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Jakie techniki...?
Dokończenie ze s.1
Znowu wracamy do normal-
nego oddychania przez nos 
przez 10–15 sekund i znów 
stop po wydechu...
Należy pamiętać, że zatrzy-
manie oddechu powinno 
następować zawsze po wy-
dechu! Nie wolno zatrzy-
mywać powietrza na dłużej 
niż 5 sekund. U chorych w 
bardzo ciężkim stanie zaleca 
się zatrzymanie oddechu na 3 
sekundy, nie dłużej. Ćwicze-
nie może być wykonywane 
wiele razy dziennie.

Ćwiczenie 2 
Innym przydatnym ćwicze-

niem, jeśli chory jest w stanie 
oddychać przez nos (wdech i 
wydech przez nos), jest wy-
dawanie dźwięku bzyczącej 
pszczoły przy wydechu przez 
nos. Po wydechu kolejny 
wdech zawsze bierzemy 
przez nos. 

Szybkie i płytkie oddechy 
przez usta tylko pogarszają 
poziom dotlenienia organi-
zmu i wpływają negatywnie 
na saturację krwi tlenem oraz 
przepływy w dolnych częś-
ciach płuc. Choroba powo-
duje odruch, aby oddychać 
szybciej i przez usta, który 
należy starać się jak najbar-
dziej powstrzymać.

        Red.

W tym trudnym dla wszystkich 
czasie Klub Kultury w Zalesiu 
Górnym optymistycznie patrzy 

w przyszłość i wraz z nadejściem wiosny 
rozpoczęliśmy zdalne zajęcia z gry na gi-
tarze, emisji głosu, spotkania chóru. Pre-
zentujemy wirtualne warsztaty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz inne wyjątko-
we działania on-line! 

Należą do nich: przezabawne wizyty u 
pani Czytulińskiej czyli aktorki Lidki 
Iwanowskiej- Szymańskiej i Teni, nauka 
prawidłowego oddychania, wydobywania 
dźwięku i artykulacji w cyklu „Ćwicz z 
reżysor”, opracowanym przez instruktorkę 
i reżyserkę teatralną Ewę Kłujszo, Arcy-
-historie – wirtualne spotkania ze sztuką, 
prowadzone przez historyczkę sztuki Mał-
gorzatę Szamocką – (emitowany był w 
kwietniu „Ogród rozkoszy – Hieronima 
Boscha” w planach: „Wiosna ( Primavera) 
– Sandro Botticellego” i „Matka Henryka 
Rodakowskiego”). 
Każdego dnia na profilu facebookowym 
klubu zamieszczamy też propozycje roż-

nych działań z zakresu edukacji 
kulturalnej dla najmłodszych i 
starszych dzieci. ZAPRASZAMY  
do odwiedzania naszej strony.

Wydarzeniem kulturalnym, które 
proponujemy jest konkurs pla-
styczny on-line dla wszystkich 
„Portret mojej mamy”. ZAPRA-
SZAMY mieszkańców gminy 
Piaseczno do twórczej zabawy bez 
ograniczeń wiekowych. Chcemy 
abyście namalowali, narysowali, 
wykleili (kolaż), a może wyrzeź-
bili swoje mamy, a mamy – żeby 
zgodziły się Wam pozować. Potem prosi-
my o sfotografowanie pracy i przesłanie 
na adres e-mail: zalesie.gorne@kulturalni.
pl a my umieścimy ją na stronie wyda-
rzenia razem z wypełnioną i podpisaną 
i zeskanowaną kartą zgłoszenia. Dzieło, 
które dostanie najwięcej polubień zostanie 
nagrodzone, a poza tym nagrody przyzna 
jury. Jesienią (jeśli będzie taka możliwość) 
postaramy się zrobić wystawę z Waszych 
prac w Centrum Kultury w Piasecznie 

Klubie Kultury w Zalesiu Górnym. Jest to 
zabawa bez limitu wieku. Pędzle, kredki, 
farby w dłoń. Czekamy na wasze prace. 
Bawmy się wspólnie. Więcej informacji na 
stronie w sekcji wydarzenia: https://www.
facebook.com/KlubKulturyZalesieGorne/
Przykro nam, że planowane przez nas na 
wiosnę wydarzenia w plenerze muszą być 
przełożone na inny termin. Mamy nadzie-
ję, że już niedługo będzie to możliwe. Cze-
kamy na Was! 
                                    MS

KLUB KULTURY Czas kwarantanny
W tym trudnym dla wszystkich czasie Klub Kultury w Zalesiu 
Górnym optymistycznie patrzy w przyszłość i wraz z nadejściem 
wiosny rozpoczęliśmy zdalne zajęcia z gry na gitarze, emisji głosu, 
spotkania chóru. Prezentujemy wirtualne warsztaty dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych oraz inne wyjątkowe działania on-line!



