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Działalność Książnicy Pruszkowskiej

Książnica Pruszkowska od lat bierze czynny udział w organi-
zowanych na terenie miasta kiermaszach, festynach oraz innych 
imprezach dla mieszkańców.

31 maja oraz 1 czerwca wzięliśmy udział w Dniach Pruszkowa. 
Personel biblioteki podzielił się na dwie grupy, z których jedna 
urządziła na tarasie Wypożyczalni Głównej przy ulicy Kraszewskie-
go kiermasz Taniej Książki, druga natomiast bawiła czytelników 
w Parku Sokoła, gdzie oprócz stoiska z książkami zorganizowała 
atrakcje dla najmłodszych.

 
      



89Działalność ...

Największym powodzeniem cieszył się, jak można było prze-
widzieć, kącik dla dzieci.

Wśród atrakcji znalazły się m. in. zajęcia plastyczne dla naj-
młodszych oraz konkursy z nagrodami.

Naszymi gośćmi były dzieci z Pruszkowa, a także z Grodziska 
Mazowieckiego, Żółwina, Nadarzyna ...

Dla dorosłych swoje książki podpisywał niezawodny Tadeusz 
Jakubowski. Na chwilę zajrzała też sąsiadka ze sceny – Ania Wy-
szkoni.

***

6 czerwca w Sali Koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury 
wspominaliśmy zespół The Beatles. Naszym gościem był Marek 
Szpejankowski – komorowianin – autor książki Beatlemania, opę-
tanie czy obłęd?

Szpejankowski jest pasjonatem, beatlomaniakiem – co znalazło 
wyraz w jego prezentacji książki.

Na spotkanie z nim przyszli wielbiciele zespołu, ale nie zabrakło 
również oponentów, nie do końca przekonanych o wielkości chłop-
ców z Liverpoolu... A część sali zachowała trzeźwą rezerwę.

Autor wszystkim musiał stawić czoło, by obronić swoje sta-
nowisko: The Beatles byli Geniuszami. O czym jest tak głęboko 
przekonany, że z politowaniem traktuje wszelkie próby obalenia 
legendy.

Wieczór oprócz wymiany poglądów na muzykę pop, stworzył 
okazję dla wielu czytelników do spotkań po latach, a także poznania 
nowych, interesujących ludzi.

***

25 września Roman Czejarek przywiózł do Pruszkowa lato – 
Lato z Radiem.
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W sali Koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury spotkali się 
fani kultowej audycji oraz fanki Romana Czejarka.

Przez blisko dwie godziny jeden z najpopularniejszych prezen-
terów 1 programu Polskiego Radia opowiadał o swojej wieloletniej 
przygodzie z kultową dla milionów słuchaczy letnią audycją. Sypał 
anegdotami, zdradził nieco tajemnic radiowej kuchni, odpowiadał 
na pytania. Na koniec zorganizował dla naszych czytelników bły-
skawiczny quiz z nagrodami. Nieliczni szczęśliwcy mogli stać się 
posiadaczami gadżetów Lata z Radiem.

To kolejna impreza Książnicy Pruszkowskiej, która wymknęła 
się z ram scenariusza. Z korzyścią dla imprezy.

***
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24 października, wspólnie z Młodzieżowym Domem kultury 
gościliśmy Krzysztofa Kamieńskiego. Z autorem z okazji promocji 
Jego najnowszej książki Nici przeznaczenia, w której Krzysztof 
Kamieński kontynuuje swoje własne rozrachunki z epoką słusznie 
minioną – zapoczątkowane w poprzednie satyryczno-groteskowej 
powieści Pleśniak. W Niciach przeznaczenia autor rezygnuje z fan-
tastycznej konwencji na rzecz realizmu, co z pewnością dobrze 
zrobiło powieści.

Krzysztof Kamieński, jako rdzenny pruszkowianin, dobrze się 
czuje w naszym Mieście i równie dobrze jest przyjmowany. Ponie-
waż jednak Czytelnicy nie mieli dotychczas okazji zapoznać się 
z Jego książką ( poza nielicznymi wyjątkami), spotkanie bardziej 
przypominało luźną rozmowę nostalgiczno-wspomnieniową, niż 
dyskusję o książce.

