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Zapiski Eroltomana (52)
O tak! Podoba mi się pomysł żeby wysadzić 

w powietrze Pałac Kultury. A czemu nie? 
Buuuum! I nie ma komuszego symbolu kolabo-
rantów spod znaku Bieruta i Fornalskiej. Brawo 
ja. Brawo ty! Wiceminister Morawiecki marzy 
o tym od czterdziestu lat. Oczywiście, są zda-
nia przeciwne. Jeden z oponentów zadaje py-
tanie. Co najpierw zniknie PIS czy PKiN? Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że straszydło zwane 
umownie „pałacem”, jest darem dla Polski od 
towarzysza Stalina, to jest to jeszcze inna para 
kaloszy, jak mawiał Wiech. 

Gospodarz Stalin wytłukł komunistów pol-
skich, wymordował polskich oficerów w Katy-
niu. Stalin generalissimus dał się wykrwawić 
Powstaniu Warszawskiemu. Stalin Wielki Na-
uczyciel, w „wyzwolonej” spod okupacji Polsce 
utrwalił władzę radziecką i kazał postawić wi-
domy symbol tego uciemiężenia, Pałac Kultury 
i Nauki. Sam kazał go nazwać swoim imieniem. 
No, to zrobić buuuum? Czy nie? 

Gdybyście mnie o to zapytali kilka dekad temu 
nie miałbym wątpliwości. Sam bym podłożył 
ogień. Bomba wybuchła 2 lutego 2007 roku, 
kiedy „pałac” wpisano do rejestru zabytków. 
Rozgorzała bitwa. 

Zrzeszenie historyków i pracowników nauko-
wych zobaczyło ten dzień w  barwach noir i 
stwierdziło; „Decyzja ta oznacza, że PKiN zo-
stanie na stałe objęty prawną klauzulą niena-
ruszalności. Pomnik architektury kolonialnej 
ZSRR w centrum stolicy Polski będzie już na za-
wsze świadczył o tym, że diaboliczny plan Sta-
lina i Mołotowa, aby poprzez symbolikę archi-
tektoniczną Pałacu zsowietyzować mentalność 
Polaków urodzonych pod radziecką okupacją 
powiódł się”. 

Po stronie zwolenników zachowania status 
quo wypowiedział się autorytet, architekt Ste-
fan Kuryłowicz; Pałac Kultury i Nauki spełnia 
warunki, żeby znaleźć się w rejestrze zabytków. 
Czy tego chcemy, czy nie, jest przestrzenną iko-
ną Warszawy, obecną na pocztówkach, zdję-
ciach, filmach i w programach telewizyjnych. 
Przykre jest dla mnie tylko to, że nie udało nam 
się stworzyć nic konkurencyjnego. Główną za-
letą Pałacu jest jego skala, bo takich obiektów 
nie ma na świecie wiele. Nie do powtórzenia 
są także detale jego wykończenia. To symbol 
starej epoki i powinien być pod ochroną, nawet 
jeśli kojarzy się z Sowietami. Jestem za, a nawet 
przeciw. 

Co wybrać? Gdyby żył Stalin, jednym machnię-
ciem ołówka załatwiłby zarówno zwolenników 
jak i przeciwników wielkiego buuuum. Znaczek 
przy nazwisku i do piachu, albo w najlepszym 
wypadku „dziesięć lat lagru i cztery na prze-
tarcie rogów”. Wiadomo, że całymi godzinami 
ślęczał nad listami proskrypcyjnymi, które nie 
zawierały żadnych informacji o aresztowanych 
i przedstawionych im zarzutach; były na nich 
tylko imiona i nazwiska oraz propozycje kary - 
egzekucja lub łagier. 

Robota taśmowa i można by powiedzieć „sta-
chanowska”. 

Wielki Nauczyciel, nieomylny geniusz zajmo-
wał się wszystkim. Od Miczurina do Gorkiego. 
Biada, kiedy artysta nie mieścił się w kanonie 
realizmu socjalistycznego. Ptaszek przy nazwi-
sku i darmowa podróż na Kołymę. 

Za krytykę Łysenki, który chciał sadzić psze-
nicę na Syberii, delikwent sam mógł się  tam 
znaleźć i przekonać, że wszystko jest możliwe. 
Kim byłby, taki Sołżenicyn gdyby nie Stalin? Po-
pijałby czaj na prikusku w Moskwie, albo wyle-
giwał się w jakimś socjalistycznym kurorcie. A 
tak, jedno machnięcie piórem i mamy słynną 
trylogię „Archipelag Gułag”. Mamy noblistę.

Więziono go w obozie, w dawnym monasty-
rze Nowy Jeruzalem, pod Moskwą. Powiedzcie, 
czy można sobie wymyśleć barwniejsze więzie-
nie niż cerkiew ze zrujnowanym ikonostasem 
i wymalowanym pod kopułą Świętym Mikoła-

jem Cudotwórcą? Już o to zadbał Stalin, żeby 
Sołżenicyn nie musiał tworzyć wizji literackich. 
Brał udział w reality show. Wystarczyło tylko to 
opisać i… Nobel! Trzeba przyznać, że zestawie-
nie świętych błogosławionych i uwijające się 
mordy enkawudzistów robi wrażenie. I ten we-
soły rosyjski cynizm. „Skolko u was let?” pyta 
młodego chłopaka, sowiecki czinownik sądo-
wy. „Dwadzieścia jeden” – odpowiada. „No i 
bolsze nie budziet”… Znaczy czapa.

Ubaw po pachy. A jacy to byli sędziowie? 
Mianowane przez partię miernoty. Liczyło się 
pochodzenie, zapał i oddanie sprawie. Sołże-
nicyn określał ich, jako „obrazowanszczina”, 
(образованщина). To - „WYKSZTAŁCIUCHY”. 

Co to znaczy? Wykształceni, ale nie inteligenci 
i działający w złej wierze, jak nie przymierzając 
poseł Piotrowicz w sprawie Trybunału Konsty-
tucyjnego. Pokazałem pierwszego z brzegu, ale 
jest ich w ławach sejmowych po brzegi. Roz-

poznać ich można po miniaturce flagi narodo-
wej wpiętej w klapę marynarki. Potem będzie 
obowiązywać organizacyjny kaszkiet. Niedługo 
rozpoznamy ich po tym jak zaczną używać koń-
cówki na… „om”. „Zrobiom”, „wyjdom” itd. Jak 
znam życie, w niedługim czasie będzie to obo-
wiązywać w polskiej PISOWNI. 

A nich tam. 
Uciekł mi wątek Pałacu Kultury i Nauki. Cie-

kawostką jest jak zadecydowano o jego wyso-
kości. Cytuję z protokołu. „Architekci rosyjscy 
i polscy zebrali się w rejonie mostu Śląsko - 
Dąbrowskiego na prawym brzegu Wisły. Nad 
osią przyszłego Pałacu latał mały samolot cią-
gnący za sobą balon. Grupa stojąca koło mo-

stu miała kontakt radiowy z pilotem samolotu. 
Początkowo balon latał na wysokości 100 me-
trów, potem coraz wyżej: 110 i 120. Rosjanie 
z głównym projektantem architektem Rudnie-
wem na czele uznali, że 120 m wystarczy dla 

najwyższego punktu miasta. Polacy z prowa-
dzącym grupę pełnomocnikiem ds. budowy 
pałacu i zarazem naczelnym architektem War-
szawy Józefem Sigalinem zaczęli jednak wo-
łać „Wyżej!” po każdych kolejnych 10 metrach 
podwyższania wysokości balonu. Ostatecznie 
wieża główna ustalona została na wysokości 
120 m, wieżyczka – 160 m plus iglica – 230 
metrów. Co stanowiło, że stał się najwyższą 
budowlą w Polsce. 

Od czasów kiedy „pałacowi” przestał patro-
nować  Józef Stalin, stoi bezimienny. To gigant. 
I nazwiskiem giganta powinien być ochrzczony. 
Boję się nawet pomyśleć o Papieżu, ale chodzi 
mi po głowie jedno nazwisko… Gdyby tak się 
stało, rozwiązałoby się wiele spraw. Nie było-
by potrzeby szukania lokalizacji pod wzniesie-
nie kilkudziesięciu nowych obelisków. Został-
by tylko ten jeden. Największy. Najważniejszy! 
Aż się boję, czy za ten pomysł nie otrzymam 
jakiegoś medalu z rąk generalissimusa, albo 
jego adiutanta, Misiewicza. 

Przez dekady pełzającego PRL-u widok tak 
zwanego „pałacu” wpędzał mnie w deprechę. 
Wieszano tam „Lenina wiecznie żywego”. Pa-
miętam napis „PROGRAM PARTII PROGRAMEM 
NARODU”. Podobno ten napis został zakonser-
wowany i złożony, gdzieś w przepastnych piw-
nicach i tylko czeka, żeby znów zawiesić… 

Znów jest aktualny. Serio! Obejrzyjcie sobie 
statystyki poparcia.  

Pamiętam, że w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia dekorowano fasadę „pałacu”,  choinką 
świecącą na ruskich kablach, które zostały po 
tym, jak na gremium, posta-nowiono nie wy-
sadzić w powietrze dworku w Sulejówku. Teraz 
kable są nasze. 

Przed nami święta i obowiązkowo w każdym 
domu choinka. Przywlekli ją do Polski w cza-
sach zaborów niemieccy protestanci. I tak już 
zostało.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nicht auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter.
 
Znając kilka słów więcej po niemiecku niż halt 

i hande hoch nie trudno się domyśleć, że jest 
to apoteoza drzewka świątecznego, zielone-
go latem i zimą. Choinki, jodełki. Muzyka, jak 
z mozartowskiej kołysanki. Już ją słyszę, jak 
brzmi ilustrując obrazy wycinki drzew w Bia-
łowieży. Już widzę ministra Szyszko stojącego , 
jak generał Rommel, na czele ciężkiego sprzętu 
wycinającego w pień kornika drukarza.

 „Cicha noc, święta noc”. Ta kolęda też nada-
je się do tego, żeby na zasadzie kontrapunktu 
ilustrować zamieszki w Paryżu, palący się Am-
sterdam, Berlin, czy inne miasto w Europie. 
Pływające w morzu trupy dzieci i kobiet. Obozy 
migrantów. Ludzi rażonych przez policję parali-
zatorami. „A pokój na Ziemi…”.

W tym roku, na Placu św. Piotra stoi polska 
choinka. Została wycięta w puszczy. Szkoda. 
Ale co się nie robi dla świąt, o których zapomi-
na się zaraz po Trzech Królach. A potem przyby-
wa dnia, jak na barani skok i z górki. Zanim się 
spostrzeżemy, wiosna. Jak na razie jesteśmy w 
najwspanialszym okresie. Oto Boże Dzieciątko 
rodzi się w Betlejem. To tylko osiem kilome-
trów od Jerozolimy. Dzisiaj zasieki, posterunki 
wojska. „Przybieżeli do Betlejem pasterze…”. 

Nie ma jak święta. Bomba na choinkę
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Brzmi jak memento, ale co tam, bywało go-
rzej, niech balują niewinni czarodzieje na 

przysłowiowym TITANICU, też tak balowaliśmy 
onegdaj. Jak zawsze naczelny grzmi (ale delikat-
nie), że czas na felieton, już, już, powiadam, ale 
co tu pisać, kiedy wszystko o wszystkim napisa-
no dawno i zapewne dużo mądrzej, wnikliwiej, 
z jajem, charyzmą i z talentami wróżbity - bo 
przewidująco. Grzebię jak zawsze w szpargałach, 
starych kartonach, wszystko stare, pożółkłe, po-
mięte i trochę podarte i aktualne. Znajduję wśród 
wielu „gotowców” kartkę mocno sponiewieraną, 
ani początku, ani końca, chyba lata dziewięćdzie-
siąte, ale to com wtedy bazgrał dotyczy lat 50, 60, 
70, 80. Jeśli Red. Nacz. (skrót peerelowski) ten 
bazgrołek mi zamieści to tak pisywałem, a jeśli 
nie, to to w skrócie opiszę. Naczelny się zgadza, 

oto foto...
Idą Święta.
Co zatem należy robie, aby nie ulegać żadnym emo-

cjom i nie dać się wodzić na jakiekolwiek pokuszenia i 
po prostu nie zwariować w tym przedgwiazdkowym 
obłędzie. Dawniej bywało jak należy, śledzik kumpel-
ski był obowiązkowy i to wielokrotnie, bo to raz niż-
sze, raz wyższe półki, a bywało, że z przedłużaczem.

Folklor pijanych i wesołych Mikołajów też po-

mknął do lamusa, korporacyjne opłatki są dęte jak 
balon zanim pęknie z hukiem, a zaś telewizory po-
kazują namiętnie jak się łamią opłatkiem hipokryci 
(hipokryzja według Kopalińskiego to obłuda, dwuli-
cowość, nieszczerość, fałsz, udawanie). Dalej, więc 
pytam, co tu robić, żeby było tak jak dawniej fajno 
przedświątecznie. Nałogowy optymista powie: nie 
marudź pan panie Antosiu, tradycja w narodzie nie 
ginie, zaś mniej w optymizmie rozkochany powie za 
Wieszczem - jak tu nie pić...

No jak to połączyć te karnawały i te posty, nostal-
gię i wieczną hipochondrię wyzwolić z tego węzła 
gordyjskiego, jak machnąć ręką na wszystkie, do-
okoła nas idiotyzmy włącznie z fruwającym nad 
nami Pałacem Kultury. Hipochondryk w słowniku 
to chory z urojenia, tetryk, śledziennik (śledziennik, 
chodź na śledzia, to ci dobrze zrobi) i to zaproszenie 
jest najprawdziwszą prawdą - nie dać się mentalnie 
zapędzić do wariatkowa, po prostu nie zwariować. 
Owszem, zwariować można i to nieuleczalnie, jeśli 

się ulegnie ryczącym reklamom podobno bożona-
rodzeniowym, które z wigilią i dzieciątkiem maja 
tyle wspólnego ile kombajn zrębowy Harvester - 
ryczący bulterier z Puszczą Białowieska…. 

Wobec powyższych rozterek i smuteczków nie tak 
niewinnych jak w Kabarecie Starszych Panow rodzi 
się pytanie, co należy robić? Ja wiem, co, chociaż 
nie jest to zapewne terapia dla wszystkich, nieza-
kazywana broń Boże nikomu, a nawet wprost prze-
ciwnie zalecana jak Polska długa i szeroka - należy 
czytać książki, mieć marności świata w pogardzie, 

bujać w literackich obłokach. Literatura, literatu-
ra, to nie jest tylko sprawa pióra – trzeba dziewi-
cy, która wie, kiedy poecie powiedzieć „nie”! To 
Maryla Wereszczakówna do Adama Mickiewicza. 
Czytajmy pastuszkowie Boży, czytajmy, zamiast 
grzebać w tych nieszczęsnych smartfonach. Czy-
tam wśród wielu, wielu innych (leżą u mnie w 
pościelach i Twardoch i Głowacki, stary poczciwy 
Stendhal, mimo, że ktoś ważny wybrzydzał, że 
kicz nad kicze, Littel i jego „niełaskawa” nocnemu 
czytaniu „cegła”, drapieżna Alice Munroe i takie 
różne bez ma się rozumieć „arlekinady”) dwie bar-
dzo dziwne i zupełnie niedzisiejsze książeczki, coś 
jakby memuary czasów, które minęły bezpowrot-
nie. A mianowicie: reprint oryginału - Warszawa 
1939 Towarzystwo Wydawnicze RÓJ - Kazimiera 
Iłłakowiczówna ŚCIEŻKA OBOK DROGI i z zupełnie 
innej parafii, też przedwojnie 1935 Israel Joshua 
Singer BRACIA ASZKENAZY. Dwie perełki i obydwie 
z kluczem i obydwie z puentę pełną aktualności. 
Muzyka i aktualności chciałoby się powiedzieć, w 
tej pierwszej słyszę PIERWSZĄ BRYGADĘ, zaś u Sin-
gera swój dramatyczny song śpiewa mi REBEKA.

Poetka, słynna IŁŁA, bo tak mówił o niej Iwaszkie-
wicz była w latach 1926 - 1935 sekretarką Józefa 
Piłsudskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych 
i w 1936 opisała te lata pięknie, poetycko jak na 
poetkę przystało. Z miłością do Marszałka, ale i z 
niemal sarkazmem, bo nie wszystko w Marszałku 
było do kochania, zwłaszcza przewrót majowy był 
cierniem w sercu, stawiała się ostro pomysłom, 
których nie akceptowała. Ale jaka piękna lekko 
„staropolska” polszczyzna. Słynne „uważasz” Mar-
szałka. „Jest - uważasz - przepis, że kobietom nie 
wolno używać aut wojskowych”. To w rozmowie 
prawdziwie serdecznej o dzieciach, aforyzmach i 
audiencjach Marszałka z sekretarką, Kazią, IŁŁĄ. 
Po przeczytaniu tak pięknie pisanej polszczyzny 
a nie są to opisy robótek ręcznych, chciałoby się 
krzyknąć z całych sił do dzisiejszej „elity politycz-
nej” jak wy mówicie, słowo-mowa, słowo - mowa 
polska, słowo - polszczyzna, wszystko to nie bie-
rze udziału w tym, co się najczęściej z waszych, 
napuszonych frazesami, często groźnymi, gardeł 
wydobywa. Szkoda, ale też szkoda czasu, ta ma-
niera sponiewieranej polszczyzny jest niereformo-

walna, zajrzyjmy, zatem co tam u Singera i BRACI 
ASZKENAZY. Książka – folklor nad folklory, czytam 
o Łodzi, kiedy jeszcze Łodzię nie była, a mi tańczy 
przed oczami plafon Chagalla w Operze paryskiej 
pełen wirujących nad Witebskiem praojców nie 
tylko braci Aszkenazy, ale całej reszty bohaterów 
tej arcyłódzkiej epopei, a także epopei Wajdy – ZIE-
MI OBIECANEJ – przytoczę jedno zdanie z ostatniej 
okładki i wszystko będzie jasne: „BRACIA ASZKE-
NAZY to jedyny w swoim rodzaju epos żydowskie-
go kupiectwa, nielukrowana, niecenzurowana hi-
storia szalonego rozwoju ŁODZI, miasta Molocha 
i jej żydowsko – polsko – niemiecko – rosyjskiego 
ludzkiego tygla”. Z Łodzią mnie wiele łączy, w 1940 
mam pięć lat, miesiąc wysiedlony z krainy Warty 
spędzam z mamę w jakiejś fabryce w Łodzi zanim 
wylądujemy na pięć lat w Mińsku Mazowieckim. 
W latach 60, 70 - giełdy tkaninowe, lata 80, 90 ZŁO-
TE NITKI i inne precjoza. Mam też takie wspomnie-
nie – z moją szefową Jadwigą Grabowską mamy w 
Łodzi spotkanie z młodzieżą, rzecz jest o modzie, 
pewien student, Feridun Erol pyta o nowości w 
temacie bielizna damska i „inne” peniuary, miał 
zawsze oko do tych spraw.