26 maja jest okazja do tego, 
aby wyznać matce, jak bar-
dzo jest się wdzięcznym za 
wychowanie, poświęcenie, 
miłość z jej strony. 

Dzień Matki obchodzi się 
w Polsce bardzo uroczy-
ście. Tego dnia każda mat-
ka dostaje od swoich dzieci 
drobny upominek. Bardzo 
miłym gestem są życzenia 
czy też wierszyki wyrecy-
towane bądź też wypisane 
na laurce. Liczy się przede 
wszystkim pamięć. 

Dzień Matki to bardzo do-
bra okazja, aby wyznać, jak 
ważną osobą w naszym ży-
ciu jest właśnie matka.

Red.

W 100-lecie urodzin 
Jana Pawła II i w 
oczekiwaniu na 

tak upragnioną, a ostatnio 
odłożoną na nieznany ter-
min, beatyfikację Prymasa 
Stefana  Wyszyńskiego, po-
chylmy się nad tym, co nam 
mówią ci, którzy przepro-
wadzili nas przez najtrud-
niejsze czasy Historii.  

Co dalej? 
Każdy z nas zadaje sobie 
dziś pytanie: Co będzie da-
lej? Ze mną, z moją rodzina, 
z Polską, ze światem? Jan 
Paweł II odpowiada: „Nie 
mam srebra ani złota. Nie 
mam gotowych odpowiedzi 
na ważne pytania. Ale po-
staram się spojrzeć na nie 
w świetle Jezusa Chrystusa. 
I mówię do was: wstań, nie 
skupiaj się na słabościach i 
wątpliwościach, wyprostuj 
się… Wstań i idź”. A Kar-
dynał Stefan Wyszyński 
dopowiada: „Tylko Bóg na 

pewno będzie, a Ty w Nim”.   
„Wszystko, co ma służyć 
zbawieniu świata, przecho-
dzi przez próby i nosi na 
sobie jakieś podobieństwo 
Chrystusowego krzyża” 
– kontynuuje Wyszyński. 
„Cierpienie jest w świecie 
również po to, żeby wyzwo-
lić w nas miłość, ów hojny i 
bezinteresowny dar z włas-
nego „ja” na rzecz tych, 
których dotyka cierpienie”, 
dopowiada Jan Paweł II, w 
Liście apostolskim Salvifici 
Doloris z 1984 roku.
Żyjmy dla innych. Posta-
rajmy się choć trochę mniej 
myśleć o sobie. To już bę-
dzie wielkie zwycięstwo 
tego czasu. 

Kara Boża, czy drama-
tyczne wołanie do nieba o 
nawrócenie?
Może jedno i drugie… Choć 
z pewnością najbardziej – 
ważny przekaz  dla każdego 
z nas. Tajemnica, która ma 

nas skłonić do osobistej re-
fleksji, może zmiany życia.  
Myślę, że i tak Pan Bóg 
obchodzi się z nami bardzo 
łagodnie… Tym bardziej 
warto zareagować na Jego 
wołanie. Ale! Wróćmy do 
słuchania naszych Bohate-
rów. Dziś pozwólmy nade 
wszystko im samym do nas 
mówić.
„Cierpienie nie jest karą 
za grzechy, ani nie jest od-
powiedzią Boga na zło 
człowieka. Można je zro-
zumieć tylko i wyłącznie 
w świetle Bożej miłości, 
która jest ostatecznym sen-
sem wszystkiego, co na 
tym świecie istnieje. (…) 
W chorobie czy w jakim-
kolwiek cierpieniu trzeba 
zawierzyć się Bożej miłości 
jak dziecko, które zawierza 
wszystko, co ma najdroż-
szego tym, którzy je miłują, 
zwłaszcza swoim rodzicom. 
Potrzeba nam więc tej dzie-
cięcej zdolności zawierze-

nia siebie Temu, który jest 
Miłością” (Jan Paweł II, 
szpital dziecięcy Olsztyn, 
1991 r.).
„Boża miłość nie nakłada 
na nas ciężarów, których nie 
moglibyśmy unieść, ani nie 
stawia nam wymagań, któ-
rym nie moglibyśmy spro-
stać, jeśli wzywa, przycho-
dzi z konieczną pomocą”.

