dzieła A. Vivaldiego”
Dr Grzegorz Kostrzewa – Zorbas „Świato-
wa wojna wywiadów a prawa i wolności 
obywatelskie”
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

25.04, godz. 19.00 – RAP REWIR
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 10 zł

27.04, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa Nie-
dziela
Agencja Artystyczna DUR-MOLL „W zacza-
rowanym lesie”
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 10 zł i 5 zł

27.04, godz. 19.00 – Niedziela z Jazzem
Marcin Fortuna Trio
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 15 zł

Szczegóły: www.kulturalni.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragniemy życzyć Wam, drodzy Czytelnicy,  

żebyście umieli znajdować czas dla siebie  
i dla Waszych bliskich, a na co dzień niech  

nie zabraknie Wam życzliwości  
dla mieszkających tuż obok Sąsiadów. 

Redakcja
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