A ponieważ „mam wisieć” w 2018 roku w Mu-
zeum Włókiennictwa w mieście ŁODZI, a muzeum 
znam doskonale jeszcze z pradawna i sprzed re-
montu, a może nawet tam byłem „za Niemca” 
to się zaczytuję w różnych łódzkich memuarach, 
a także w moich przepastnych szpargałach zna-
lazłem wierszyki okolicznościowe, które pisywa-
łem, w czasie rożnych ZŁOTYCH NITEK…

A teraz na Bogato, na Świątecznie, na Gwiazdko-
we życzę wszystkim zafundowania sobie pogody 
ducha, a najbliższym zafundowania książki pod 
choinkę.

P.S.
Hurra! Znalazłem! Okazuje się, że ta kartka 

ołówkiem pisana dotyczy książki p.t. Z (politycz-
nym) fasonem – Moda młodzieżowa w PRL i NRD 
autorstwa Anny Pelki, mojej przyjaciółki.
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W schorzeniach 
kręgosłupa meto-
dy akademickie są 
mało skuteczne, a 
rutynowe leczenie 
środkami przeciw-
bólowymi, to ryzyko 
działań ubocznych, 
często gorszych niż 
problem z kręgosłu-
pem. Sens leczenia 
kręgosłupa lekami 
jest taki sam, jak 
leczenie bólu zęba 
tabletkami, a nie u 
dentysty.

Zadaliśmy kilka pytań doskonałemu specjali-
ście bezoperacyjnego leczenia, który od 

wielu lat wykonuje zabiegi w ośrodku NATUR-
MED - panu Wojciechowi PAPAJEWSKIEMU.

Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowa-
niu decyzji o zabiegu?

- Podstawowe, to zapoznanie się z przyczyną 
bólu, czyli z badaniami RTG lub (i) rezonansem. 
Wtedy dobieram rodzaj czynności: do wieku, 
stopnia dolegliwości, czasu ich trwania. Biorę 
też pod uwagę aktualne i przebyte choroby, 
związane nie tylko z kręgosłupem. Są, bowiem 
takie, które wykluczają zabieg manualny.

Jakie metody zabiegu pan wykonuje?
- Jest ich bardzo dużo, to daje wiele możliwo-

ści pomocy: chiropraktyka ortopedyczna, roz-
luźnianie i rozgrzewania mięśni i powięzi oraz 
więzadeł wzdłuż całego kręgosłupa, ale rów-
nież stawów barkowych, biodrowych i kolano-
wych. Po takim przygotowaniu - „ustawiam”. 
Jest to zmuszanie narządu ruchu do właści-
wego położenia i funkcjonowania, usprawnia 
krążenie. 

Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i moż-
liwy?

- Bezpieczny musi być zawsze. A możliwy 
po decyzji, która wynika z badań i wywiadu 
z pacjentem. Dlatego często przychodnia pro-
ponuje bezpłatną ze mną rozmowę - kwalifi-
kującą do zabiegu.

Często słyszy się o zbyt pochopnych decy-
zjach operowania kręgosłupa, a skutki by-
wają różne. Co pan o tym sądzi?

- Opinie osób tych zoperowanych lub tych, 
które nie godzą się na operację - słyszę, na 
co dzień. I powiem krótko: warto walczyć, by 
uchronić się przed skalpelem, bo w tej walce 
bardzo często się wygrywa. Osobiście znam 

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

wielu takich pacjentów. Choć oczywiście są 
przypadki, w których operacja jest jedynym 
słusznym wyjściem, jest konieczna.

Coraz więcej osób po doświadczeniach szpi-
talnych, sanatoryjnych, braku efektów po le-
kach - wybiera leczenie manualne. Ważne, by 
trafić w odpowiednie ręce.

NATURMED istnieje od 27 lat, a pan Papajew-
ski przyjmuje tu ponad 14 lat. Wpisy w księdze 
Naturmedu są najwiarygodniejszą rekomen-
dacją i jak zwykle - cytujemy kilka z nich:

* „Jest dziś tendencja potępiania tych, którzy 
pomagają manualnie. To moim zdaniem ukry-
ta eutanazja! Odbieranie nadziei! Bo odchodzi 
się od łóżek szpitalnych, zamyka oddziały, od-
ma-wia diagnostyki, a tych, którzy naprawdę 
pomagają - obrzydza! Mam prawie 70 lat, a 
pan Papajewski pomógł rewelacyjnie. Jak nikt 
dotąd! Jest niepodważalnym specjalistą od 
kręgosłupów”. 

(Emerytowana nauczycielka z Warszawy)

* „W Internecie roi się od tego typu spe-
cjalistów. Nigdy takim nie wierzyłem i zarze-
kałem się, że nie skorzystam. Ale kiedy nasz 
proboszcz z parafii namówił mnie, jechałem z 
ufnością.

Dziś stwierdzam: jest genialny, Nie zastąpi go 
żadne urządzenie”.

(Radosław W. z Otwocka 51 lat)

* „Prywatne sanatorium, leki i zabiegi - bólu 
nie zlikwidowały. Jestem informatykiem - 
ostry ból szyi i karku, sztywność, drętwienie 
rąk - uniemożliwiały pracę, wytrzymywałem 
przy kom-puterze najwyżej godzinę. Wiele 
przeszedłem gabinetów - bez poprawy. Do-
piero pan Papajewski zdołał zlikwidować ból, 
nawet powróciłem do gry w tenisa i wycieczek 
rowerowych”.

(Tomasz Warden 41 lat)

* „Po wyciągach szyjnych i lędźwiowych wy-
lądowałam w szpitalu. Kiedy zaproponowano 
operację, zwiałam do domu. Ból narastał, nie 
mogłam unieść czajnika, do jedzenia klękałam, 
bo nie mogłam siedzieć. Niech to zabrzmi jak 
zechce - ale pan Papajewski jest super. Dziś 
funkcjonuję bez bólu! Bez leków i bez opera-
cji”.

(Magdalena lat 47)

* „Kiedy kardiolog zaproponował mi p. Pa-
pajewskiego, myślałam, że robi sobie żarty. 
Przekonywał mnie, że ponieważ z jego badań 
wynika, iż mam serce w porządku, to moja 
arytmia ma na pewno przyczynę w piersio-
wym odcinku kręgosłupa. Moje zdziwienie 
trwa do dziś, bo rzeczywiście arytmia mi zu-
pełnie ustąpiła, nie mam potrzeby brać leków 
przeciwarytmicznych”.

(Barbara Uch lat 39)

* „Odzyskałem sprawności. Chodzę bez ope-
racji i bez kulił”.

(Janusz Dąbrowski lat 71)

* „Poważne problemy z kręgosłupem zapro-
wadziły mnie do wielu gabinetów. Jednak nie 
znalazłem pomocy, czułem się coraz gorzej. 
Rezonans stwierdził kilka przepuklin, wypuklin 

i inne zmiany. Proponowano mi zabieg chirur-
giczny. A mimo to, wybroniłem się przed ope-
racją dzięki panu Wojciechowi Papajewskie-
mu. Jest świetny! Bardzo dziękuję”.

(Elektronik z Warszawy l. 58)

* „Wstydzę się powiedzieć – gdzie i u kogo 
szukałem pomocy przez 7 lat (zanim trafiłem 
do tej przychodni Naturmed). Człowiek w bólu 
chwyta się wszystkich metod. Kiedy lekarz or-
topeda zaproponował mi, bym tu przyszedł 
– myślałem, że chce się może pozbyć. Zrujno-
wałem się lekami, sanatoria nie dawały ulgi. 
Tu jakbym dostał nowe życie, pan Papajewski 
postawił mnie na nogi. Aż żal, że 7 lat błądzi-
łem”.

(Anonimowy)

* „Jestem lekarzem i zawsze byłem nieuf-
ny do takiego leczenia – bez leków. Ale kiedy 

moje dolegliwości nie ustępowały po żadnych 
lekach, robiło się coraz gorzej i nie mogłem 
już pracować (jestem stomatologiem) – zde-
cydowałem się spróbować. Pan, Papajewski 
usprawnił mnie zupełnie, jestem zdumiony 
i wdzięczny, to bardzo rozsądny człowiek, z 
wiedzą i uczciwością. Może być wzorem dla 
różnych specjalistów”.

(Dr J. B. l. 59 Kutno)

Jeśli badania lekarskie wskazują na kręgo-
słup i wykluczają inne choroby – warto zająć 
się takim leczeniem, jakie stosują specjaliści 
w ośrodku medycznym NATURMED. To na-
dzieja dla osób cierpiących, a niemogących 
się operować ani zażywać leków, oraz dla 
tych, którzy chcą uniknąć skalpela.

W związku z dużym zainteresowaniem artykułem publikujemy tekst 
ponownie specjalistycznego Ośrodek Medycyny Manualnej NATUR-
MED. Mimo ogromnego postępu w medycynie, leczenie chorób krę-
gosłupa, to problem. Mamy trudności w uzyskaniu pomocy, terminy 
na diagnostykę i leczenie są wielomiesięczne, choć boli dziś.

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00 

Mgr Anna Bzdak
- Bezlekowe usuwanie depresji i nerwic. 
- Likwidowanie szumów uszu, dzwonienia, niedosłuchu somatycznego, zawrotów gło-
wy, migren, (po diagnozie lekarskiej). 
- Oczyszczanie i udrażnianie uszu
- PSYCHOLOGIA rodzinna, partnerska-pomoc w konfliktach, podejmowaniu ważnych 
decyzji życiowych. 
- GRAFOLOGIA profesjonalna - na potrzeby osobiste i sądowe: identyfikacja dokumen-
tów, testamentów, podpisów, anonimów (wykrywanie fałszerstw).
- Ocena predyspozycji człowieka, w kontekście pracy, związku małżeńskiego, innych 
decyzji (np. studiów).
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W drodze na Atlantydę
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Autorka obrazu - Bożena Woźniakiewicz

Uwiedzeni syrenim śpiewem, w poszukiwaniu 
Atlantydy, wciąż obracamy się wokół narosłej 

tradycją przyziemności. Kiedy spadł pierwszy śnieg 
Tadeusz Ł. pomyślał o Bożym Narodzeniu. Każdy na-
stępny dzień zaczynał nabierać dla niego rumieńców 
wczesnych lat młodości. Zatęsknił do bajkowego kra-
jobrazu różnobarwnych spacerów, gdzie agresywnie 
inspirująca czerwień mieszała się z niebieskością i w 
kontraście z bielą śniegu, który je pochłaniał, wywo-
ływała niezwykłe emocjonalne przeżycia. Otwarte do 
późnych godzin sklepy wchłaniały uliczny gwar przy-
ciągając gustownie opakowanym towarem, nęcąc 
nastrojową muzyką i wręcz prowokując do wejścia. 
Tadeusz Ł. nigdy nie mógł oprzeć się wyzwaniom i 
mimo że kieszeń nie przypominała rogu obfitości, 
zmiękczone serce ulegało pokusom reklamy. Pod 
jednym ze sklepów, nagle, niczym z innej bajki, wy-
łoniła się postać skulonego żebraka. Jego wyciągnię-
ta ręka, o którą prawie się otarł, zaburzyła wyraźnie 
jego romantyczny spacer. Ale Tadeusz Ł. nie zamie-
rzał się poddawać. Sięgnął do kieszeni, aby pozbyć 
się natrętnego widoku i złagodzić dysonans, wysu-
płał zapomniane grosze i wrzucił je beznamiętnie w 
zamarzniętą dłoń żebraka. „Bóg zapłać”- usłyszał jak 
przez mgłę, bo myśli znów powędrowały do bajko-
wej rzeczywistości. „Pierwszy przystanek do Atlanty-
dy”- pomyślał później z dumą o sobie, kiedy analizo-
wał romantyczny spacer i uśmiechnął się dumny ze 
swojego czynu. „Resztki z pańskiego stołu”- riposto-
wało sumienie. Kiedy po latach przypomniał sobie to 
zdarzenie, był już na innym przystanku. Przystanek 
nazywał się „Przebudzenie”. Obudził się w przytułku 
dla bezdomnych. Śnieg już nie był taki romantyczny. 
Roztopiona plucha stała się wyrazem jego samopo-
czucia, choć na dnie tlił się wciąż obraz zagubionej 
Atlantydy, która dawała o sobie znać nadwątlonym 
światłem, przebijającym się teraz przez pośniegowe 
błoto. „ile to już lat, jak wylądował właśnie tu?”. Kie-
dyś otoczony rodziną, dziś otoczony samotnością. 
Siadł w kącie łóżka i zaczął nanizywać koraliki różań-
ca. W połowie składanych paciorków przyczepiał 
maleńki, prostokątny kartonik z imieniem i pierwszą 
literą nazwiska, jakby składając tym samym podpis 
autorski pod skonstruowanym dziełem i chcąc przez 
to wyprosić modlitwę u tych, którzy będą odmawiali 
ją na różańcu. Ta praca zasługiwała na skromny posi-
łek, choć w sumie nie była konieczna aby go dostać, 
ale musiał ją wykonywać, bo jakaś siła pchała go do 
tego. Jego droga stała się teraz naznaczona koralika-
mi i z każdą tajemnicą różańca pozwalała odtworzyć 
swoją przeszłość. Tadeusz Ł. już teraz wie, że nie ma 
przypadków. W swojej drodze do bezdomności od-
nalazł sens w tej podróży zatrzymując się, choć tyl-
ko na chwilę, na przystanku „Przebudzenie” i przez 
to sam nie czuje się bezdomny. „Poszerzyła mi się 
rodzina”- mówi, kiedy spotykamy się na rozmowie. 
„Bywałem bardziej bezdomny wcześniej, gdy mnie 
otaczała”. Lęk, jakiego doznał czując się odrzucony 
przez wszystkich, doprowadził do zajrzenia w oczy 
samemu sobie. Kto tego nie potrafi, ten nigdy nie 
opanuje sztuki przemijania. Dla takich, podróż szyb-
ko się kończy. Cisza i milczenie wywołują u nich po-
czucie pustki, nudy, niepokoju, bo większość nie ma 
sobie nic do powiedzenia. Można być bezdomnym 
żyjąc razem z liczną rodziną i doznawać wręcz od-
wrotnego uczucia wiążąc się duchem z nieobecny-
mi. Wszystko to staje się efektem podróży, tej men-
talnej podróży. Idziemy, tak sobie, śnieżno-błotnymi 
ulicami. Nikt z nas nie odczuwa samotności. Tadeusz 
czuje się potrzebny i wiem, że kiedy na jego drodze 
stanie żebrak, znowu sięgnie do kieszeni i wysupła 
z niej ostatni grosz, ale nie wrzuci go tak jak kiedyś 
beznamiętnie. Choć z boku wydawać się może, że 
niby tak samo, ale nie będzie to tak samo. Coś się 
zmieniło. Zmienił się kolejny przystanek w podróży. 
Teraz nazywa się on „Świadomość”. Kiedy rozstaję 
się z Tadeuszem Ł., wraz z różańcem otrzymuję w 
prezencie miodowe mydełko toaletowe z napisem 

„Nadzieja – pomagamy mądrze pomagać”. Mam 
nadzieję, że myjąc nim ręce, trafię i ja do przystan-
ku „Świadomość”. Na tym przystanku zatrzymał się 
też, pewien poznański ekonomista z doktoratem. 
Nauczyciel akademicki, który po wykładach wsia-
da w zakupiony przez siebie autobus przerobiony 
częściowo na kuchnię, częściowo na ambulans (taki 
wash and go), pełniąc funkcję usługową dla fundacji 
i stowarzyszeń, które pomagają bezdomnym. Au-
tobus wraz z dyżurnymi pielęgniarkami i z gorącym 
posiłkiem prowadzony przez kierowcę - ekonomi-
stę dociera do potrzebujących, o mniejszym kom-
forcie niż kiedyś Tadeusz Ł., bo ci, pomimo zimna, 
wolą z różnych względów do noclegowni nie trafiać. 
„Święty Radosław - ekonomista’’ musiał wcześniej 
autobus ten zakupić za kilkanaście tysięcy złotych, 
zrobić zawodowe prawo jazdy, a potem dołożyć 
jeszcze perę tysięcy by go zaadoptować. Popatrzcie 

Państwo, co się w takich ekonomicznych mózgach 
może rodzić!… „To są pieniądze, które zarobiłem 
dzięki Bogu i nie ma w tym nic niezwykłego, że wy-
dałem je na coś, co może służyć innym”- przeczyta-
łem jego wypowiedź w gazecie. 

Chyba mimo pluchy zaczyna dziać się coś do-
brego. Na ogół, kiedy Wigilia staje w szranki 
z przeciętnym kalendarzowym dniem, bar-
dzo dużo ludzi z rozgrzanym sercem ogrzewa 
zmarznięte dłonie bezdomnych. A gdzie mój 
autobus? - pytam samego siebie spoglądając 
przez okno na szarą aurę. Za szybą wyświetla 
się tabliczka niezałatwionych spraw i zobowią-
zań. Kończy się rok i bilans nie wygląda najle-
piej. Wszędzie manko, - aż strach przed kon-
trolą „Najwyższej Izby”. Z pośniegowego błota 
przebija się jednak coraz wyraźniej przystanek 
„Świadomość”.

Jan Kasprowicz „Przy Wigilijnym Stole”

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty;

Że jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota – 
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!!!

Aniołki malowane farbami olejnymi na tekturze i płótnie w różnych wymiarach. Cena promocyjna już od 50 zł

Artystka - malarka po Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tel.: +48 706 755 405
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Płatne parkingi w Pruszkowie: będą czy nie? 

Zdanie to padło wieczorem podczas spo-
tkania w środę 29 listopada w Liceum im. 