(Jan Paweł II,  „Wstańcie, 
chodźmy!”, 2004 r.)

Mądrość i wszechwiedza 
Boga
Wyszyński wskazuje, że „w 
poznaniu woli Bożej znaj-
dujemy pełny i całkowity 
spokój. Wola Boża jest za-
wsze powiązana z miłością, 
dobrocią i miłosierdziem, z 
mądrością i wszechwiedzą 
Boga, który patrzy na po-
czątek i kres naszego życia. 
On jeden jest nieomylny w 
układaniu planów…”.

Joanna Olendzka

4 Przystanek Zalesie

Jan Paweł II i Stefan Wyszyński 
bohaterowie na trudne czasy
Uczyli nas, że każda trudna sytuacja może być szansą, a każde ograniczenie, przeżywane 
z Bogiem, może stać się bodźcem do rozwoju i osobistego nawrócenia. Mamy żyć tu i te-
raz i czynić dobro tam, gdzie jesteśmy. Proste, a zarazem jakże wymagające… 

Dzień Matki - święto szczególne 

Dzień Walki z Dyskrymi-
nacją Osób Niepełnospraw-
nych to święto obchodzone 
w Europie corocznie 5 maja, 
zapoczątkowane we Francji 
na początku lat 90. XX wie-
ku jako dzień godności osób 
niepełnosprawnych. Święto 
ma być okazją do wyrażenia 
sprzeciwu wobec dyskrymi-
nacji osób niepełnospraw-
nych w pracy, w urzędach 
oraz w życiu codziennym.

                                        Red.

5 Maja - dzień walki z dykryminacją 
Osób Niepełnosprawnych

Fot. Portret Mamy w wykona-
niu Igi lat 8

  
Źródło

niepełnosprawni - pełnosprawni 
w sporcie
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KARTKA Z HISTORII Ośrodek Zdrowia
Inicjatorem powstania w Zalesiu Górnym Wiejskiego Ośrodka Zdrowia był nasz znakomity, oddany 
pacjentom dr Jerzy Buśko, który przybył wraz z rodziną do naszej wsi w 1958 roku.

Wtedy przy ul. 
P r z e b u d z e n i a 
Wiosny 26 znaj-

dował się budynek gmin-
ny, w którym mieściło się 
przedszkole, które zostało 
przeniesione na ulicę Sa-
renki. W 1959 roku, dzięki 
staraniu i pomocy radnego 
z Zalesia Górnego, udało 
się przekształcić budynek 
gminny na Wiejski Ośrodek 
Zdrowia, w którym dr Jerzy 
Buśko rozpoczął pracę.

Budynek lokalowo miał 
nieduży metraż, ponieważ 
na górze znajdowały się 
mieszkania. Dzięki dobrej 
organizacji kierownika 
Ośrodka Zdrowia - dr Je-
rzego Buśko, budynek był 
funkcjonalny. Doktor dbał 
o pracowników i pacjen-
tów, zabiegał o czystość i 
higienę w pracy. Wprowa-
dził zarządzenie dla pacjen-
tów, żeby zakładali oni na 
obuwie kapcie z materiału, 
które notabene szyła pani 
woźna na prośbę kierowni-
ka, co rzadko spotykało się 
w tamtych latach. 

Jaki był?
Dr Jerzy Buśko w pracy był 
dokładny, pedantyczny i 
wymagający. Pracowałam z 
nim 30 lat i bardzo dużo na-
uczyłam się, dlatego wraz 
z rodziną bardzo go do-
ceniamy. Był wspaniałym 
lekarzem i sąsiadem. Na 
wizyty domowe do pacjen-
tów jeździł motorowerem, 
zaś w późniejszym czasie 
Polonezem, który uwielbiał 
i twierdził, że jest to naj-
bezpieczniejszy samochód, 
ponieważ jest duży. Pacjen-
ci dr Buśko wspominają go 
bardzo miło. Był zdolny i 
oczytany, trafnie stawiał 
diagnozy. Zrobił specjaliza-
cję chorób wewnętrznych.