KRZYSZTOF KAMIEŃSKI – urodzony w Pruszkowie, z za-
wodu inż. poligraf Politechniki Warszawskiej, jest poetą i proza-
ikiem. Pracował w warszawskich drukarniach i wydawnictwach. 
Niezależnie od pracy zawodowej pisywał szkice poetyckie, wiersze, 
artykuły i opowiadania. W 2007 roku wycofał się z pracy zawodo-
wej, oddając się całkowicie pisaniu. W 2009 roku wydawnictwo 
MyBook wydaje zbiór opowiadań „Paradoksy życia”. W 2010 roku 
ukazał się pierwszy tomik poetycki „Wiersze”, w 2011 tomik po-
etycki „Mały złoty pegaz”. W 2012 roku wydał nakładem Książnicy 
Pruszkowskiej książkę – „Stefan Szeppe – życie i działalność” . 
W tym samym roku ukazała się na rynku wydawniczym powieść 
satyryczna „Pleśniak” wydana nakładem Ludowej Spółdzielni 
Wydawniczej. W 2013 roku wydawnictwo Goneta wydało dwie 
miniatury literackie, „Broda” i „Dobre słowa” w formie elektronicz-
nej. W 2014 roku napisał kolejną powieść – „Nici przeznaczenia” 
– opisującą realia życia w Polsce Ludowej.

***
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 W czwartek, 13 listopada, gościliśmy Wojciecha Kassa – poetę 
znanego już pruszkowskim czytelnikom z okazji poprzednich jego 
wizyt w naszym mieście.

Pretekstem do kolejnego spotkania był najnowszy tom poetycki 
Kassa zatytułowany Ba!, który wciąż otrzymuje entuzjastyczne 
recenzje i spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze 
strony krytyków literackich, jak i czytelników.

***

7 listopada Prezydent Pruszkowa, Jan Starzyński wyróżnił 
Książnicę Pruszkowską Statuetką Urbs Nova w kategorii kultu-
ra. Nagroda ta jest uhonorowaniem osób i przedsiębiorstw, które 
w naszym mieście prowadzą swoją działalność przyczyniając się 
do rozwoju Pruszkowa i upowszechniają jego dobre imię w kraju 
i za jego granicami.
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Nagroda została przyznana „ZA PROMOWANIE PRUSZKOWA 
W KRAJU I ZA GRANICĄ, OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY 
LITERACKIE IM. NORWIDA I GAŁCZYŃSKIEGO, A TAKŻE 
ZA DOROBEK WYDAWNICZY”.

Statuetka Urbs Nova w tym roku została przyznana w kate-
goriach:

1. – w kategorii rozwój gospodarczy Pracownia Cukiernicza 
Jan Jeżak za kultywowanie tradycji rzemieślniczych Pruszkowa, 
działalność filantropijną i „osładzanie życia mieszkańcom”,

2. – w kategorii rozwój gospodarczy firma Insbud – Stanisław 
Bystrzycki za wieloletni udział w cywilizacyjnym rozwoju Prusz-
kowa i tworzeniu podziemnej infrastruktury technicznej,

3. – w kategorii rozwój gospodarczy Elektrociepłownia Prusz-
ków za sto lat światła i ciepła w domach i sercach mieszkańców 
Pruszkowa,

4. – w kategorii sport Grzegorz Napiórkowski za rozbudzanie 
pasji sportowych u młodzieży, a przez to wybitne osiągnięcia tre-
nerskie i wychowawcze,

5. – w kategorii działalność społeczna Zdzisław Zaborski za 
osobiste świadectwo i pielęgnowanie pamięci historycznej Prusz-
kowa, bogaty dorobek pisarski i działalność społeczną,
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6. – w kategorii kultura Galeria Sztuki Tess za ćwierć wieku 
malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby w Pruszkowie,

7. – w kategorii kultura Książnica Pruszkowska za rozwój czy-
telnictwa i promowanie Pruszkowa w kraju i za granicą, ogólno-
polskie konkursy literackie im. Norwida i Gałczyńskiego, a także 
dorobek wydawniczy.