T. Zana poświęconego problemom miejsc par-
kingowych i strefy płatnego parkowania zorga-
nizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz 
Agencję UPStarter. Otóż Agencja ta zgłosiła 
się jakiś czas temu do Starostwa z propozycją 
przeprowadzenia badania ankietowego wśród 
mieszkańców, mając własne środki na takowe. 
Opracowano kilkanaście szczegółowych pytań, 
zebrano 1390 odpowiedzi (większość elektro-
nicznie); przeprowadzono warsztaty. Ustalo-
no, że 75% mieszkańców Pruszkowa uważa, 

„To nie jest tak, że nie 
ma sensu rozmawiania o 
sprawach płatnego parko-
wania – stwierdził starosta 
Maksym Gołoś – sens jest 
zawsze” – odnosząc się 
do sugestii władz miasta 
Pruszkowa.

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasza Malczyka

iż zaparkowanie w centrum stwarza kłopoty – 
jest trudne za względu na brak miejsc parkin-
gowych. Większość respondentów – 60% była 
przeciwna wprowadzeniu strefy płatnego par-

kowania, a 66% badanych stwierdziło, ze nie 
rozwiązuje to problemu braku miejsc. Parko-
wanie jest ważne, bo w badaniu wyszło – 56% 
pytanych wskazuje, że nie korzysta z komuni-

kacji miejskiej. Niemalże połowa mieszkańców, 
jacy wzięli udział w ankiecie posiada dwa, lub 
więcej samochodów. Po odczytaniu wyników 
ankiety na sali rozpoczęła się dość ożywiona 
dyskusja, mimo niewielkiego udziału zainte-
resowanych. Parokrotnie zabierał głos wice 
prezydent miasta Andrzej Kurzela, wyjaśniając 
z pozycji urzędu złożoność problemu i podkre-
ślając, iż władze miasta wiele razy przymierzały 
się do rozwiązania sprawy. Chodzi m.in. o to, 
że część ulic jest w gestii miasta, cześć jest „po-
wiatowa” a na dodatek mieszkaniec – członek 
PSM (Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej) zauważył, iż wiele powierzchni w centrum 
jest w gestii właśnie Spółdzielni. Dodając, że 
wprowadzenie niewielkich płatnych stref spo-
woduje nieustanne ich powiększanie. Inny 
mieszkaniec zauważył, że w głównych ciągach 
handlowych chodniki i miejsca postojowe blo-
kują cały dzień właściciele sklepów i ich pra-
cownicy. Radny Dymura zauważył, iż okoliczne 
miejscowości uregulowały problem (są płatne 
miejsca), ale każda miejscowość ma swoją spe-
cyfikę. Rozważano wiele pomysłów – łącznie z 
„wyrzuceniem” parkingów poza ścisłe miasto, 
np. na tereny pól parzniewskich. Głosy „za” i 
„przeciw” były podzielone; prawdopodobnie 
w najbliższej przyszłości sprawa parkowania 
nie zostanie rozwiązana i problem odżyje za 
jakiś czas. Ale warto na ten temat rozmawiać 
– jak parokrotnie zaznaczył starosta Maksym 
Gołoś.
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REKLAMA

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W TALARIA RESORT & SPA
Spędź z nami ten wyjątkowy czas!

Odległość od Warszawy - tylko 90 km
Talaria Resort&SPA, 08-455 Trojanów 158, recepcja@talaria.pl, 511 411 189, www.talaria.pl

- 1000 m2 strefy SPA & Wellness,
- hektary parku ze stawami,
- profesjonalne zabiegi i masaże,
- wygodne pokoje,
- pyszne posiłki,
- udział w programie aktywności.

ZAPRASZAMY
NA SYLWESTRA POD HASŁEM

„MIŁOŚĆ, SZMARAGD 
I KROKODYL”
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Grudzień w Muzeum Dulag 121

Czternastoletni Krzysztof 
Kakowski cudem ocalał z 
egzekucji ludności cywil-
nej i w pierwszych dniach 
sierpnia został przymuso-
wo wypędzony do obozu 
Dulag 121 w Pruszkowie. 
Udało mu się razem z ro-
dziną uciec z obozu. Krót-
kie wspomnienie o swoich 
tragicznych, wojennych lo-
sach pan Krzysztof Kakow-
ski przysłał do Muzeum 
Dulag 121 w 2014 roku.

Dzięki dofinansowaniu z programu „Niepod-
legła” Muzeum Dulag 121 przygotowało dla 

Państwa bezpłatną publikację prezentującą dzia-
łalność niepodległościową w Pruszkowie w latach 
1892-1918. Elegancko wydana mapa pozwoli Pań-

5 grudnia (wtorek) godz. 18:00 - „Emil Barchań-
ski – najmłodsza ofiara stanu wojennego” – pokaz 
filmu „Sprawa Emila B.” z komentarzem Marcina 
Łaszczyńskiego (IPN) w ramach cyklu „Przystanek 
Historia w Muzeum Dulag 121”,

11 grudnia (poniedziałek) godz. 14:00 – „Aka-
demia Niepodległości”: „Józef Piłsudski - twórca 
niepodległej” – spotkanie z dr Anną Adamus i 
prof. Jerzy Eislerem w ramach cyklu „Przystanek 
Historia w Muzeum Dulag 121”,

16 grudnia (sobota) godz. 15:00 - „Kartki, bony, 
bilety towarowe - handel reglamentowany w la-
tach. 80” - wykład Andrzeja Zawistowskiego w 
ramach cyklu „Karty Historii”,

17 grudnia (niedziela) godz.17:00 - „Obrazy 
niewoli – Obrazy wolności” – koncert Huberta 

Pruszkowski 
Spacerownik 
Niepodległościowy

stwu ruszyć śladem pruszkowskich bojowników o 
wolność i niepodległość. Spacerownik dostępny w 
wersji papierowej w siedzibie Muzeum Dulag 121 
oraz w wersji elektronicznej na stronie www.du-
lag121.pl/pruskoviana/pruszkowska-niepodlegla/

Bojarskiego w rocznicę wprowadzenia stan wo-
jennego,

28 grudnia (czwartek), godz. 18:00 – „Rodzin-
ne kolędowanie” - wspólne, międzypokoleniowe 
śpiewanie kolęd i pastorałek razem z zespołem 
„Polski Łan”, MDK „Pałacyk” w Pruszkowie, ul. T. 
Kościuszki 41,

30 grudnia (sobota), godz. 16:00 – „Kolędowa-
nie nadziei” – bożonarodzeniowe warsztaty kre-
atywne dla rodzin z dziećmi prowadzone przez 
animatorów z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, 
restauracja „Ucieranie Treści”, ul. Obrońców Po-
koju 8. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy (mailowe: 
dulag@dulag121.pl 
lub telefoniczne: 22 758 86 63).

Dnia 6 sierpnia w godzinach rannych zostali-
śmy brutalnie przez zgraję Ukraińców wypę-

dzeni z domu przy ul. Bednarskiej 23. Nie pozwolili 
niczego z sobą zabrać. Początkowo przez wykute 
między budynkami przejścia przepędzono nas 
do kościoła Karmelitów, tam przenocowaliśmy, a 
następnego dnia to jest 7 sierpnia grupę małych 
dzieci, osoby stare i niedołężne pozostawiono w 
kościele, pozostałych wgoniono na dziedziniec 
wypalonego pałacu, gdzie dziś mieści się Minister-
stwo Kultury. Tam już leżała sterta rozstrzelanych. 
SS-mani ustawili na trójnogu karabin maszynowy z 
taśmami naboi, a nas ustawiono pod ścianą. Na se-
kundę przed przystąpieniem do zabijania do załogi 
karabinu maszynowego podjechał motocyklista i 
coś im powiedział. W efekcie karabin złożono, a 
z naszej grupy ustawiono kolumnę i przepędzono 
przez ulicę Ossolińskich, plac Piłsudzkiego, Ogród 
Saski, gdzie uczyniono z nas żywą barykadę, po-
tem przez Plac Żelaznej Bramy i dosłownie piekło 
płonących Hal Mirowskich, ulicą Solną a następnie 
ulicę Elektoralną do ulicy Wolskiej. Podczas tego 
przemarszu byliśmy kilkakrotnie zatrzymywani z 
zamiarem rozstrzelania nas. Pod wieczór dotar-

liśmy do Dworca Zachodniego, skąd pociągiem 
elektrycznym zawieziono nas do obozu w Pruszko-
wie. W obozie panował chaos, ale już dawano do 
picia kawę zbożową i jakieś zupy z kotła oraz chleb. 
Nocleg na matach słomianych. Rano podstawio-
no pociąg towarowy i zaczęto ładować ludzi. Od 
Niemca ciotka moja, która znała doskonale język 
niemiecki, dowiedziała się, że transport ma jechać 
do Auschwitz.

Z ulicy Bednarskiej wyszliśmy całą rodziną. Mój 
ojciec Stefan Kakowski (45 lat), moja matka Maria 
Kakowska (42 lata), ja Krzysztof Kakowski (14 lat) i 
moja siostra Izabella Kakowska (13 lat) oraz moja 
ciotka Kazimiera Majewska-Pol (40 lat) i dwie jej 
córki Maria Majewska (16 lat) i Zofia Majewska 
(12 lat), a także moja ciotka Bronisława Ehren-
berg (44 lat). Przez cały czas wszyscy trzymaliśmy 
się razem, oprócz mojego ojca, którego na samym 
początku oddzielono od nas - który cudem ocalał 
od masowej egzekucji. Wszyscy za wszelką cenę 
postanowiliśmy nie dać się załadować. Zamiast 
wejść do wagonów prześlizgnęliśmy się na drugą 
stronę toru i schowaliśmy w krzakach. Jak pociąg 
odjechał wróciliśmy do obozu, a następnie matce 
mojej z dwojgiem dzieci i siostrą udało się po-
dejść w pobliże bramy obozowej, mimo iż Niemcy 
strzelali do ludzi tam podchodzących. Przez bra-
mę widzieliśmy ulicę z normalnym ruchem. Ko-
rzystając z nieuwagi wartownika wszyscy czworo 
przebiegliśmy przez częściowo otwartą bramę i 
wpadliśmy do ogródka po drugiej stronie ulicy 
przez otwartą przez nieznanego kolejarza furtkę. 
On nas natychmiast schował na strychu. Tego 
samego dnia moja ciotka Kazimiera namówiła 
Niemca, który przewoził wozem konnym jakieś 
nieczystości w bekach, by ją wraz z córkami wy-
wiózł z obozu, co się udało. Tak więc całej siódem-
ce udało się tego dnia zbiec z obozu.

Wszyscy spotkaliśmy się w Milanówku, a po-
tem po kilkutygodniowym pobycie w Milanów-
ku u pana Bożyma, który całą siódemkę przyjął 
pod swój dach, z uwagi na stałe prześladowania 
przez Niemców uciekliśmy do Łowicza do dale-
kiej rodziny i do Krakowa, gdzie był mąż Kazimie-
ry Majewskiej-Pol, który nie dotarł do Warszawy 
przed powstaniem. Moją babkę i dziadka, którzy 
zostali w kościele Karmelitów, pod koniec sierp-
nia umieszczono w obozie w Pruszkowie, o czym 
dowiedzieliśmy się od PCK, oboje zostali wypusz-
czeni i dołączyli do nas.

Relacja 
Krzysztofa 
Kakowskiego
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Drogi Mirku (57)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

W „Głosie Pruszkowa” nr 11/2017 została 
zamieszczona arcyciekawa fotozagadka. 

O pałacyku „Sokoła” pisałem już dwukrotnie. 
Pierwszy raz w nr 6/2014 „Głosu Pruszkowa” (ar-
tykuł ten znalazł się w mojej książeczce „Prusz-
ków dawno temu” na stronie 100). Drugi raz w 
albumie „Pruszków piórkiem i piórem” (autorem 
rysunków zamieszczonych w tym albumie jest 
mistrz Jerzy, Kazimierz Blanchard). Dzięki parka-
nowi, który – biorąc pod uwagę jego górną kra-
wędź – dzieli zamieszczoną fotografię na dwie 
części, spróbuję napisać coś nowego.

Rozwiązanie tej, fotozagadki podzieliłem na 
dwie części. Na część pierwszą, czyli na to, co 
znajduje się za parkanem i na część drugą, czyli 
na to, co znajduje się przed parkanem.

Za parkanem widzimy pałacyk „Sokoła”. Nie 
chcę tu wymyślać nic nowego. Po prostu piszę – 
piszę mój tekst zamieszczony w albumie „Prusz-
ków piórkiem i piórem”, ponieważ jest znacznie 
krótszy od mojego listu-artykułu zamieszczonego 
w Głosie Pruszkowa nr 6/2014. Oto ten tekst.

Po uruchomieniu Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej w 1845 roku Pruszków dla warsza-
wian staje się miejscowością modną. Jednym z 
nich był oficjalista warszawski zatrudniony, jako 
urzędnik w III Radzie Stanu Królestwa Polskiego, 
działającej w latach 1861 – 1867. Był to Ignacy 
Więckowski. Za wierną służbę carowi dostał dużą 
kasę, którą przeznaczył na budową pałacu wraz 
z parkiem.

Pałac z parkiem powstał przy ulicy Starowiejskiej 
(obecnie Tadeusza Kościuszki). Oddany został do 
użytku 1867 roku.

Zaprojektowany w stylu eklektycznym. Styl ten 
często określany jest, jako historyzm, ponieważ 
„konsumował” osiągnięcia swoich poprzedni-
ków. Można powiedzieć, że był to styl „wieloraso-
wy”, co wcale nie znaczy, że gorszy. Można w nim 
znaleźć elementy i detale architektury greckiej, 
romańskiej, gotyckiej, renesansowej, barokowej, 
klasycznej a nawet bizantyńsko-cerkiewnej. Pra-
wie wszystkie te style możemy odnaleźć w pała-
cyku „Sokoła” w Pruszkowie. 

Park „Sokoła” projektował Karol Sparman z Sak-
sonii. Nie ma natomiast pewności odnośnie pro-
jektanta pałacu. Jedno jest pewne – był to „archi-
tekta” wybitny (tak wtedy określano architekta). 

Można przypuszczać, że był to Adolf Adam 
Loewe, który w tym samym czasie działał na 
terenie Pruszkowa. Projektował Dom Gościnny 
naprzeciwko Dworca Drogi Żelaznej Warszawsko 
– Wiedeńskiej w naszym mieście. Miał tytuł Bu-
downiczego Pałaców Carskich. Razem z oficjalistą 
warszawskim Ignacym Więckowskim należeli do 
tego samego kręgu towarzyskiego. Być może brali 
udział w tych samych „balangach”.

Pałacyk „Sokoła” kilkakrotnie zmieniał właści-
ciela i użytkowników.

Drugim właścicielem był Aleksander Stępiński. 
Trzecim Ksawery hrabia Pusławski. W pomiesz-
czeniach wynajętych przez niego doktorowi Da-
nielowi Goldbergowi mieścił się czasowo prywat-
ny zakład psychiatryczny.

Rok 1914 – częściowe zniszczenie pałacyku.
Ksawery hrabia Pusławski zapisał w spad-

ku majątek Stowarzyszeniu Księży Emerytów 
gnieźnieńskiej Kurii Arcybiskupiej. W 1924 roku 
kuria wynajęła pałacyk Towarzystwu Gimna-
stycznemu Sokół. Towarzystwo część pomiesz-
czeń podnajęła Szkole Handlowej. W dobudo-
wanej na potrzeby szkoły sali gimnastycznej 
uruchomiono kino Znicz. 

Wrzesień 1939 – szpital dla naszych żołnie-
rzy.

Okupacja. Delegatura RGO (Rady Głównej 
Opiekuńczej).

Powstanie Warszawskie – ponownie szpital.
PRL – Związki Zawodowe, później Wydział 

Oświaty Miejskiej Rady Narodowej, Młodzie-
żowy Dom Kultury, szkoła i ognisko muzyczne. 
Na szczęście rozebrano wspomnianą wcześniej 
salę gimnastyczno – kinową.

Informacja dodatkowa. W 2010 roku, 134 
lata od swoich narodzin, dzięki staraniom 
władz miasta, pałacyk „Sokoła” rodzi się po-
wtórnie. Jego „akuszerami” jest małżeństwo 
architektów Joanna i Marcin Wojnowscy. Pani 
Joanna jest rodowitą pruszkowianką. Pan Mar-
cin mieszka u nas od 2001 roku. Urodził się w 
Białymstoku. Też ładnie.

Oboje są autorami wspaniałej i niezwykłej re-
konstrukcji i rewitalizacji tego obiektu.

Obecnie pałacyk wraz z otaczającym go par-
kiem jest ważnym miejscem na mapie kulturo-
wej Pruszkowa.

Tuż za parkanem znajduje się ulica Szopena 
ciągnąca się od ulicy Starowiejskiej obecnie Ta-
deusza Kościuszki aż do ulicy Szczęsnej. Na zdję-
ciu widać dwa drewniane słupy napowietrznej 
linii elektrycznej, stanowiącej odgałęzienie 
linii z ulicy Starowiejskiej. Odgałęzienie to do-
starczało prąd do pałacyku „Sokoła”. Zasilane 
było przez agregat prądotwórczy z pierwszej 
w Królestwie Polskim fabryki pomp, sikawek i 
sprzętu dla straży ogniowej należącej do Józefa 
Troetzera. 

Widoczna latarnia uliczna zawierająca aż 
dwadzieścia lamp zasilana była albo przez pro-
wizoryczną elektrownię o mocy 90 KW (350 ża-
rówek) działająca w Pruszkowie od 1914 roku, 
albo przez Elektrownię Okręgową w Pruszko-
wie, uruchomioną w 1917 roku. Ten drugi wa-
riant wydaje się pewniejszy. W związku z tym 
zdjęcie zamieszczone w Głosie Pruszkowa nr 
11/2017 mogło być zrobione najwcześniej w 
tym roku albo rok później.

Mamy rok, czas na porę roku i porę dnia. Cał-
kowity brak liści na drzewach świadczy o tym, 
że zdjęcie to zostało zrobione podczas wiosny. 
O tym, że zostało zrobione w samo południe 
świadczą oświetlone południowe elewacje pa-
łacyku „Sokoła” i cień własny na elewacjach 
zachodnich. Gdyby pstryknięte było ciut póź-
niej również elewacje zachodnie byłyby oświe-
tlone.