A obecnie…
W roku 1995, dr Buśko 
przeszedł na zasłużoną 
emeryturę, a Ośrodek Zdro-
wia zmienił lokalizację. 
Został przeniesiony przez 
Gminę na ulicę Złotej Je-
sieni, gdzie funkcjonuje 
do dzisiaj. W nowym miej-
scu kierownikiem Ośrodka 
Zdrowia został dr Wojciech 
Wądołowski - specjali-
sta medycyny rodzinnej. 
Jest również znakomitym, 
wspaniałym lekarzem i  
człowiekiem dla pacjen-
tów, niezwykle ceniony 
przez współpracowników z 
Ośrodka Zdrowia.  
Informacja o wypadku dr 
Wądołowskiego, była dla 
nas jak grom z jasnego nie-
ba. Wszyscy modliliśmy 
się, żeby szybko wrócił do 
zdrowia i czekaliśmy na 
jego powrót. Na szczęście, 
po dłuższej przerwie po-
wrócił do pracy w Ośrodku, 
gdzie dalej leczy i dba o pa-
cjentów. Pomimo epidemii 
koronawirusa, nasz doktor 

jest silny psychicznie i daje 
radę spoczywającym na 
nim obowiązkom z pomocą 
załogi Ośrodka.

Zofia Lubryczyńska

Rozmowa z obecnym kie-
rownikiem Wiejskiego 
Ośrodka Zdrowia w Zale-
siu Górnym – dr Wojcie-
chem Wądołowskim.

Ewa Stroińska: Panie dok-
torze od ilu lat pracuje Pan 
w naszym Ośrodku Zdro-
wia?
dr Wojciech Wądołowski: 
W Ośrodku Zdrowia przy 
ul. Złotej Jesieni 1 pracuję 
od 1995 r. tj. od początku 
jego powstania.

ES: Jak Pan postrzegał na-
szą miejscowość, ludzi po 
przeprowadzce do Zalesia?
drWW: Początkowo trud-
no mi było się przyzwyczaić 
do pracy w POZ, gdyż przez 
ponad 10 lat pracowałem 
w szpitalu. Był to zupełnie 
inny charakter pracy niż 
w Przychodni, tutaj lekarz 
musi sam podejmować de-
cyzje, nie może się z nikim 
na bieżąco skonsultować. 
Mieszkańcy początkowo 
byli nieufni, szybko jednak 
nabrali do mnie zaufania i z 
każdym miesiącem miałem 
coraz więcej pacjentów. 
Zalesie jako miejscowość 
bardzo mi się spodobała i 
jak tylko tu przyjechałem, 
to wiedziałem, że będę się 
czuł w Zalesiu dobrze. Mu-
szę powiedzieć, że w Zale-
siu mieszkają bardzo sym-
patyczni i ciekawi ludzie, 
lecząc całe zalesiańskie 
rodziny przez lata pracy 
w Ośrodku nawiązaliśmy 
miłe relacje.

ES: Ile miejscowości  obe-
jmuje opieką Przychodnia?
drWW: Do przychodni 
może zapisać się każdy bez 
względu na to, gdzie miesz-
ka - nie ma rejonizacji. 
Przychodnia ma pacjentów 
z Zalesia Górnego, Praż-
mowa, Ustanowa, Jeziórka, 
Krupiej Wólki, Wólki Ko-
zodawskiej i innych oko-
licznych miejscowości, ale 
także z  Piaseczna, Mysiad-
ła, a nawet z Warszawy.

ES: Ilu jest zarejestrowa-
nych pacjentów?
drWW: Gdy zaczynałem 
pracę w 1995 r. do Ośrod-
ka zapisanych było około 
2 tys. osób, obecnie jest to 
ponad 5 tysięcy pacjentów.

ES: Jacy lekarze i jakie za-
biegi są wykonywane?
drWW: Obecnie w Ośrod-
ku pracuje 2 internistów: ja 
i doktor Beata Pacewicz-
-Kulig na pełnym etacie, dr 
Grażyna Stefura-Kostrzyń-
ska na 1/2 etatu, pediatra 
- dr Jadwiga Kałandyk 2 
razy w tygodniu. Mam na-
dzieję, że od czerwca wróci 
do nas doktor Irena Mei-
ssner-Wantuch (życzymy 
zdrowia!) i wtedy pediatra 
będzie przyjmować małych 
pacjentów codziennie. Po-
nadto w Ośrodku przyjmu-
je stomatolog Pani Elżbieta 
Kocuń -Pastuszek, położna 
pani Monika Pindelska, 
która załatwia wizyty pa-
tronażowe oraz pielęgniarki 
środowiskowe, panie: Anna 
Adamczyk, Anna Fruba 
i Lidia Kantarska, które 
opiekują się obłożnie cho-
rymi pacjentami i pracują 
w gabinecie zabiegowym i 
punkcie szczepień.

Dr Jerzy Buśko, wieloletni 
szef Ośrodka Zdrowia. Zdję-
cie pochodzi z książki „Zale-
sie Górne 1930-2000”.
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ES: Jak wygląda praca 
Przychodni w okresie epi-
demii?
drWW: Praca w okresie 
epidemii jest dla nas bardzo 
trudna. Ze względów epi-
demiologicznych Ośrodek 
jest zamknięty dla pacjen-
tów - udzielamy teleporad, 
wypisujemy e-recepty, a w 
wyjątkowych przypadkach 
po konsultacji telefonicznej 
przeprowadzamy badanie 
na miejscu w Przychodni. 
Od  4 maja uruchomiliśmy 
punkt szczepień dla dzieci 
zdrowych. Mam nadzieję, 
że już niedługo zmienią się 
wytyczne dotyczące spo-
sobu działania przychod-
ni i zaczniemy normalnie 
przyjmować pacjentów. 
Oczywiście jednak nie za-
leży to od nas, a od sytuacji 
epidemiologicznej w kraju.

ES: Jakie sympatyczne 
wspomnienia ma Pan w 
pracy?
drWW: Bardzo mile wspo-
minam pracę z panią Zosia 
Lubryczyńską, naszą  ko-
chaną rejestratorką, która 

pracowała w Przychodni 
jeszcze z doktorem Buś-
ko. Pacjenci ją uwielbiali i 
wiem, że do tej pory za nią 
tęsknią.

ES: Jaki moment w ciągu 
tych kilkudziesięciu lat za-
pamiętał Pan szczególnie?
drWW: Bardzo przeżyłem 
okres, kiedy po wypadku 
samochodowym nie mo-
głem pracować. Dochodzi-
ły do mnie informacje od 
pacjentów i pracowników, 
że lekarze są zdenerwo-
wani i przemęczeni, chcą 
rezygnować z pracy, a pa-
cjenci czekają w długich 
kolejkach na wizytę. Stara-
łem się podtrzymywać ich 
na duchu, obiecywałem, że 
wrócę i wszystko wróci do 
normy – był to jednak dla 
mnie bardzo trudny okres 
w życiu. Bardzo dziękuję w 
tym miejscu jeszcze raz ca-
łemu Zespołowi, wszystkim 
pracownikom Przychodni, 
że podołali zwiększonym 
obowiązkom związanym z 
moją kilkumiesięczną nie-
obecnością w pracy.

ES: Jak zmienia się Ośro-
dek?
drWW: Środkami na re-
monty dysponuje ZOZ i 
Gmina Piaseczno, od ich 
„hojności” zależy zakres 
modernizacji. Parter Ośrod-
ka kilka lat temu został 
odnowiony (m. in. wymie-
niono podłogi, instalacje 
elektryczne, drzwi, poma-
lowano ściany), uruchomi-
liśmy punkt pobrań krwi. 
Ponadto w ubiegłym roku 
został wyremontowany 
gabinet stomatologiczny i 
zakupiono nowy sprzęt sto-
matologiczny. Planujemy 
również remont I piętra i 
instalację windy. Uśmie-
cham się w tym miejscu do 
naszego Radnego, pana Łu-
kasza Kamińskiego o stara-
nia w kwestii zabezpiecze-
nia środków dla Ośrodka w 
budżecie Gminy.