Szkoda, że tego dnia było słońce zamglone. 
Dlatego na zdjęciu nie ma cieni rzuconych i 
przez to jest ono nieostre.

Parkan widoczny na zdjęciu dotrwał do lat 
siedemdziesiątych XX wieku. Opis sytuacji 
przed tym parkanem zostawiam sobie na de-
ser. Wcześniej kilka słów o tym, czego na tym 
zdjęciu nie widać.

Nie widać zabudowy ulicy Szopena. W kie-
runku południowym ciągnęła się ona od domu 
Michała Dudy (obecny numer policyjny 10) aż 
do ulicy Szczęsnej. Były to charakterystyczne 
dla Pruszkowa budynki jedno lub dwupiętro-
we z dodatkowym niewielkim pięterkiem na 
osi poprzecznej budynku. Była to zabudowa 
zwarta z przejezdnymi bramami. Zastanawia-
jące jest to, że budynki na tej ulicy pozbawione 
były sklepów.

Nie było sklepów, ale mieszkańcy tej ulicy mo-
gli poszczycić się tym, że w domu Michała Dudy 
w latach 1914-1935 mieściła się Poczta Polska.

Wracam do obiecanego deseru. Bardzo dłu-
go, a może jeszcze dalej, od ściany szczytowej 
dopiero, co wymierzonego budynku Michała 

Dudy prawdopodobnie aż do ulicy początkowo 
Starowiejskiej, późniejszej Tadeusza Kościuszki 
ciągnął się teren widoczny przed parkanem na 
zdjęciu zamieszczonym a Głosie Pruszkowa nr 
11/2017. Teren ten należał do rodziny Zabor-
skich. Napisałem prawdopodobnie, bo mógł on 
dochodzić tylko do południowych granic dwóch 
działek budowlanych przy tej ulicy. Na jednej z 
tych działek na początku XX wieku wybudowany 
został dwupiętrowy dom należący do doktora 
Leszka Wolframa (obecny numer policyjny 45). 
Na drugiej z tych działek (narożnej) w końcu lat 
dwudziestych lub na początku lat trzydziestych 
powstał narożny dwupiętrowy dom mieszkalny 
z usługami w parterze. Budynek ten należał do 
inż. Ziemomysła Zaborskiego, od 1922 roku dy-
rektora technicznego Fabryki Ołówków i – waż-
ny szczegół – prezesa miejskich organizacji LOPP 
(Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej). 
Budynek ten (numer policyjny Szopena 2) jest 
jednym z, trzech ale nie więcej jak z czterech re-
prezentantów architektury modernistycznej w 
Pruszkowie. Przed Wrześniem pisanym z dużej 
litery mieściła się w nim księgarnia i biblioteka 
należąca do Marii Bednarskiej, podczas okupa-
cji niemieckiej sklep Juliusa Heinla dla Niemców 
i ich przydupasów. Obecnie mieści się w nim sa-
lon obuwia. 

Pod pięknym drewnianym parkanem (taki sam 
miałem na Topolowej) widzimy scenkę rodzajo-
wą związaną z początkiem prac wiosennych, na 
pewno w sadzie, a może również w warzywnia-
ku. Dwie pruszkowianki na moment przerwały 
pracę i patrzą zaciekawione na fotografa. Nawet 
piesek odwrócił głowę w jego kierunku. Tym fo-
tografem był być może Dawid Abramowicz, któ-
ry miał zakład fotograficzny na ulicy Bolesława 
Prusa i który był „nadwornym” fotografem w 
naszym mieście.

Prawdziwą, nierozwiązaną przeze mnie zagad-
ką, jest obecność oracza na tym zdjęciu. We-
dług mnie on nic nie orze. Gdyby lemiesz pługa 
był zanurzony w ziemi, odrzucałby na bok skiby 
i tak powstawałyby redliny. A na zdjęciu ich nie 
widać. Poza tym koń idzie bez wysiłku, zupełnie 
tak, jakby był na spacerze. Są dwie możliwości. 
Albo oracz się zamyślił i zapomniał wbić ostrze 
lemiesza w ziemię i dlatego ślizga się on po jej 
powierzchni, albo oracza z koniem wynajęto 
lub „doproszono” dla uatrakcyjnienia tej foto-
grafii.

Wracam do ważnego szczegółu przy na-
zwisku inż. Ziemomysła Zaborskiego. Przed 

wybuchem II wojny światowej w jego sadzie-
ogrodzie powstają wzorcowe rowy do obrony 
przeciwlotniczej, składające się z niewielkich 
odcinków połączonych ze sobą pod kątem 
prostym. Kto nie wie, co to jest kąt prosty, 
może mieć pretensję do ministra oświaty ze 
swoich lat szkolnych. Oprócz tych rowów w 
widocznym na zdjęciu sadzie-ogrodzie istnia-
ła ziemianka. Urządzenia te były przeznaczo-
ne też dla sąsiadów z ulicy Klonowej (obecnie 
Ignacego Daszyńskiego). W okresie okupacji 
niemieckiej ziemianka ta dawała nawet kilku-
dniowe schronienie osobom poszukiwanym 
przez Niemców.

Sad-ogród widoczny na fotografii zamiesz-
czonej w Głosie Pruszkowa nr 11/2017 dotrwał 
do lat siedemdziesiątych XX wieku. Na jego 
terenie powstały dwa trzypiętrowe budynki 
mieszkalne. Jeden o numerze policyjnym 6, 
szkoda, że przyklejony do ściany szczytowej 
budynku Michała Dudy. Szkoda, ponieważ 
zniszczono dzikie wino pokrywające tę ścianę 
i wchodzące na ściany boczne. Drugi budy-
nek, też trzypiętrowy, z usługami w parterze 
(banki, przychodnia zdrowia i salon fryzjerski). 
Ten drugi budynek zdobył dla Pruszkowa tytuł 
„Mister Mazowsza”.

Pisząc o późniejszej zabudowie ulicy Szopena 
nie można pominąć niby to pawiloniku wybu-
dowanego na podwórku narożnego budynku. 
Kilkakrotnie zmieniał on swoje przeznaczenie. 
Był w nim sklep zoologiczny i kwiaciarnia. Obec-
nie są w nim dwa interesy. Tonery i lokal, które-
go przeznaczenia mogę się tylko domyślać. Na 
drzwiach do niego umieszczono drogowy znak 
zakazu wjazdu wzmocniony napisem „Zakaz 
wstępu dla młodzieży do lat 18-stu”. Kurdele-
bele. Ciekawe, co tam może być?

Jeszcze dwie informacje.
Pierwsza. Zarówno pałac „Sokoła” wraz z 

parkiem jak i sad-ogród oraz domy doktora 
Leszka Wolframa i inż. Ziemomysła Zaborskie-
go (pozostałe na ulicy Szopena też) powstały 
na dawnych gruntach włościan wsi Pruszków.

I druga. Przy pisaniu tego listu-artykułu 
korzystałem z pomocy mojego Przyjaciela 
Andrzeja Jóźwiaka. Andrzeju, jeszcze raz ser-
decznie Ci za tę pomoc dziękuję!

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Dulag 121
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Lektury na święta 
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Moje stanowisko na od-
powiedź P. Zabielskich

W numerze 11/2017 
„GP” ukazała się 

odpowiedź na moje uwa-
gi w sprawie serii artyku-
łów Państwa Zabielskich 

na temat głazów narzutowych na terenie miasta. 
Oto moje stanowisko:

Ad 1. To ewidentny lapsus z mojej strony. Przepra-
szam Autorów i czytelników.

Ad 2. Jeśli chodzi o stawy Potulickich to nadal upie-
ram się, że są to zbiorniki naturalne powstałe w cza-
sie ostatniego zlodowacenia bądź wcześniejszego, a 
nie wyrobiska poeksploatacyjne. Oczywiście potem 
ludzie je kształtowali na swoją modłę i robią to do 
dzisiaj. Od zarania dziejów człowiek miał potrzebę 
zmieniać swoje otoczenie dla swoich potrzeb.

Nie zawsze było to pożyteczne dla przyrody, bo 
to jest osobnik, który często kieruje się egoizmem, 
niestety. Mam tu na myśli polowania na dzikie zwie-
rzęta, szczególnie bronią palną, gdzie zwierzę nie 
ma żadnych szans w starciu z człowiekiem. Ale jest 
i druga sprawa, że wielu ludzi zdało sobie sprawę z 
tego, że jesteśmy osobnikami nieobliczalnymi i  bro-
nią przyrody. 

Wracając do tych stawów mogę podać jeszcze je-
den przykład takiego samego typu. To są stawy na 
terenie Ogródków Działkowych w Komorowie przy 
ul. Turystycznej 25. Tam jest staw, w którym wody ni-
gdy nie ubywa nawet w czasie największych upałów, 
podobnie jak w parku Potulickich, gdzie wody jest 
nadmiar i spływa do Utraty co widać w tym najwięk-
szym stawie. On jest około 2m powyżej lustra wody 
rzeki. To chyba wystarczający argument, że jednak 
te stawy to zbiornik naturalny. Jeśli chodzi o od-
krywki to przesyłam Redaktorowi Naczelnemu „GP” 
zdjęcie, które wykonał p. inż. Eugeniusz Zamłyński 
podczas prac przy restauracji Młodzieżowego Domu 
Kultury „Sokół”. Wykonywał tam prace bodajże w r. 
2009 i nie chciał udostępnić tych materiałów (nie 
wiem dlaczego?). Poza tym On nadal wykonuje 
różne prace inżynieryjne na terenie Pruszkowa i 
okolic więc ma pewnie tych materiałów więcej, np. 
odwierty przy przejściu dla pieszych, które będzie 
wykonane w przyszłym roku na ul. Działkowej, pod 
torami PKP.

Także z racji budowy Centrum Kultury na Zniczu 
zapewne wykonano wiele prac i były tam głębokie 
wykopy. Wprawdzie mieszkaniec tych okolic p. T. H. 
Jakubowski twierdzi, że tam płynął tam jakiś stru-
myk, a do dziś jest tam wiele torfu i bagnisty teren 
co dowodzi, że ma rację. Mimo tych przeszkód wy-
budowano Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, które czeka na otwarcie.

Ad 4. Tak, to jest piaskowiec kambryjski, ale nie 
przypuszczam, aby był on narzutniakiem, bo nie jest 
obrobiony przez wodę i piasek co powinno mieć 
miejsce jeśli był on wleczony przez lodowiec aż ze 
Skandynawii. Takie skały występują zarówno w Gó-
rach Świętokrzyskich jak i na Dolnym Śląsku.

Ad 6. Co się tyczy, która odbyła się 09.09.2017 r. 
to niestety błąd miejscowej prasy, z której wyczyta-
łem o tej wycieczce. I dobrze się stało, że się odby-
ła. Mogę jeszcze dodać, że tych narzutniaków jest 
bardzo dużo i taki olbrzymi znaleziono na terenie 
w/w Ogródków Działkowych podczas ich zakładania 
i ustawiono go przed budynkiem a w 20-lecie istnie-
nia działek zamontowano na nim tablicę. Mało tego, 
dawniej rolnicy mówili, że kamienie się rodzą, bo jak 
orali pole to ciągle wyorywali te właśnie głazy narzu-
towe różnej wielkości i to kojarzyło się z porodem, a 
że to woda, wiatr i słońce odsłaniały te skały to oni 
nie mieli pojęcia. I tak od dawien dawna rodziła się 
kultura, nauka i sztuka. I to trwa do dziś. Człowiek 
tym się różni od zwierzęcia, że potrafi poprzez pi-
smo czy obraz kumulować wiedżę i ją przekazywać 
następnym pokoleniom.

Zdzisław Majewski

HŁASKO: PAMIĘTNIK I LISTY

Specjalista od Marka Hłaski – Radosław Młynarczyk 
interesująco pisze we wstępie do tej książeczki o 

stosunkach w rodzinie Marka – do ukochanej matki (Mat-
czynka, jak syn ją nazywa) i do jej drugiego męża – Massy 
(Kazimierz Gryczkiewicz). Albowiem ojca mały Marek bar-
dzo słabo zapamiętał, rodzice rozwiedli się, gdy miał cztery 
lata, w czasie okupacji malcem zajmowała się rodzina ze 
jego strony. To wszystko można poznać dzięki zachowanym 
listom i niektórym fragmentom pamiętnika. Nowy, acz nie-
wielki zestaw listów/pocztówek czy telegramów obejmuje 
okres 1946 do marca 1961, zaś zapiski pamiętnikowe od 
lutego 1945 do końca października 1946. Trzeba tu dodać, 
że w 1994 Temida Stankiewicz-Podhorodecka wydała tom 
ze stu kilkudziesięcioma listami, natomiast w 2014 Andrzej 
Czyżewski, brat cioteczny, spadkobierca i strażnik spuści-
zny pisarza opublikował tom z 363 listami kierowanymi 
nie tylko do rodziny. Niniejsza publikacja Iskier poszerza 
te zbiory. Ciekawe, bo naświetlające stosunek chłopca do 
matki, siostry i ojczyma. Zmorą rodziny było nieustanne po-
szukiwanie stałego miejsca zamieszkania (typowe dla wielu 
Polaków w powojennej rzeczywistości, co wiem z własnych 
doświadczeń). Znaczny wpływ na rozwój Marka, jego po-
stawę czy zabawy z rówieśnikami miały domowe opowie-
ści (np. stosunek do Niemców i do Rosjan), czym daje wyraz 
w skromnych, acz bogatych w słownictwo, pamiętnikach. A 
także aktywny udział w odradzającym się harcerstwie.

Marek Hłasko LISTY I PAMIĘTNIKI (opr. R. Młynarczyk) 
Wyd. Iskry 2017; str.140; oprawa miękka, faksymile stron 
pamiętnika; cena 29,90 zł.    

CEZARY PAZURA OPOWIADA…
Sam o sobie, o dzieciństwie i młodości, pierwszych ro-

lach, zainteresowaniach, kolegach szkolnych i kolegach 
„branżowych” – teatralnych/filmowych. Trzeba przyznać, 
że opowiada z biglem tak, że ponad 300 str. autobiografię 
połykamy w jeden, lub - w dwa wieczory. To jeden plus, 
a drugi – z pierwszej ręki poznajemy życiowe perypetie 
aktora, który należy do jednego z ulubionych. Story Ce-
zarego podzielone na ponad 40 dłuższych lub krótszych 

(w zależności od tematu) rozdziałów, jak na rasowego 
opowiadacza przystało, każdy zamknięty puentą. Trudno 
przytaczać większość opowieści naszego Czarusia, niektó-
re, nie dość, „że z życia” – bywają pouczające – jak te sceny 
u stomatologa (odtworzone z Bożeną Dykiel w filmie „Nic 
śmiesznego” 1995). Muszę tu zauważyć, że nasz bohater 
pochodzi z Niewiadowa k/Piotrkowa Trybunalskiego (tam, 
gdzie w czasach PRL „za Gierka” robiono słynne przyczepy 
kempingowe), inny aktor Zbigniew Zamachowski z Brzezin 
(po starej drodze do Łodzi) i obaj (nie tylko) spotykali się 
na przeglądach artystycznych w Tomaszowie Maz. Uważ-
ni Czytelnicy, jeszcze bardziej uważni oglądacze filmów z 
udziałem Pazury, czy też i nie (   ) zobaczą wiele lokalizacji 
terenowych Piotrkowa Trybunalskiego i ogólnie – tamtych 
okolic. Świetna narracja – tak jak dobry aktor, tak i dobry 
opowiadacz - polecamy.

Cezary Pazura BYŁBYM ZAPOMNIAŁ… Wyd. Helion – Gli-
wice 2018; str. 328; oprawa półtwarda, liczne fotografie 
(wybór B. Lepionka); wydania e-book + internetowe; cena 
39,90 zł.

RAFAŁ KSIĘŻYK PRZEPYTUJE ŚWIETLICKIEGO 

Mało tego – naczelny redaktor Playboya, Księżyk do-
słownie grilluje Marcina Świetlickiego, za jego zgo-

dą. Więcej – Świetlicki publicznie wyraził zgodę, że jeśli już 
– to tylko Księżyk. Co nie dziwi, wszak wcześniej grillował To-
masza Stańkę, Roberta Brylewskiego i Tymona Tymańskie-
go i wszyscy oni byli zadowoleni, a najbardziej czytelnicy. 
To są bardzo opasłe tomy – trzeba siłacza by taki utrzymać 
w dłoni. Bo i rozmówcy p. Rafała niepośledni – o bogatych 
życiorysach – artystyczne dusze pracujące na wielu polach 
sztuki. Tak samo rzecz ma się z Marcinem Świetlickim – w 
zasadzie to poeta, ale też prozaik, rysownik, muzyk roc-
kowy (wokalista) – lider Świetlików, działacz – słowem: 
osobowość, bez której Kraków były cienki i ubogi. Księżyk, 
jako wybitny spec od rusztu obraca swoją ofiarę zgodnie 
z zasadami grilla, przypieka mocno to z jednej strony, to z 
drugiej. Potrawa pięknie się wypieka z każdą setką stron. 
Jest o rodzicach, dzieciństwie w małej podlubelskiej miej-
scowości skąd Świetlicki pochodzi, studiach przerwanych i 
o wojsku, pierwszej twórczości, itd. Kawał mięsa w postaci 
Świetlickiego nie łatwy w obróbce nad ogniem, cóż – i takie 
się zdarzają. Przyznaje ponadto, iż: „z wiekiem coraz lepiej 
funkcjonuje w społeczeństwie. Muszę od czasu do czasu 
zadawać się z ludźmi, których nie lubię”. Przy kwestii wraż-
liwość a proces twórczy, pisarz stwierdza wręcz, że raczej 
tępił swoją a nie wyostrzał – stąd nie uciekał w narkotyki 
(tylko próbował)… przy pomocy alkoholu i papierosów. „Al-
kohol, papierosy zabijają w mózgu pewne rzeczy. Gdybym 
– dodaje – nie palił, nie pił, być może inaczej bym chłonął.” 
Ale to fragment, tysięczna część przemyśleń 56-letniego 
(urodziny w Wigilię) pisarza, który często odnosi się swego 
dorobku (nie zawsze go pamiętając, ale to normalne) i który 
dla autora tych słów jest prawie całkowicie nieznany. Cóż, 
bywa i tak. Opasły tom zawiera Kalendarium, Bibliografię, 
Filmografię, Dyskografię, opisy licznych zdjęć w tekście. 
Polecamy.

Marcin Świetlicki AUTOBIOGRAFIA. NIEPRZYSIADAL-
NOŚĆ (rozmawia Rafał Księżyk) Wyd. Literackie, Kraków 
2017; str. 650; bogato ilustrowana – rysunki bohatera na 
wklejkach okładkowych; oprawa twarda; cena 54,90 zł.  

MAGDALENA SAMOZWANIEC O SOBIE

Starannie wydana, jak to w Iskrach, niewielka objęto-
ściowo pozycja to nieukończona książka „Trzymajmy 

się! Życiowe rady dla starych i młodych” Magdaleny Sa-
mozwaniec, bardzo popularnej pisarki, zmarłej ponad 45 
lat temu. Wydaje mnie się, że współczesny czytelnik obo-

wiązkowo powinien znać postać Madzi – choćby z uwagi na 
słynną rodzinę Kosaków, gdzie dla Juliusza Kossaka – była 
wnuczką, dla Wojciecha – córką, dla Jerzego (Coco)– siostrą 
i dla Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (zwanej w domu 
Lidką) – siostrą. Z tą ostatnią obie tworzyły duet emocjo-
nalno-intelektualny, i której Madzia dwukrotnie poświęciła 
książkę pt. „Zalotnica niebieska” (rozszerzone wydanie w 
1973, a więc już po śmierci autorki). Książka Iskier to cu-
dem uratowany maszynopis, przysposobiony do druku wy-
siłkiem specjalisty „od Kossaków” Rafała Podrazy – także 
autora obszernego posłowia. Autorowi w edycji pomagał 
zespół ludzi, w tym redaktorzy Iskier. Tomik bogato ilustro-
wany w unikalne fotografie, z unikalną obwolutę Juliana 
Żebrowskiego z 1937 r. będącą karykaturą Magdaleny. Czy-
ta się z zapartym tchem, łącznie z faksymilą niezwykłego 
życiorysu (z 1961r.) z poprawioną datą urodzin oraz wier-
szem Pawlikowskiej. Samozwaniec uchodziła przed wojną, 
a także i po, za kobietę wolną, wyzwoloną (dziś byśmy ją 
nazwali feministką?) – z czym rozprawią się na kartkach tej 
książki. Oddaje cześć ukochanym rodzicom – Tatkowi i Mo-
mie, wspanialej atmosferze rodzinnego domu, zasadom, 
jakim była wierna przez całe życie – mimo powtórnego 
(listopad 1945) małżeństwa. Lecz najważniejsza jest twór-
czość – była bardzo płodna literatką, kilkadziesiąt pozycji, 
określoną jeszcze przed wojną „pierwszą dama polskiej 
satyry”. Pisała znakomicie.

Magdalena Samozwaniec TRZYMAJMY SIĘ! ŻYCIOWE 
RADY DLA STARYCH I MŁODYCH (edycja R. Podraza) wyd. 
Iskry 2017; bogato ilustrowana; str.212; opr. twarda; ob-
woluta; cena 29,90 zł.       

JAN ELJASZEWICZ O POMINKU DULAG 121 

To dobrze, że ukazała się taka książka – nareszcie wiemy 
jak to było z upamiętnieniem miejsca, jakim był obóz 

przejściowy dla ludności Warszawy po upadku Powstania. 
Faktycznie, w okresie komuny, czyli PRL niewiele się mó-
wiło, lub jeśli już – to jakoś półgębkiem. O gigantycznym 
wysiłku okolicznych mieszkańców Pruszkowa by wyżywić, 
o setkach tysięcy warszawiaków, jacy się przewinęli przez te 
hale kolejowe, o obozach przejściowych w Łowiczu, Skier-
niewicach, Błoniu, Grodzisku Maz., o szpitalach od Tworek 
po Podkowę i Milanówek – dowiadujemy się praktycznie 
teraz i to na podstawie badań naukowych, opartych głów-
nie na zeznaniach osób, jakie brały w tym udział. Niemcy 
wobec szybkiego frontu sowieckiego okazywali nadzwy-
czajny pospiech, by nie powiedzieć – panikę. Warsztaty 
kolejowe (w czasie wojny pracowało tutaj grubo ponad 5 
tys. ludzi), zakład strategiczny dla transportu został późną 
wiosną 1944 r. przeniesiony na Pomorze. Luftwaffe latem 

tamtego roku robiło dziesiątki zdjęć okolicy przygotowując 
logistykę dla ewakuacji frontowego miasta, jakim w zasa-
dzie była Warszawa. Autor publikacji, rodem z Czerniako-
wa wraz z rodziną przeszedł Dulag 121 i opowiada nam o 
tym z autopsji. Ale najciekawsze i najmniej znane są fakty, 
gdy Eljaszewicz po latach znalazł zatrudnienie w TYCH ZA-
KŁADACH i wtedy wraz z kolegami, potem przy pomocy 
dobrych dyrektorów rozpoczął budowę miejsc upamięt-
nienia – od skromnego krzyża po monumentalne rzeźby. 
Bo jego namiętnością jest rzeźbiarstwo i tkanie gobelinów, 
także projektowanie sztandarów, proporczyków, itp. Książ-
ka ta to ważny dokument – element historii Dulagu 121. 

Jan Eljaszewicz MOJE WCZORAJ Wyd. Książnica Prusz-
kowa 2017; str. 144; liczne ilustracje, w tym kolorowe na 
wkładkach; opr. twarda.  
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Na comiesięcznej Sesji Rady Powiatu, tym 
razem XL z kolei w dniu 28 listopada br., 

radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
budowy Pomnika Niepodległości. Wydarzenie 
to niecodzienne, dlatego rozmawiamy ze Staro-
stą Maksymem Gołosiem.

„Głos Pruszkowa” (redakcja) – To wspaniała 
forma uświetnienia 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości. Proszę powiedzieć – gdzie stanie 
pomnik, kiedy i kto go pobuduje?

Maksym Gołoś (M.G.) – Podczas ostatniej Sesji 
Rady Powiatu podjęliśmy w tej sprawie jednogło-
śnie uchwałę. Uchwała mówi: „Samorząd Powia-
tu Pruszkowskiego wyraża wolę, aby na 100-lecie 
odzyskania niepodległości (taki) pomnik powstał 
w Pruszkowie”. Warto zajrzeć do uzasadnienia 
tej uchwały – jest tam konkretnie napisane, 
dlaczego to robimy i jaka przyświeca temu idea. 
Jedna z radnych pytała, dlaczego w uchwale nie 
napisano, gdzie pomnik miałby stanąć, ile będzie 
kosztować wówczas, że to celowe sformułowa-
nie, aby nie narzucać z góry konkretnej wizji. To, 
co chcieliśmy osiągnąć to wzniecenie idei! Ba – 
stawiamy pytanie, czy mamy uczcić samo odzy-
skanie niepodległości, czy – samą niepodległość? 
A może powinniśmy upamiętnić ludzi, którzy tę 
niepodległość wywalczyli lub ją utrwalali? Nie 

Maksym Gołoś o Pomniku Niepodlegości
chciałbym, abyśmy decydowali o tym w tej chwi-
li. De facto już rozpoczęliśmy budowę pomnika. 
Ta budowa rozpoczęła się dokładnie 11 listopada 
tego roku, gdy wypowiedziane zostały słowa o ini-
cjatywie budowy, a podczas ostatniej Sesji Rady 
postawiliśmy przysłowiową kropkę kończącą zda-
nie naszej deklaracji. I od tego momentu zaczy-
namy budować – a buduje się nie tylko z cegieł, 
ale z idei, z myśli. Chcemy pobudzić mieszkańców 
Pruszkowa, mieszkańców powiatu do wspólnego 
działania w tym zakresie. Do wspólnego myślenia, 
do wspólnej budowy świadomości. Chcielibyśmy 
wytworzyć pewien ruch, fenomen społeczny wo-
kół tej inicjatywy. Dopiero w oparciu o ten ruch, 
o to, co ludzie nam powiedzą, uzgodnimy wspól-
nie formułę – jego nazwy i lokalizacji. Prywatnie 
mam zdanie, mam swoje gusta i mógłbym o nich 
opowiadać, ale jako Starosta nie mogę tego wy-
powiadać głośno, bo było by to, albo sugerujące, 
albo próbujące narzucić pewną wizję. 

Red. – Jakie zatem, pierwsze kroki pan uczy-
ni?

M.G. – Kolejnym krokiem będzie pójście do 
prezydenta Starzyńskiego. Bowiem jaki pomnik i 
gdzie – tak stanowi prawo, – w jakiej przestrzeni, 
decydują o tym władze gminy. Prywatnie pomnik 
mogę ustawić na swojej działce, nawet, jako sta-
rosta gdybym chciał go ustawić na terenie po-

wiatowym Zespołu Szkół przy ul. Gomulińskiego, 
to też powinienem spytać o zgodę Rady Gminy. 
Idę wobec tego do prezydenta, byśmy obaj, jako 
włodarze terenu zaczęli gromadzić wokół siebie 
jak najwięcej ludzi, środowisk, instytucji, pod-
miotów. Nie musi tak być, że formuła pomnika 
jest ukształtowana przez konkurs, bywa tak, że 
jest to pomnik inspirowany innym, bywa tak, że 
pomnik jest tworzony przez z góry wyznaczonego 
artystę, który ma jakieś doświadczenie w podob-
nych pracach. To wszystko jest do ustalenia, lecz 
teraz nie możemy wywarzać wszystkich drzwi, 
musimy delikatnie zapukać do tych drzwi, musi 
być poczucie, że działamy razem. 

Red. – To w takim razie – jeszcze raz, gdzie? 
I za ile?

M.G. – Na pewno w Pruszkowie, bo jest to 
stolica powiatu. To miejsce, gdzie odbywają się 
ważniejsze uroczystości, które wiążą się z odzy-
skaniem Niepodległości. Wszystko przemawia za 
miastem Pruszków. Jeżeli pada pytania o to – za 
ile, to też jest to pytanie o to jak wiele podmio-
tów i osób się zaangażuje. Nie ukrywam, że liczę 
na to, że swoje wsparcie zadeklarują też inne sa-
morządy powiatu pruszkowskiego. Spodziewam 
się, że powstanie również zbiórka publiczna na 
ten cel np. poprzez sprzedaż cegiełek. Ponadto 
spodziewam się, że swoje wsparcie okaże też lo-

Podczas wczorajszej XL Sesji Rady Miasto 
Pruszków, Starosta Maksym Gołoś korzy-

stając z zaproszenia Radnych przedstawił Radzie 
ideę budowy pomnika mającego upamiętnić 
przypadające na rok 2018 obchody setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Starosta w swoim wystąpieniu podkreślał rolę 
współpracy z miastem Pruszków jako stolicą Powia-
tu Pruszkowskiego, oraz istotę wspólnego zaanga-
żowania wszystkich mieszkańców powiatu i miasta. 
Zdaniem Starosty budowa pomnika zaczyna się na 
długo przed tym zanim zostanie wbita pierwsza 
łopata pod jego wykonanie, czy nawet postawio-
na kreska na papierze przy jego projektowaniu. 
Budowa pomnika zaczyna się od idei i ludzi, którzy 
wspólnie chcą zostawić ślad o naszej przeszłości, dla 
przyszłych pokoleń. 

Idea budowy pomnika została pierwszy raz przed-
stawiona przez Starostę Maksyma Gołosia podczas 
obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 
2017 roku. Podczas swojego przemówienia Staro-
sta mówił m.in.: „W okrągłe rocznice podejmuje się 
specjalne inicjatywy. Sądzę, że warto w tej chwili 
złożyć deklarację i zainicjować czyn wspólny, czyn 
społeczny, który byłby odpowiedzią na czyn nie-
podległościowy naszych przodków. Zwracam się 
do wszystkich Państwa i do Pana Prezydenta Jana 
Starzyńskiego o to, abyśmy zrobili co w naszej 
mocy, by w Pruszkowie powstał pomnik Czynu Nie-
podległościowego. Jest czas, aby powołać komitet 
honorowy, jest czas, żeby przez rok pracować nad 
tym, gdzie pomnik miałby stanąć i jaki miałby być 
jego kształt". Uchwała w tej sprawie został podjęta 
przez Radę Powiatu Pruszkowskiego podczas XL Se-
sji Rady Powiatu odbywającej się 28 listopada 2017. 
Radni ponad podziałami i jednogłośnie przyjeli 
uchwałę, tym samym dając swój wyraz wsparcia dla 
przedstawionej idei. Podczas Sesji Rady Miasta jej 
Przewodniczący Krzysztof Biskupski zapowiedział 
przekazanie jej do odpowiedniej komisji i poddanie 
pod głosowanie podczas najbliższej sesji przypada-
jącej na 14 grudnia 2017.

Idea budowy pomnika upamiętniającego 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości trafia 
z Rady Powiatu do Rady Miasta Pruszkowa

kalny biznes. Niedawno w naszej siedzibie odbyło 
Forum Pruszkowskiego Biznesu, forum gospo-
darcze, podczas którego pojawił się również mój 
apel w kwestii budowy pomnika. Jeśli coś się z tej 
ziemi czerpie, to też tej ziemi trzeba coś dać. Nie-
koniecznie podatek czy miejsca pracy… Uznajmy, 
że jest to wspólne działanie.

Red. – Mamy poczucie upływu czasu, bo prak-
tycznie jest to 11 miesięcy…?           

M.G. – W naturze Polaków jest to, że rzeczy 
niemożliwe załatwiamy od razu, a cuda zajmują 
trochę więcej czasu. Mamy jedenaście miesię-
cy – wierzę, że działając wspólnie damy radę. 
Kluczową sprawą teraz jest to jak do inicjatywy 
ustosunkuje się Miasto Pruszków. W mojej oce-
nie powinien powstać zespół roboczy składający 
się z urzędników miejskich, urzędników powiatu 
i włodarzy okolicznych gmin, tak by ten projekt 
miał charakter priorytetowy.

Ostatecznie chodzi o to, aby osiągnąć nasz cel 
- by w przestrzeni publicznej był dobrze widocz-
ny znak, przy którym ojciec będzie mógł dziecku 
opowiedzieć, co ten pomnik symbolizuje. To ma 
być znak, który pokazuje, że nasze pokolenie do 
tej rocznicy podeszło w sposób poważny i chce 
przekazać następnym pokoleniom, jak ważne dla 
nas Polaków było odzyskanie Niepodległości.   

Red. – Dziękujemy za rozmowę.
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Martha Argerich Shostakovich - 
Seong-Jin Cho Debussy - 
Maciej Obara w ECM
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Przeczytałem 
tomiki poezji
Kai Ogorzałek
Jeśli zetknę się w tej mojej, nie chciał-

bym użyć określenia szarej, codzienności 
z czymś ważniejszym, piękniejszym, chcąc 
nie chcąc kojarzę, zestawiam, porównuję 
ze wspomnieniami o sytuacjach podobnych 
sprzed wielu, wielu lat. Żeby było zabawniej: 
w naszym pruszkowskim szpitalu na Wrzesinie, 
gdzie byłem pacjentem, dotarły do moich rąk 
tomiki poezji Kai Ogorzałek wydawanych w 
pierwszych latach XXI wieku. W latach sześć-
dziesiątych ubiegłego XX wieku, obok kultowej 
wówczas w Białymstoku kawiarni, gdzie by-
wałem prawie codziennie, była księgarnia do 
której zachodziłem, by przeglądać wydawane 
tomiki poezji. Co ciekawsze – kupowałem. Były 
to kilkunastostronicowe książeczki na podła-
wym, gazetowym papierze w cenie niewiele 
droższej od ceny codziennej gazety. Tomiki 
poezji Kai Ogorzałek wydawane w pierwszych 
latach XXI wieku to bogate, pięknie, kolorowo i 
pomysłowo wydawane bezcenne książeczki.

Autorów tamtych wierszy z lat sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku czasami poznawałem 
osobiście i do dzisiaj docierają do mnie wieści iż 
niektórzy z nich „przebili się” w miarę czasu do 
szerszej świadomości czytelników poezji, byli 
recenzowani przez profesjonalnych krytyków. 
Poezje Kai Ogorzałek najpewniej czytywane są 
dotychczas wśród grona przyjaciół i chyba nie-
wielkiego kręgu szerzej zainteresowanych po-
ezją. Należę do tych którzy ubolewają nad tym, 
iż te nasze bogatsze, zasobniejsze materialnie 
czasy zdominowane są przez wszechogarniają-
cy konsumpcjonizm, natrętną reklamę i coraz 
bardziej brutalną politykę. Pocieszam się tym, 
że od lat nie ma tego bezmyślnego zabijania się 
ludzi zwanego wojną. Pocieszam się też tym, 
jak zapewne gdzieś przeczytałem, że poeci i 
czytelnicy poezji, że ludzie kierujący się wie-
dzą, racjonalnością, uratują nasz świat przed 
wojennym cierpieniem, którego w życiu zazna-
łem, że uratują nasz świat przed samozagładą 
jaką są możliwości rozbijania atomów. 

Ale „zagalopowałem się”! A przecież wiersze 
Kai Ogorzałek to przepiękne, poetyckie zapisy 
zwykłości, codzienności ludzi XXI wieku. Gdy 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w 
tym naszym podstołecznym Pruszkowie zna-
lazłem możliwości pracy i mieszkania, zainte-
resowałem się jego mieszkańcami piszącymi i 
czytającymi wiersze. Spośród zapisu poetyc-
kich ówczesnej rzeczywistości, przypominam, 
zapisywane też wspomnienia z cierpień już 
przecież dawno minionej wojny. W poezji Kai 
Ogorzałek, wśród ciekawych zapisów delikat-
nych refleksji już dostatniej przecież material-
nie naszej rzeczywistości, zaciekawiły mnie 
opisy, chyba z czasów dzieciństwa autorki, o 
pustych sklepach i wykpiwanych kartkach na 
żywność. 

Druga połowa XX wieku to także czasy wiel-
kiej rewolucji sposobów pisywania wierszy. 
Dotychczas, chyba od wieków, poezja – wier-
sze związane były prawie wyłącznie z rymowa-
niem. Nie jestem znawcą, ale jako czytelnik i 
amator czytywania wierszy musiałem przeżyć 
chcąc nie chcąc tą wręcz totalną rezygnację 
poetów z rymowania. Zwierzam się z tego 

To naprawdę mocne pozycje – także zna-
komita mikołajkowa oferta świąteczna. 