ES: Jak Pan widzi przy-
szłość Przychodni?
drWW: Szczerze mówiąc, 
to myślę teraz tylko o tym, 
żeby epidemia zakończyła 
się, aby życie wróciło do 

normy, bo chyba wszyscy 
jesteśmy już bardzo zmę-
czeni tą sytuacją. Obawiam 
się o to, że niedługo nie 
wirus ale inne choroby nas 
pokonają, dlatego chciał-
bym aby można było już 
przyjmować pacjentów w 
standardowy sposób, a nie 
wirtualnie.

Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy wytrwałości w 
trudnych chwilach.   

   Red.

BIBLIOTEKA Jak funkcjonujemy?
Od 7 maja zapraszamy 
naszych czytelników do 
biblioteki. W związku z 
nową sytuacją obowiązu-
ją nas pewne obostrzenia. 
Niestety, ale czytelnicy nie 
mogą korzystać z wolne-
go dostępu do regałów z 
książkami, czytelni oraz 
stanowisk komputerowych. 
W drzwiach do biblioteki 
ustawione jest stanowisko 
do wypożyczania  i zwra-
cania książek. Czytelnicy 
sami skanują zwracane 
książki i wkładają je do 

wystawionego pudła, które 
następnie trafia na 5-dnio-
wą kwarantannę do wy-
dzielonego pomieszczenia. 
Aby wypożyczyć książki 
należy je wcześniej zamó-
wić przez Internet, mailowo 
lub telefonicznie. Katalog 
biblioteczny dostępny jest 
na stronie https://bibliote-
ka-piaseczno.pl/katalogi-
-biblioteczne/  Kiedy już 
zamówienie zostanie za-
akceptowane, czytelnik 
otrzymuje sms z informacją 
o przygotowanych dla nie-

go książkach, które należy 
odebrać w ciągu dwóch dni 
roboczych. Obecnie biblio-
teka jest czynna od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 12:00-18:00.
W razie jakichkolwiek py-
tań proszę dzwonić pod nr 
tel. (22) 756 52 24.
Kontakt mailowy: zalesie-
gorne@biblioteka-piasecz-
no.pl

Serdecznie zapraszam 
do naszej biblioteki
Danuta Wiśniakowska

Dr Wojciech Wądołowski, 
obecny kierownik zalesiań-
skiego Ośrodka Zdrowia.
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Epidemia COVID-19 na-
dała jej nowe znaczenie 
- spotkania, które nigdy 

się nie odbyło - sytuacji, której 
każdy z nas doświadczał nie 
raz przez ostatnie dwa miesią-
ce. Wystawa powstała w tych 
specyficznych warunkach, w 
których artyści, zamiast wspól-
nie pracować nad projektem, 
musieli zająć się nim odrębnie, 
opierając się na komunikacji 
pośredniej, ustalając grafik 
działań tak, aby, wbrew pier-
wotnym założeniom, nigdy się 
nie spotkać.

Kim są?
Paweł Zaręba i Krzysztof 
Żwirblis, reprezentanci śred-
niego pokolenia polskich 
artystów, reprezentują dwa 
skrajnie odmienne nurty sztuki 
współczesnej. Zarębę interesu-
je forma i poszukiwanie pięk-

na wytwarzanych obiektów. 
Żwirblis jest zaangażowanym 
społecznie aktywistą, uczest-
nikiem kilkuset przedstawień, 
akcji ulicznych i projektów 
performatywnych. Był człon-
kiem eksperymentalnej grupy 
Akademia Ruchu i kurato-
rem galerii AR w kinoteatrze 
“Tęcza” oraz Galerii Studio 
w Warszawie. Sam koncept 
spotkania jest kluczowy dla 
jego działań, które angażują 
nie tylko artystę, lecz również 

widzów, lokalne społeczności, 
z którymi pracuje. Z kolei Za-
ręba spotyka się sam na sam z 
materią malarską, po czym po-
zwala na kolejne indywidualne 
i intymne spotkania widza z 
jego twórczością. Dzięki inter-
wencjom powstałym w galerii, 
można prześledzić proces po-
wstawania niektórych prac. 
 