Zacznijmy od propozycji NIFC w postaci CD 
Marthy Argerich interpretującej Szostakowi-
cza. Artystka od wielu dekad pozostaje pod 
wpływem kultury rosyjskiej, czego dowodem 
jest włączenie do stałego repertuaru sztanda-
rowych kompozycji Czajkowskiego, jak koncert 
„Pierwszy b-moll”, „Trzeci d-moll” Rachmani-
nowa czy „Trzeci C-dur” Prokofiewa. Niżej 
podpisany był świadkiem jak nie tak dawno 
na Festiwalu „Chopin i jego Europa” Argerich 
w ostatniej chwili zmieniła program włączając 
utwór Prokofiewa do programu, zresztą przy 
aplauzie słuchaczy w Filharmonii. Rzeczona 
płyta – nagrania zostały zarejestrowane jesz-
cze w 2006 r. podczas II edycji festiwalu „Cho-
pin i jego …”. A są to: Koncert na fortepian, 
trąbkę i orkiestrę smyczkową c-moll op.35 na-
pisany przez Szostakowicza w 1933 r. wykonany 
tutaj 19 sierpnia 2006 oraz słynna IX Symfo-
nia Es-dur op.70 napisana w błyskawicznym 
tempie latem 1945 r. tj. po zakończeniu wojny. 
O czym ciekawie, także o metodzie pracy i w 
ogóle o kompozytorze ciekawie opowiada w 
książeczce płyty dyrygent i pianista Alexandre 
Rabinovitch-Barakovsky, który będąc wówczas 
w związku z Argerich odwiedził nasz kraj. Or-
kiestrą, którą dyrygował była Sinfonia Varso-
via – solo na trąbce zagrał Jakub Waszczeniuk. 
Diametralnie różne utwory zostały brawurowo 
wykonane i entuzjastycznie przyjęte przez wi-
downię. Nagrania te trochę się przeleżały na 
półce wydawnictwa – prawdopodobnie na 
skutek braku praw wydawniczych, ale są i je 
polecamy – Czerwona Seria NIFC.  

Także godnym polecenia jest najnowszy 
CD Seong-Jin Cho (DGG) poświęcony 

czterem kompozycjom Debussego. W ese-
ju Frederika Hanssena czytamy obszerne 
uzasadnienie wyboru młodego Seonga-JIna 
- Paryża (w 2012 r.), jako miejsca doskonale-
nia warsztatu w klasie Michela Bẻroffa. Wię-
cej, autor twierdzi, iż młody Koreańczyk za-
kochał się wprost w kulturalnej atmosferze 
miasta, tym bardziej, że Debussego w swym 
repertuarze miał od dawna. Na dodatek na-
uczyciel był w jury Konkursu im. Czajkow-
skiego w Moskwie, gdzie Seong-JIn wystąpił. 
A o Konkursie Chopinowskim ani słowa i jego 
laureacie z 2015 r., – choć w polskiej opinii 
artysta jednoznacznie kojarzony jest z nim. 
Na płycie mamy Images I i Images II, słynne 
Children’s Corner, Suite bergamasque oraz 
na zakończenie równie znaną L’lsle joyeuse. 
Trudno jednoznacznie ocenić, czy był to wy-
bór artysty, czy też wydawcy – lub decyzja 
wspólna. Niemniej jest to znakomite wyko-
nanie kompozycji Debussego, tutaj szczegól-
nie zachwyca wydobycie pełnego brzmienia 
instrumentu Steinwaya, – co zawdzięczamy 
artyście oraz technikom nagraniowym – tym 
razem Marcusowi Herzogowi z berlińskiego 
studia Siemens-Villa (czerwiec 2017).

Potrzeba było sześć lat wspólnego muzy-
kowania zespołu saksofonisty altowego 

Macieja Obary, parokrotnych wizyt w Mona-
chium – siedzibie ECM („podchodzenia” pro-
ducenta, który niezmiennie kazał czekać) aż 
wreszcie przyszło zaproszenie i muzyk stawił 
się na nagrania. Poszło to niemal błyskawicz-
nie w styczniu 2017 – oczywiście w legendar-
nym studio Manfreda Eichera pn. Rainbow w 
Oslo, gdzie zarejestrowano dziesiątki, jeżeli 
nie setki płyt dla ECM. Album „UNLOVED” 
klimatem nawiązuje do muzyki Komedy. 
Tytułowy utwór jest właśnie kompozycją 
Krzysztofa i jest to jedyny utwór nie-Obary. 
Oryginalnie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej 
filmu Janusza Nasfetera „Niekochana” – zaś 
wykonanie tutaj przez zespół Obary ustawia 
je w ścisłej czołówce najlepszych interpre-
tacji muzyki Komedy. Niemniej mocnymi są 
pozostałe sześć utworów saksofonisty – w 
tym „Ula” poświecony zmarłej ciotce, czy 
„Echos”, gdzie nastrój tworzy 2 min. intro 
pianisty Dominika Wanii. Skład kwartetu na 
płycie uzupełniają Norwegowie: Ole Morten 
Vågan – kontrabas i Gerd Nilssen – perku-
sja.  To znakomity debiut Macieja Obary w 
ECM, to trzeci polski jazzman w stajni Eiche-
ra obok T. Stańki i M.Wasilewskiego. Ostatni 
nr periodyku JazzForum 10/11 wypełniony 
jest cover-story z jazzmanem.  

Leszek Kożuszko - dziennikarz i publicysta

dlatego, że w wierszach Kai Ogorzałek spotka-
łem, wręcz tuż obok siebie, utwory poetyckie 
rymowane i nierymowane. I to na mnie, jako 
czytelniku, nie robiło żadnego wrażenia. Jako 
wręcz odkrycie potraktowałem fakt, iż dla od-
bioru czytywanej poezji to po prostu nie ma 
większego znaczenia. 

Po przeczytaniu, jak wspomniałem przepięk-
nie, kolorowo wydanych trzech tomików, wier-
szy Kai Ogorzałek (Piszę mój pierwszy wiersz, 
Przyszedł znienacka, Zostaw kota!) zgodnie 
z zamiarem podzielenia się wrażeniem, po-
szukując jakiegoś uogólnienia tego wrażenia, 
zajrzałem oczywiście do zwyczajowych not 
wydawcy. I tam przeczytałem: Kaja Ogorzałek 
przede wszystkim skupia się na sferze emocji 
wrażeń i przeżyć. To intymny pamiętnik relacji. 
Zapis tego co wydarza się między dwojgiem lu-
dzi. Niezależnie od statusu ich związku.

Może to zabawne, może nieprzekonywujące, 
ale zanim przeczytałem tą zacytowaną notkę 
wydawcy, wręcz dosłownie tak pomyślałem o 
przeczytanych tomikach wierszy Kai Ogorza-
łek. 

Ciekawi mnie i to bardzo jaką szykuje los 
przyszłość dla twórczości poetyckiej Kai Ogo-
rzałek? Może to będzie los jakże skromnie ilo-
ściowo, ale ważnej dla swoich czasów twórczo-
ści Andrzeja Bursy z Krakowa – bliskiego kolegi 
ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
latach pięćdziesiątych XX wieku. W czasach 
jego życia nie publikowane, po jego śmierci 
błysnęły tak głośno w całej Polsce, że aż znala-
zły się w historii literatury. Może to będzie los 
twórczości Wiesława Kazaneckiego – kolegi z 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, który w 
Białymstoku jest dotychczas symbolem - po-
stacią wielkiej i pięknej poezji tego miasta? A 
może to będzie jedynie twórczość piszących i 
publikowanych, moich licznych  znajomych au-
torów książek, których mam całą sporą półkę 
w mojej staroświeckiej, domowej bibliotece?
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Pożegnaliśmy Ją w wietrzny poniedziałek 20 
listopada, najpierw w kościele pw. św. Flo-

riana w Brwinowie, a potem w gronie rodziny i 
przyjaciół na miejscowym cmentarzu. Rodowi-
ta mieszkanka Brwinowa (ur. 20 kwietnia 1947) 
ukończyła studia na wydziale bibliotekarstwa 
UW i potem przez lata pracowała – prowadziła 
placówkę w Instytucie Geologii PAN. Swoje za-
miłowanie do książek przełożyła na własne zbio-
ry 2 tys. tomów, kolekcjonowała także znaczki 
pocztowe, a przede wszystkim porcelanę – kil-
kaset pozycji (głównie do kawy) nie wyłączając 
wyrobów fajansu Kuźniecowa. Ale potem po-
chłonęła ją turystyka krajowa – wraz z mężem 
Grzegorzem zjeździli dosłownie całą Polskę – jed-
nak Mazury wygrały i tutaj najczęściej spędzali 
urlopy/wolne chwile. Grzegorz łowił a Bożenna 
sprawiała ryby na specjalnym stole… Ale nigdy 
nie rozstawała się z dobrą książką. Przez ponad 
pół roku walczyła dzielnie z chorobą, zostawia-
jąc w bólu syna Pawła i Dorotę, dwoje wnucząt 
i nas wszystkich. Zapamiętaliśmy Bożennę jako 
ciepłą, wesołą i pogodną osobę.  Mężowi i bli-
skim ślemy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele z Głosu Pruszkowa

Jakub Dąbrowski

Edukacja finansowa
W tym miesiącu, na „warsztat” biorę akcje - kolejny 

po lokatach i obligacjach instrument, za pomocą 
którego można pomnażać posiadane środki. Tradycyjnie, 
rozpocznę od ich charakterystyki i wyjaśnienia, dlaczego 
firmy wchodzą na giełdę. Następnie wskażę uprawnie-
nia, jakie wynikają z posiadania akcji, a także ryzyka i po-
tencjał zysków z tego typu inwestycji. Zakończę informa-
cją, w jaki sposób technicznie dokonuje się zakupu akcji i 
jakie czynniki należy uwzględnić w procesie wyboru spół-
ek. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu, w związku 
z czym osoby zainteresowane zagadnieniem odsyłam do 
licznych publikacji i szkoleń, dostępnych na stronie Giełdy 
Papierów Wartościowych oraz biur maklerskich.

Akcje są „papierami wartościowym” – dokumentami, z 
których wynikają określone uprawnienia o charakterze ma-
terialnym. Oznacza to, że ich posiadacz może z nich czerpać 
korzyści finansowe (np. na ich podstawie może otrzymać 
wskazaną w nich kwotę).Tym papiery wartościowe odróż-
niają się od dowodów zawarcia umowy, jak np. bilet kolejo-
wy czy polisa ubezpieczeniowa. Wyróżnia się różne rodzaje 
papierów wartościowych, m.in.: udziałowe (do nich należą 
np. akcje) oraz wierzycielskie (obligacje lub weksle). Histo-
rycznie dokumenty te były emitowane w formie fizycznej, 
tzn. były rzeczywistym, bogato zdobionym dokumentem. 
Aktualnie ta forma jest niezwykle rzadka, a standardem są 
akcje w postaci zdematerializowanej, czyli zapisywane w 
formie elektronicznej na rachunkach maklerskich ich po-
siadaczy. Kolejna systematyka papierów wartościowych 
polega na ich podziale na imienne (którymi może posłużyć 
się wskazana w nich osoba) oraz „na okaziciela”.

Przedmiotem naszego zainteresowania są akcje, któ-
rymi handel odbywa się na giełdzie papierów warto-
ściowych. One zawsze mają formę zdematerializowaną 
i są wystawione na okaziciela. W powszechnym obrocie 
znajdują się wyłącznie akcje zwykłe, które dają wszystkim 
posiadaczom takie same uprawnienia. Ich alternatywą są 
akcje uprzywilejowane, których własność daje prawo do 
wyższej dywidendy lub większej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy (o czym poniżej). Nie każda 
spółka akcyjna jest „publiczna”, czyli notowana na giełdzie. 
Dotyczy to tylko ich nieznacznej części (na 21.11.2017 r. 
na warszawskiej giełdzie notowanych jest 885 spółek). 
Przyczyną, dla której firmy decydują się na wejście na 
giełdę jest chęć pozyskania środków na dalsze inwestycje 
lub wycofania się z inwestycji przez bieżących właścicieli. 
Akcje mają bowiem tą przewagę nad np. obligacjami, że 
pozyskanych środków nie trzeba zwracać, ani wypłacać od 

Część VIII. Akcje

BOŻENNA 
PRZYBYSZ 
1947 - 2017

REKLAMA

ZATRUDNIMY 
SPRZEDAWCĘ-KASJERA
PRUSZKÓW, KANIE, PARZNIEW, PĘCICE, REGUŁY

TWOJE ZADANIA:
• Obsługa klienta
• Praca z towarem, dbanie o wygląd sklepu

NASZA OFERTA:
• Wynagrodzenie miesięczne do 3250zł brutto*
• Umowa o pracę bez okresu próbnego
• Wymiar etatu dopasowany do Twoich potrzeb
• Pakiet socjalny – wyprawki dla dzieci, paczki na święta

* 2700zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 550zł (nagroda za obecność) – 
stawki obowiązujące od 01.2018

REKLAMA

nich odsetek. Konsekwencją jest utrata części władzy nad 
firmą, poprzez dopuszczenie do niej nowych akcjonariu-
szy. I tu czyha potencjalne ryzyko, ponieważ jeśli zbyt duża 
część akcji podlega handlowi na giełdzie, firma może zostać 
przejęta. Z tzw. „wrogim przejęciem” mamy do czynienia, 
gdy wbrew woli dotychczasowego dominującego właści-
ciela, nowy akcjonariusz skupi od innych na tyle dużą część 
akcji, że przejmie kontrolę nad przedsiębiorstwem.

W wyniku zakupu akcji, ich nabywca staje się współ-
właścicielem danej firmy. Takie operacje są dokonywane 
w jednym dwóch celów: zdobycia kontroli nad spółką i 
decydowania o jej losach, lub osiągnięcia zysku ze wzro-
stu cen jej akcji. W pierwszym przypadku konieczny jest 
zgromadzenie odpowiedniej części wyemitowanych ak-
cji, niezbędnej do wskazania własnych przedstawicieli 
do rady nadzorczej – organu, który wybiera członków 
zarządu. Z kolei realizacja celu spekulacyjnego („tanio 
kupić – drogo sprzedać”) jest możliwa przy praktycznie 
dowolnej liczbie akcji. Tyle samo w ujęciu procentowym 
(np. 8%) zarobimy niezależnie czy mamy jedną akcję czy 
sto tysięcy. Wszyscy posiadacze akcji notowanych na gieł-
dzie mają także równe prawo między innymi do:

• Udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZW) 
– jest to spotkanie właścicieli spółki i jej władz, podczas któ-
rego możliwe jest wysłuchanie komentarza zarządu do osią-
gniętych wyników i planów na przyszłość, a także rozpatry-
wane i zatwierdzane są sprawozdania zarządu z działalności 
spółki. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na WZW.

• Dywidendy – tzn. udziału w zyskach wypracowanych 
przez spółkę. Zysk przypadający na każdą akcję zwykłą 
jest taki sam i stanowi wynik podzielenia zysku przez 
liczbę akcji.

Należy pamiętać, że uprawnienia właścicielskie są realizo-
wane za pośrednictwem rady nadzorczej i zarządu. Oznacza 
to, że akcjonariusz nie może np. udać się do placówki ban-
ku, którego akcje posiada, i wydać pracownikowi polecenia 
udzielenia mu kredytu.

Inwestowanie w akcje jest związane z ryzykiem. Stajemy się 
współwłaścicielami spółki i nasz zysk zależy wyłącznie od efek-
tów jej działalności. Dywidendę otrzymamy tylko gdy firma 
zanotuje odpowiednio wysoki zysk (a akcjonariusze zdecydują 
się na jego podział). Tylko w takim przypadku nastąpi również 
wzrost cen akcji pozwalający na ich sprzedaż po cenie wyższej 
od ceny kupna. Tego typu instrumenty nie mają wbudowanej 
gwarancji kapitału i w skrajnie niekorzystnym przypadku ogło-
szenia upadłości, odzyskamy tylko taką część przypadającego 
nam majątku, jaka pozostanie po spłaceniu instytucji publicz-
nych (m.in. ZUS) oraz wierzycieli. Niestety przypadki, gdy cena 
akcji w ciągu jednego dnia spada o ponad 10% nie należą do 
rzadkości. Jeśli jednak akceptujemy takie ryzyko, to mamy szan-
sę na zyski znacznie wyższe niż w przypadku lokat lub obligacji. 
Nierzadko są to wyniki trzycyfrowe w skali roku, a szczególnym 
przypadkiem są tzw. akcje groszowe. Są to akcje, których cena 
wynosi jeden lub kilka groszy. Przykładowo, jeśli cena akcji wy-
nosi 1 grosz, to nawet minimalny wzrost ceny o 1 grosz (o 100%) 
powoduje podwojenie zainwestowanej kwoty. Poza nieliczny-
mi przypadkami, sprzedaż takich akcji stanowi jednak znaczny 
problem. Inwestowanie w akcje należy rozpocząć od otwarcia 
rachunku maklerskiego, który służy do ewidencji zakupionych 
akcji. Zlecenia można składać podczas spotkania z pracownika-
mi biura lub elektronicznie. Przedstawienie dostępnych warun-
ków, jakie można określić dla składanych zleceń wykracza poza 
zakres niniejszego artykułu, natomiast umożliwiają one bardzo 
precyzyjne zdefiniowanie ceny oraz terminu wykonania. Koszty 
są niewielkie, ponieważ bez problemu można znaleźć ofertę ra-
chunku prowadzonego bezpłatnie, a opłata za realizację zleceń 
w wielu przypadkach jest niższa niż 0,5% inwestowanej kwoty. 
Głównym problemem przy inwestowaniu w akcje jest doko-
nanie wyboru spółek, ponieważ należy uwzględnić stosun-
kowo wiele czynników. Ocena powinna uwzględnić zarówno 
analizę historycznych notowań (tzw. analiza techniczna) oraz 
informacje ze sprawozdań finansowych i komunikatów spół-
ek (tzw. analiza fundamentalna). Te ostatnie są niezbędne do 
przeprowadzenia analizy SWOT - określenia: silnych punktów 
(Strenghts), słabości (Weaknesses), szans (Opportunities) oraz 
zagrożeń (Threats). Pomocne może być korzystanie z rekomen-
dacji analityków lub usługi doradztwa inwestycyjnego, przy 
czym obie w obu przypadkach należy się liczyć z odpłatnością. 
A kiedy inwestować w akcje? Najlepiej wówczas, gdy ich ceny 
są niskie, ale są perspektywy ich wzrostu. Taki moment jest w 
fazie ożywienia w cyklu koniukturalnym. Charakteryzuje się on 
rosnącym tempem rozwoju gospodarczego (tempo wzrostu 
PKB rośnie), przy utrzymującej się niskiej inflacji.
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Tekst & foto - Włodzimierz Szpak 
reżyser dokumentalista

Smaki

Definicja słownikowa  s m 
a k u  pokazuje, jak blisko 
czasem zwykłej fizjologii 
do spraw par excellence 
duchowych.  

Bo to przecież nie tylko «zmysł pozwalający 
na rozpoznanie pewnych właściwości przyj-

mowanych pokarmów», lecz także «upodobanie 
do czegoś» oraz «poczucie piękna, harmonii i 
elegancji». A zresztą - jak słusznie zauważa An-
drzej Bobkowski w swoich arcydzielnych „Szki-
cach piórkiem” pisanych podczas ostatniej woj-
ny we Francji - „Jedzenie też wchodzi w zakres 
kultury. Dobry obiad jest tyle samo wart co dobry 
wiersz lub dobry obraz. Jedzenie nie jest niczym 
„niższym”, a żywienie się kapustą i kartoflami 
na pewno wpływa na kulturę. Czy może być coś 
bardziej beznadziejnego jak to, ku czemu świat 
idzie wielkimi krokami – do kolektywizacji jedze-
nia, do gotowania en masse i do rozdzielania tego 
w kantynach i innych barbarzyńskich zakładach 
tego rodzaju”.

Tę „beznadzieję” urzeczywistniło w pełni 
państwo komunistyczne ze swoim skrajnym 
kolektywizmem, ubóstwem żywnościowym, 
materiałowym i duchowym. Jeszcze w koń-
cu lat 90-tych słyszało się: „Pani mi da 15 deka 
żółtego sera”, jakby człowiek wymyślił jeden 
gatunek sera. W tym najlepszym ze świa-
tów mieliśmy tak samo jeść, czuć i myśleć. 
Na szczęście - mamy to już za sobą. Obecnie 
oferta jest znacznie bogatsza, nieporównanie 
bardziej różnorodna;  można wybierać, przebie-
rać do woli.

Mając taki wybór, możemy przygotować obiad, 
który będzie jak obraz Maneta lub Moneta, 
względnie wiersz Blake’a albo Jana Marszałka. 
W 1971 roku Janek zadedykował mi poemat pt. 
„Robinson w tłumie”, na który natknąłem się 
przypadkiem kilka dni temu, szukając czegoś w 
papierach. Zaczyna się tak:

Okręt jak miecz w pochwie niknął w morzu -
Długo stali na brzegu. Wypatrując ocalenia,
Przymierzyli obojętność tak wielką,
Że nie mogli jej ogarnąć, dopiero przebyć?

Weszli na wzgórze – ujrzeli: nigdzie pól,
Ludzi, ojczyzny. Nie słyszeli też głosów
Wołających ich imię – tylko echo, lecz cóż echo? 

Więc nie ocalenia, miłości szukają - 
Uwierzyli w nią, poddali się jej
I idą za tym głosem, wciąż idą
I wciąż stapiają się we własne rozumienia świata… Manet’s „Bar w Folies-Bergère” 1882

Mikołajkowa dedyka-
cja – Koncert Zespołu 
„Orkiestra Świętego 
Mikołaja”, 3 grudnia 
2017 roku (niedziela), 
godzina:16.00.

Jeden z ważniejszych 
zespołów na polskiej 
scenie folk i jeden z 
pierwszych, który na 

tę scenę wprowadził na stałe słowiański repertu-
ar. Rozpoznawalną cechą kapeli jest akustyczne 
brzmienie. Teksty utworów są starannie dobrane, 
pochodzące ze skarbnicy folkloru opowiadają nie 
tylko o czasach, w których powstawały, ale rów-
nież o naszej współczesnej rzeczywistości.

Wstęp wolny!

VII Finał Konkursu na Szopkę Bożonarodzenio-
wą „GLORIA IN EXCELSIS DEO” pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Pruszkowa – Jana Sta-
rzyńskiego oraz Proboszcza parafii p.w. św. 
Kazimierza w Pruszkowie – ks. Mariana Miko-
łajczaka, 8 grudnia 2017 roku (piątek), godzi-
na:18.00.

Poranek teatralny dla dzieci. Spektakl pt.: „Po-
mocnicy Świętego Mikołaja – Prot i Filip” w 
wykonaniu Teatru Odskocznia, 10 grudnia 2017 
roku (niedziela), godzina: 10.30 oraz 12.00.

Prot upiekł świąteczny piernik, Filip ubiera cho-
inkę i śpiewa kolędy, rozmawiają o wymarzonych 
prezentach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w 
magicznej, zimowej atmosferze oczekiwać upra-
gnionego gościa. Jednak nagle orientują się, że 
zapomnieli napisać do niego list. Ten „mały” 
szczegół rozpęta istną lawinę zabawnych wyda-
rzeń i zaskakujących spotkań...

Wstęp 5zł. od osoby. Przedsprzedaż biletów od 
4.12. w recepcji MOK.

Przesłuchania konkursowe XIX Regionalnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek „ŚPIEWAJMY I 
GRAJMY MU...”, 16 grudnia 2017 roku (sobota), 

Grudzień w MOK „KAMYK”
godzina: od 10.00.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo oraz w siedzi-
bie MOK do 6.12.2017. Regulamin oraz karta zgło-
szeniowa na naszej stronie: www.mok-kamyk.pl

Koncert Laureatów odbędzie się w kościele św. 
Kazimierza w Pruszkowie, w dniu 13.01.2018, o 
godz. 15:00. Zapraszamy!

Miejsce i organizacja: MOK „Kamyk” - Miejski 
Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej 5, 05-800 Pruszków,
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44 
www.mok-kamyk.pl

XXVI Targi Książki Historycznej

W dniach 30 listopada – 3 grud-
nia już po raz ósmy Książnica 

Pruszkowska prezentowała swój do-
robek wydawniczy na Targach Książki 
Historycznej w Arkadach Kubickiego 
Zamku Królewskiego w Warszawie. To 

znakomita promocja zarówno pruszkowskich wy-
dawnictw, jak i samego miasta. W ciągu tych minio-
nych ośmiu lat Książnica Pruszkowska zdążyła wy-
robić sobie wysoką pozycję na ogromnym przecież 
rynku wydawniczym oraz niemałą grupę wiernych 
fanów i miłośników pruskovianów stale odwiedza-
jących jej stoisko. W sobotę, 2 grudnia w wianuszku 
klientów otaczających boks nr 50 znalazł się również 
prezydent Michał Landowski z małżonką. I nie była 
to wyłącznie „gospodarska wizyta”.

Również w sobotę swoją najnowszą książkę „ŻY-
CIE PUBLICZNE I SPOŁECZNE PRUSZKOWA DO ROKU 
1921” podpisywał Mirosław Wawrzyński, a w nie-
dzielę – 3 grudnia – swoich fanów gościł Tadeusz 
Hubert Jakubowski z trzecim już wydaniem „LAT 

Grzegorz Zegadło - dyr. Książnicy Pruszkowskiej

Pierwszy z lewej dr Miroslaw Wawrzyński, ostatni po po prawej Michał 
Landowski z-ca prezydenta Pruszkowa

PRAWIE BEZGRZESZNYCH” – książką, która powoli 
urasta do rangi pruszkowskiego bestsellera.

Tadeusz Hubert Jakubowski podpisuje swoją 
książszkę „LATA PRAWIE BEZGRZESZNE”
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Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała

Zachariusz Boczek - część druga 
Ach ten Wieniawa!

Kiedy świt pogłaszcze miasto pierwszym pro-
mieniem,
Budzi się ze snu Warszawa cichutkim westchnie-
niem.
Noc była szalona, pełna dobrej zabawy.
A rano szum w głowie i filiżanka kawy.
Eleganccy panowie i prześliczne panie!
Czas wam już do dom wracać, wieczór znów 
nastanie!
Makijaż przybladł nieco, perfuma zwietrzała,
A w progach modnej Adrii pustka pozostała.
W swych domach po zabawie kwaśno jeść lu-
bicie,
I w ciepłych łóżeczkach odespać należycie.
Takoż wam przemija ot próżniacze życie,
Które oceniacie ze wszech miar należycie.
Pożytku nijakiego z was trutnie nie będzie,
Lecz jest tutaj w stolicy ktoś, kto czuwać bę-
dzie.
Pułkownik Wieniawa Komendant Garnizonu,
Któren po nocnych bojach nie traci fasonu.
I z szablą przy boku melduje Marszałkowi,
Ze znów do nocnych ćwiczeń Warszawa się spo-
sobi.

(Z.P.)

To smutne, ale ferajna nie chciała żeby taki 
nygus miał na imię jak ten biblijny święty- Za-

chariasz, mąż świętej Marty. Absolutnie zgody nie 
było! Że też mu matka musiała na chrzcie tak dać. 
Doprawdy rozpędziła się kobiecina, ale z drugiej 
strony nie wiedziała, co z niego wyrośnie. Fraje-
rem nie był. Charakterek swój miał. Ale cóż każ-
dego chciał smyknąć na parę złotych i tak przez 
całe życie…

I właśnie, dlatego poszło to w tę stronę: Zacha-
riasz – Zachariusz – Suchariusz – Suchar.

Całe życie chciał być „kimś”, ale nie wychodziło. 
Mierzył wysoko. Z uczciwością mijał się każdego 
dnia, nie kłaniał jej się nawet i nie odpowiadał na 
dzień dobry. Taki to był gość. No cóż...

Nie to nieprawda! A gdzieżby tam, żeby takie coś. 
Nie, no w życiu – myślał sobie Zachariasz Boczek 
siedząc w nieogrzewanym pokoju, w oficynie przy 
ulicy Żelaznej w Warszawie. Owszem mógł za parę 
groszy kupić od znajomych wozaków wiaderko 
węgla, ale, po co? Młodość jeszcze grzeje, no nie? 
- Zapytał sam siebie. Nie udzielając sobie odpo-
wiedzi, przyrządził kubek gorącej zbożówy, kapota 
na grzbiet i oczywiście w miasto. Eleganckie ciuchy 
te z teatru, wisiały w szafie, okryte papierem, cze-
kając na specjalną okazję. Dozorca zaczął ostatnio 
liczyć się z Sucharem, gdyż ten od dwóch miesięcy 
nie ociągał się z płaceniem czynszu i wszystkie dłu-
gi w okolicy był spłacił należycie.

- A gdzież to z rana szanowny pan tak pędzi?- Za-
pytał drapiąc się po głowie dozorca domu.

- W interesach panie Dymek, w interesach - od-
powiedział Suchar i czym prędzej wyskoczył na 
ulicę, żeby nie tłumaczyć dozorcy, co, jak i gdzie. 
Szedł ruchliwą z rana Żelazną i powrócił do swych 
myśli - żeby takie coś o bohaterze narodowym ga-
dać (tfu!) splunął na ziemie. Jak mógł Wieniawa 
do Adrii wjechać na koniu? Koń by się uśmiał. Ow-
szem pułkownik za kołnierz nie wylewał, fantazję 
ułańską posiadał, ale żeby na koniu do knajpy i to 
w samym śródmieściu? Nie, co to, to nie. W życiu. 
Na jakimś zadupiu to może i owszem, ale w stolicy? 
Nie. A jeszcze klepią, że on z tym swoim koniem 
gada. Ponoć zatrzymał się przed samym wejściem 
i powiedział do niego – „żarty się skończyły, zaczęły 
się schody”. A koń, jak zobaczył schody, odwrócił 
się raptownie i powiedział do pułkownika… „A 
może by tak windą, zamówiłeś stolik?”. Okropne 
dyrdymały. Czego to ludzie z nudów nie wymyślą? 
A za robotę się brać nie ma, komu, tylko pierdołami 
się zajmować – powiedział półgłosem do siebie Su-

char i mocniej okręcił szalikiem szyje. Pogoda była 
nieprzyjemna. I oto chodzi. Ludziska potrzebują 
węgla - zimnica się zaczyna. Boczek pomacał w kie-
szeni i ścisnął z radością plik ulotek reklamowych 
o takiej treści: Afrykański węgiel, po bardzo przy-
stępnej cenie dostarczam. Prawie za pół darmo! 
Zamówienia oraz zaliczki będę zbierał za dwa dni. 
Nie przegap okazji!!! Będzie gorąco jak w piekle. 
Gwarantuje dostawca. 100% uczciwości!

Pieczątki nie było tylko niewyraźny podpis licen-
cjonowanego importera. Oczywiście Suchara. Na-
trudził się biedaczysko roznosząc po kamienicach 
około stu ulotek. Starał się nie rozmawiać z miesz-
kańcami, ale jak mu się ktoś trafił miał przygoto-
waną piękną gadkę:

- Panie a czemu ten węgiel taki tani?
- Szanowna dobrodziejka nie zwróciła uwagi na 

fakt, że to afrykański węgiel, najwyższej próby. Z 
serca gorącej Afryki. Tam pani taki upał, że Murzy-

ny całe noce w cieniu siedzą i lody wpieprzają na 
okrągło. To po cholerę im węgiel.

- No niby racja - odpowiedziała wielce skonfun-
dowana jejmość. 

Zachar tajną broń zatrzymał na odchodne:
- Zwróć pani uwagę, permanentna gorącość i 

nieustanny brak zimy! I stąd węgiel taki taniutki, 
jak barszcz.

Nasz bohater nie nastawiał się na duży jednost-
kowy zysk. Chytry dwa razy traci, powtarzał naukę 
starego Izaaka Goldberga, któren to na ulicy Pań-
skiej prowadził sklep żelazny. Pamiętaj pan Suchar, 
w interesie najważniejszy jest duży obrót, a mały 
jednostkowy zysk. No i Suchar pamiętał. Drugiego 
dnia rozprowadzania ulotek, na ulicy Chłodnej pod 
12-stym czekał na naszego bohatera sam poste-
runkowy Waligórski. Zachariasz Boczek złożył na 
posterunku wyczerpujące zeznania, obciążył się 
winą, wykazał skruchę, a wymierzoną przez sąd 
karę (25 zł) miał spłacić w 4-rech miesięcznych 
ratach na rzecz Skarbu Państwa najjaśniejszej Rze-

czypospolitej. No cóż, nie udało się, ktoś zakablo-
wał.

Pułkownik Wieniawa za swoje zachowanie nieraz 
dostawał reprymendę i kary finansowe nałożone 
przez Marszałka. Ale częściej potrafił wodza roz-
śmieszyć i rozładować sytuacje. Razu pewnego 
stawił się do raportu jeszcze w smokingu i pod mu-
chą- w sensie dosłownym i w przenośni. Wprost 
z restauracji. Był już wtedy generałem. Na awans 
zasłużył, jako pierwsza szabla i pierwsza szklanka 
RP.

- Dlaczego do cholery jesteś po cywilnemu! - Ryk-
nął nań Marszałek

- Melduje, iż wiem, że za swoje niegodne zacho-
wanie powinienem od Komendanta dostać po py-
sku, ale nie pozwolę żeby polski generał dostawał 
po mordzie, więc dlatego jestem po cywilnemu.

Kary nie było, Marszałek się potężnie obśmiał i 
winę darował. Sytuacja została rozładowana.

Suchar też rozśmieszył Wysoki Sąd, gdyż na py-
tanie Sądu:

- Jakiż to węgiel afrykański oskarżony chciał 
sprzedawać ludności na zimę?

- Leczniczy, Wysoki Sądzie, na biegunkę dla dzieci 
i dorosłych -odparł bezczelnie Suchar.

No i specjalnej kary za brak zezwolenia na obrót 
strategicznym surowcem nie było.

Żeby spłacić należność zasądzoną w sprawie-
dliwy procesie Zachariuszusz wymyślił następny 
złoty interes. Tym razem musi się udać. Poszedł 
na bazar po zakupy. Jako charakteryzację zasto-
sował kupione niedrogo binokle, zakupił również 
ogromną księgę urzędową oraz zatrudnił młodego 
chłopaka, jako pomocnika. Chodził po sklepach i 
sprawdzał, jakość będącego w bieżącym obrocie 
pieczywa. Informował właścicieli lub personel, iż 
jest starszym kontrolerem Narodowego Instytutu 
Zdrowia, Zakładu Higieny Publicznej i sprawdza, 
jakość pieczywa serwowanego ludności miasta 
stołecznego Warszawy. Nikt prawie nie potrafił po-

wtórzyć tak skomplikowanej nazwy owego urzędu 
nie pamiętając zupełnie o wysokim stanowisku 
kontrolera. Suchar mierzył chleby i bułki linijką, ka-
zał ważyć, oglądał przez szkło powiększające, coś 
tam zapisywał, mruczał przy tem pod nosem jakieś 
„naukowe” formułki. Ostentacyjnie stawiał w księ-
dze plusy i minusy. Częściej plusy. Nikt nie żądał od 
Suchara jakiś pełnomocnictw, ani dokumentów. 
Był miły i jako próbki pobierał tylko pieczywo stare 
i zeschnięte. Pojawiał się dwa razy w tygodniu wraz 
z pomocnikiem, który pakował do wora zeschnięte 
bułki, rogale, bajgle i pszenne chleby. Cały pokój 
na Żelaznej był zapełniony worami z suchym pie-
czywem, a trzech młodych łebków kręciło zama-
szyście maszynkami do mięsa, produkując bułkę 
tartą. Bazary Śródmieścia, Woli i Mokotowa były 
wręcz zasypane sypkim produktem wytwarzanym 
w manufakturze Zachariasza Boczka, działającej w 
tak zwanym podziemiu. Ale i tym razem nie powio-
dło się do końca. Zgubiła go kobieta. Tak jak Jano-
sika. Pracowała w piekarni, to znaczy w sklepie z 
pieczywem, róg Pańskiej i Towarowej. Ładna ci nie 
była, ale brzydka też nie. Miała w sobie to coś, no 
takie coś. No sami wiecie!