Krzysztof  Żwirblis 
Na wystawie zaprezentowa-
ne zostały filmy i fotografie 
Krzysztofa Żwirblisa doku-
mentujące działania perfor-
matywne, wielodniowe akcje 
społeczno-artystyczne oraz 
instalacje w przestrzeni pub-
licznej, które powstały głów-
nie w ciągu ostatnich trzech 
lat.  Dla artysty ważna jest wy-
miana opinii i doświadczeń z 
widzem, który staje się aktyw-
nym uczestnikiem działania. 

W projekcie “Muzeum Spo-
łeczne”, zrealizowanym przy 
okazji Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Efemerycznej 
“Konteksty” w Sokołowsku, 
Żwirblis połączył spotkania z 
mieszkańcami regionu z two-
rzeniem filmu i zrealizowaną 
na koniec projektu wystawą. 
Każdy z elementów jest tak 
samo ważny, a ideą, która za 
nimi stoi jest przekonanie o 
tym, że każdy z nas jest skarb-
nicą historii, doświadczeń i 

przedmiotów wartych tego, 
by tworzyły osobne, prywatne 
muzeum. Artysta myśli o prze-
prowadzeniu podobnej aktyw-
ności w Zalesiu Górnym, jed-
nak obecne warunki niestety 
na to nie pozwalają. Inne filmy 
i dokumentacje dotyczą akcji 
przeprowadzonych między in-
nymi na Placu Konstytucji i na 
Kamionku w Warszawie, oraz 
we włoskim mieście Faenza. 
Pokazana została również star-
sza seria -  “Mimikra” z 1983 
roku, portrety środowiska arty-
stycznego związanego ze Stu-
denckim Centrum Środowisk 
Artystycznych “Dziekanka”, 
członków Akademii Ruchu. 
Jedna z interwencji znalazła się 
również na zewnątrz galerii. 
Paweł Zaręba przedstawia 
swoje najnowsze prace na pa-
pierze i płótnie, dokonał rów-
nież interwencji malarskich w 
przestrzeni galerii. Działanie 
Zaręby, skupiające się na po-
wrocie do istoty malarstwa, 
jest z założenia niezmiennie 
różne od twórczości Żwirblisa, 
co stanowi ciekawe połączenie 

nie tylko wizualne, lecz rów-
nież koncepcyjne. Skupione na 
poszukiwaniach formalnych 
prace Zaręby nie potrzebują 
widza - uczestnika wydarzeń, 
aby powstać. Proces twórczy 
odbywa się między materią 
malarską i przestrzenią. Widz 
jest gościem - odkrywcą w in-
tymnym świecie tworzonym w 
pojedynkę. 

W późniejszym terminie plano-
wana jest wspólna inicjatywa 
artystów, której celem będzie 
animacja i rewitalizacja opusz-
czonego obiektu w Zalesiu 
Górnym, jakim jest dawny bar 
znajdujący się w drodze nad 
stawy. Ten bar również mógłby 
nazywać się “Spotkanie”, do 
czego nawiąże w swoim dzia-
łaniu Żwirblis, nadając miejscu 
nazwę i odwołując się do jego 
dawnej funkcji - miejsca spot-
kań mieszkańców Zalesia.
Partnerzy wystawy: Gmina 
Piaseczno, Centrum Kultury w 
Piasecznie, Book&Art

Ewa Sułek

“Spotkanie” Paweł Zaręba i Krzysztof Żwirblis
Wystawa “Spotkanie” jest niczym innym jak 
samym spotkaniem, rozumianym na wiele spo-
sobów i odbywającym się na wielu poziomach. 
Spotkaniem dwójki artystów, dwójki przyjaciół, 
dwóch różnych światopoglądów i pomysłów na to, 
czym jest sztuka, do czego jest nam potrzebna i 
jakie pełni funkcje. 

MYŚLI LUDZI MYŚLĄCYCH
 
Nie wolno być po stronie zarazy.
Być wolnym to nie móc kłamać.
Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia do braku od-
wagi.
Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede 
mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź obok mnie...
Samotność łączy tych, których zbiorowisko rozdziela.
Wolność to pańszczyzna, bieg wytrwały, samotny, bar-
dzo wyczerpujący.
Historia dowodzi, że im mniej się czyta, tym więcej ku-
puje książek.
Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale 
dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka. 
Nie można być autorem dla każdego.

Albert Camus