Była skromną panienką, a głupi Suchar opowie-
dział jej historię jak to na pewnym balu generał 
Wieniawa usłyszał od frywolnej, wyzwolonej, mło-
dej damy, że jej wybranek musi być oficerem, bo-
haterem, musi być odznaczony medalami i do tego 
przystojny. Wieniawa odpowiedział, że wszystko 
jakby do tej pory się zgadza i wyprężył pierś do 
przodu. Na to panna dodała złośliwie i zupełnie 
emancypancko, iż musi mieć długości 30 cm(!) 
Wszyscy zarechotali, lecz generał z poważną miną 
powiedział- wybaczy pani, ale z całym szacunkiem, 
10 centymetrów uciąć sobie nie pozwolę. Poczem 
w towarzystwie ubawionych oficerów udał się do 
baru, gdzie ostał się na dłużej.

Suchar poinformował skromną panienkę, że jako 
urzędnik państwowy też jest dobrze wyposażony 
i tu pokazał na miarce, z którą się nie rozstawał 
40 centymetrów. Panna spłoniła się okrutnie i 
wyleciała na zaplecze. Za dwa dni, gdy ponownie 
zawitał po próbki pieczywa czekał na niego poste-
runkowy Waligórski.

- No Suchar znowu się spotykamy. Tym razem to 
sobie chyba posiedzisz. To idziemy.

- Ale chwila, jak to!? - Chciał oponować nasz Bo-
czuś.

- Dorożka już czeka. Pojedziesz ty i twój pomocnik 
oraz worek z pieczywem, jako dowód zbrodni, pro-
sto na posterunek. Pojedziecie na koszt ojczyzny.

- To może szanowny pan wysoki komisarz za-
mówi trzy dorożki? W jednej pojadę ja, w drugiej 
pomocnik, a w trzeciej worek. Pan pójdziesz pie-
chotą. Drogę przecież pan znasz.

- Suchar nie bądź taki dowcipny- odparował pan 
posterunkowy. Nie udawaj Wieniawy. Tu poste-
runkowy przypomniał sobie jak:

Cała Warszawa o tym mówiła, że z jakiejś imprezy 
pułkownik wracał trzema dorożkami: w pierwszej 
siedział on sam, w drugiej szabla, a w trzeciej rę-
kawiczki. Ot ułańska fantazja!

Ale wracając do naszego bohatera - tym razem 
posiedział sobie trzy miesiące i to nie w dorożce, 
ale w ciupie. Wyszedł jak zwykle z głową pełną po-
mysłów. Jaki miał następny plan, o tym w kolejnym 
odcinku.

Wieniawa II

Oj Wieniawa, Wieniawa!
Kocha cię cała Warszawa.
Panny, wdowy i rozwódki,
Bo Twój pałasz nie jest krótki.
Centymetrów ma czterdzieści,
Można słyszeć takie wieści,
Że dwie dłonie są za małe,
By pokazać jego chwałę.
Oj, naiwna jest ulica,
To nie długość, lecz ŚREDNICA!

(Z.P.)
Pozdrawiam Państwa Zbyszek Poręcki
WESOŁYCH  ŚWIĄT.
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Rok 1976. Rząd polski 
podpisał umowę z rządem 
szwedzkim, na podstawie 
której studenci mogli po-
jechać do pracy w czasie 
wakacji i zarobić tak bardzo 
pożądane korony. Za godzi-
nę płacili co najmniej 18 ko-
ron, w przeliczeniu ponad 4 
dolary. Za dolara w Polsce 
można było kupić pół litra 
wódki ! A pół litra najtań-
szej w Szwecji kosztowało 
15 dolarów… Ja i moi dwaj 
kumple, zaopatrzeni łącznie 
w 16 pólitrowych flaszek 
wybraliśmy się do Sztokhol-
mu promem.  

www.gpr24.pl      Publicystyka  Maciej Bugajak, nasz patronat

Z pamięci najemnika (7) - saksy i żeberka
Maciej Bugajak - operator filmowy
Foto ze zbiorów autora

Na promie, ponieważ była piękna pogoda, posta-
nowiliśmy spożyć zakupione w gdańskim super-

samie pieczone kurczaki na pokładzie, otoczeni falują-
cym Bałtykiem i równie krystalicznie czystą Żytnią, a 
właściwie to dwiema. Po kolacji wybraliśmy się do re-
stauracji, przekształconej o tej porze w disco. Szwedzi, 
którzy w większości okupowali stoliki, chyba z czystego 
skąpstwa popijali tylko piwko, postanowiłem więc 
zgodnie ze staropolską gościnnością poczęstować ich 
naszą Żytnióweczką. Szwedzi ochoczo i gromadnie 
przystąpili do konsumpcji, więc nie obeszło się bez 
paru kursów do naszych bagaży po kolejne flaszki. W 
pewnym momencie moi dwaj koledzy opuścili mnie, 
nie do końca może tego świadomi, a ja spędziłem resz-
tę wieczoru z nowo poznaną piękną Iwoną, niestety 
mieszkającą na stałe w Sztokholmie. Rankiem pojawi-
łem się na śniadaniu, lekko zdziwiony, że WSZYSCY na 
promie mnie pozdrawiają a większość  nawet po imie-
niu. Potem okazało się, że z 16 flaszek zostało tylko 6. 
Cały prom pijany dzięki nam! Pominę wspomnienia o 
szukaniu pracy, udało nam się w końcu i oczywiście 
każdy z nas spełnił swoje marzenie jakim było nabycie 
auta. Ja kupiłem jako pierwszy. Auto znalazłem w ogło-
szeniu, VW Variant 1968 z nowym silnikiem, cena 1000 
koron (czyli ok. 240 dolarów). Od Polaków. Pojechałem 
z moim szwedzkim przyjacielem, on od razu powie-
dział, że nie jest wart więcej niż 450 koron, ja zapropo-
nowałem 600 koron i właściciel się zgodził! Kupiłem 
auto za 150 dolarów. Ale był problem, facet nie mógł 
mi wydać reszty z banknotu 1000 koronowego. Mu-
siałem  się więc udać do sklepu spożywczego i rozmie-
nić. Kupiłem samochód za resztę ze sklepu :). Potem 
okazało się jak bardzo zardzewiały był ten Volkswagen, 
ale silnik był rzeczywiście nowy i autko miało niezłe 
przyśpieszenie. Moi koledzy widząc „nowe stare” auto 
szybko mi dorównali kupując kolejne dwa VW, chociaż 
mój był chyba najlepszy. Wracaliśmy do kraju razem, 
nie wiem czemu, ale jako jedyny bez prawa jazda zo-
stałem wybrany na „zająca” tej kawalkady. Nasze auta 
nie miały ubezpieczenia, badań technicznych itd. A ja 
bez prawa jazdy. I oczywiście padał deszcz, potem była 
mgła, wtedy nie było GPS ani map Google a my mu-
sieliśmy się dostać do portu, z którego odpływał prom. 
Cudem nam się to udało. Przed przyjazdem mówili mi, 
że w Szwecji wszyscy mówią po angielsku. Pytam pa-
nią: do you speak english? Ona mówi: ney. Ja jednak 
próbuję, „do you know how to get to Talagatan 9” (jak 
się dostać do Talagatan 9). A ona, „go straight, turn left 
and then right!” (idź prosto, skręć w lewo i potem w 
prawo). Potem pracowałem z dwoma Szwedami, żad-

nego słowa po angielsku ale po po jakimś czasie już 
dawałem radę, szczególnie, że był to czas Igrzysk i moc-
no kibicowaliśmy przy transmisjach radiowych. Cho-
ciaż nasz Bronisław Malinowski przegrał  z Andersem 
Gaerderudem, to Irena Szewińska wygrała na 400 me-

trów, co spotkało się z wielką aprobatą moich współ-
pracowników.Oni złoto i my złoto. Po powrocie i zapła-
ceniu 400 dolarów cła wyremontowałem auto za ko-
lejne sto dolarów. Bardzo się przydało przy zdjęciach 
do etiudy mojego kumpla ze studiów, kiedy musiałem 
wozić milicjanta z drogówki. Podziwiał mój samochód, 
mimo że podłoga się lekko uginała pod jego nogami, 
auto było jeszcze przed remontem. Potem pomalowa-
łem go przy pomocy odkurzacza, wtedy jeszcze odku-
rzacze miały dwa otwory, ssący i dmuchający. A w 
sklepie AGD można było kupić słoik ze specjalną dyszą 
do lakierowania. Lakierowanie wyszło mi na mat, a 
ponieważ był to kolor zielony więc auto wyglądało jak 
wojskowe. Do tej pory na podwórku jest zielona plama 
z wylanej niechcący farby. Trzy lata później pojechałem 
za chlebem do Kanady. Zaproszenie było wprawdzie 
od znajomego mojego Ojca ale jechałem, żeby odwie-
dzić jego syna w Montrealu. Pytanie od konsula przed 
wydaniem wizy  kto Pana zaprasza? Przyjaciel. Pana 
przyjaciel ma 78 lat? Nie, to jego syn. Ale wizę dosta-
łem. Bilet kosztował jedną trzecią Fiata 126p, ale liczy-
łem, że podróż mi się zwróci. Na początku zbijałem 
bąki ale w końcu postanowiłem rozpocząć pracę. Po 
trzech dniach bezowocnych poszukiwań, każdy pytał 
mnie o numer ubezpieczenia socjalnego, mój przyja-
ciel dał mi swój numer, od tej pory miałem być Pete-
rem Fry. Ciekawe, że następny telefon i odpowiedź, 
przyjdź jutro, była bez pytania o numer. Nazajutrz przy 
stoliku siedział już dwujęzyczny Kanadyjczyk, czułem, 
że moje szanse spadają do zera ale podszedł niejaki 
Wally i spytał, Peter? Follow me. No to poszedłem. Po 
pięciu minutach już byłem przebrany w białe ubranie 
i rozpocząłem zarabianie w dolarach kanadyjskich. A 
Wally okazał się Polakiem z pochodzenia. Miałem do 
dyspozycji kolejnego Volkswagena, tym razem Golfa, 
ale nie było  kluczyka do drzwi więc  wchodziłem przez 
bagażnik. Tylko musiałem  pamiętać, że jestem Peter 
Fry. Czasem myśleli, że jestem głuchy bo nie reagowa-
łem, kiedy do mnie wołali „Peter”. A czasem nie rozu-
miałem, co mówią po angielsku. Wtedy mówiłem 
„what” mając nadzieję, że inaczej sformułują pytanie. 
Raz działało, raz nie. Pamiętam jak poszliśmy  po napo-
je, które były  w zewnętrznej spiżarni. Koleś spytał mnie 
czy bylem w armii. Miałem pół sekundy na odpowiedź. 
Znałem „general”, „colonel”, „captain” itd., ciekawe, na 
jakim etapie mogłem zakończyć moją edukację armij-
ną? Odpowiedziałem „soldier”, „private soldier”. Nie 
było  więcej pytań. To oznaczało, że chyba nie byłem 
zbyt ambitny. Po miesiącu zostałem  zaproszony przez 
kumpla mojego sponsora do pomocy w uruchomieniu 
nowej restauracji 60 km od Montrealu. Mój przyjaciel 
i tak wyjeżdżał do USA na wyścigi w Indianapolis. Mid-
get class. Zgodziłem  się bez wahania, lepsze pieniądze, 
Toyota turbo do dyspozycji, 100 km/h w 5 sekund i nie 
musiałem wchodzić przez bagażnik. Po odebraniu 
ostatniej wypłaty w Bar B Barn ulotniłem się po angiel-
sku i byłem gotowy do nowych wyzwań. Tymczasem 
na przyjęciu, zorganizowanym dla pożegnania prawdzi-
wego Petera spotkałem właścicielkę mojej poprzedniej 
restauracji. Zdziwiła się bardzo dlaczego odszedłem bez 
pożegnania a po wyjaśnieniu, że tak naprawdę jestem 
studentem z Polski, który przyjechał tylko na parę mie-
sięcy do Kanady oświadczyła, że gdyby wiedziała o 
moich znajomościach z jej przyjaciółmi nigdy by mi nie 
pozwoliła na pracę w kuchni. Byłbym kelnerem i zara-
biał dużo, dużo więcej. No cóż, może w innym życiu. 

Tymczasem przeniosłem się do 100- letniej farmy, bę-
dącej własnością Petera. Stąd miałem tylko parę minut 
samochodem do nowo otwieranej restauracji La Rube. 
Szef kuchni z pochodzenia Ukrainiec, świetnie mówiący 
po polsku, barman Włoch zawsze gotów do zrobienia 

mi drinka, oczywiście po pracy, francuskie kelnerki i mój 
nowy szef, Kanadyjczyk żydowskiego pochodzenia. To-
warzystwo międzynarodowe, tak jak zresztą cała Kana-
da. Przeżywałem niezapomniane chwile, mogąc po 
pracy usiąść w fotelu na wolnym powietrzu, mając do-
okoła siebie  cztery kolumny po 300W każda i wzmac-
niacz Quadro Sansui. Wrażenia jak z koncertu, poza tym 
wiedziałem, że najbliższa chata dopiero za 10 km w linii 
prostej. Do pomocy w słuchaniu Led Zeppelin skrzynka 

50 Labatt czy równie dobrego O’Keefe, popularnych 
lokalnych piw. Ponieważ każdą wolną chwilę w Mont-
realu poświęcałem na zakupy w sklepach z płytami 
gramofonowymi to uzbierało mi się ich ponad 50. Naj-
większym problemem okazało się, jak je przewieźć na 
pokładzie samolotu. Kosztowały majątek (jak dla stu-
denta z Polski) i nie chciałem ich nadawać jako bagaż 
rejestrowany. Ponieważ leciałem przez Czechosłowa-
cję, gdzie miałem się spotkać z moją żoną a czeski 
przewoźnik miał dużo wolnych miejsc, więc przynaj-
mniej do Pragi nie było problemu. Przy okazji, będąc 
najmłodszym pasażerem na pokładzie Ił-a 62 dowie-
działem się, że Czesi, Słowacy, Niemcy z NRD i pozosta-
li “pobratymcy” mogą pojechać poza granice Układu 
Warszawskiego tylko po ukończeniu 65 lat ! Byliśmy 
jedynym krajem z umiarkowaną wolnością do wyjaz-
dów na Zachód. Na granicy celnik zainteresował się 
pokaźnych rozmiarów paczką ale niestety nie rozumiał 
ani słowa po angielsku, ani po rosyjsku, na szczęście 
wymówiłem słowo - zaklęcie : tranzyt ! I to pomogło… 
Płyty udało się dowieźć do kraju bez problemu, były 
zaczątkiem sporej kolekcji, która w swym najlepszym 
okresie liczyła ponad 500 sztuk. Niestety, mój starszy 
syn Mikołaj „przygarnął” ją i po przesamplowaniu wy-
mienił na inne płyty. Zostało mi osiem, z czego żadna 
chyba nie pochodzi z zakupów w Montrealu… Z Mont-
realu nie pozostał mi też przepis na fantastyczny sos 
BBQ do żeberek. A sam go przyrządzałem! Ostatnio 
nawiązałem kontakt z Bar B Barn, oczywiście nie licząc 
na to, że mi podadzą przepis, ale chciałem chociaż do-
stać potwierdzenie, że jestem blisko oryginalnej recep-
ty. Odpisali , że jestem „close” :).
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www.gpr24.pl      Wiadomości  Salonik z Kulturą, wystawa malarstwa
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www.gpr24.pl      Publicystyka  Marian Skwara

Śledząc historię przemianowań można się zorien-
tować, że nazwy ulic podążają za przemianami 

politycznymi. Jedynie najstarsze, pierwotne nazwy 
ciągów komunikacyjnych i placów ukształtowały się 
w sposób naturalny w czasie urbanizacji miejsco-
wości. Nazwy ucierały się zwyczajowo w zależności 
od charakteru, funkcji, wyglądu ulicy, gospodarczej 
aktywności; a więc Długa, Krzywa, Kościelna, Pie-
karska, Kolejowa, Plac Solny, Zamkowa, Nadrzecz-
na. Regułą było, że drogi wylotowe brały nazwy od 
miejscowości, do których prowadziły; np. Puławska 
i Grójecka w Warszawie. W Pruszkowie ocalały do 
dziś tylko te o mniejszym znaczeniu: Komorowska, 
Zdziarska, Domaniewska i Błońska. W miarę rozwoju 
miejskich organizmów zwyczajowe nazwy otrzyma-
ły urzędową sankcję. 

Nazwy pierwotne
Ten stan wywodzący się z lokalno-użytkowe-

go mianowania z czasem został zakłócony przez 
przemianowaczy, którzy zaczęli pasożytować na 
zastanym układzie. Miejską toponimię uznano za 
dogodny nośnik dla promocji własnych idei przez 
tych, którzy właśnie zdobyli dominującą pozycję. 
Nie pytając ogółu mieszkańców o zdanie narzucali 
własne oznakowanie miejskiej przestrzeni. Gdyby 
pytano o zgodę tych najbardziej zainteresowanych, 
to z pewnością większość z nich byłaby przeciw zmia-
nie nazwy ich ulicy. Można tu sparafrazować sformu-
łowaną w szesnastym wieku zasadę cuius regio eius 
religio (czyja władza, tego religia) na cuius regio eius 
nomine, tj. czyja władza, tego nazwy. Nasuwa się 
także skojarzenie z bardziej pierwotnym zjawiskiem 
zaznaczania własnego terytorium przez zwierzęta.

Nazwy patriotyczne
Pierwsza fala przemianowań w polskich miastach 

wystąpiła zaraz po odzyskaniu niepodległości. Wtedy 
w patriotycznym uniesieniu wielu ulicom, głównie w 
centrach miast nadano imiona narodowych bohate-
rów, wieszczów, wydarzeń – Mickiewicza, Sienkiewi-
cza, Kopernika, 3 Maja. Ulice Kościuszki pojawiły się 
jeszcze wcześniej. Okupujący Kongresówkę Niemcy 

nie mieli nic przeciwko organizowaniu obchodów 
100-lecia śmierci polskiego bohatera. W świeżo 
mianowanym miastem Pruszkowie radni uchwalili, 
aby jego imię nadać dotychczasowej Starowiejskiej, 
kiedyś drodze przez wieś, która awansowała dzięki 
stacji kolejowej.  

Nazwy sanacyjne
Jednocześnie w kraju pozbyto się nazw wprowa-

dzonych przez zaborcę. Nie było ich wiele, głównie 
na cześć cara i innych członków carskiej rodziny. 
Np. Mikołajewska w Łodzi (pierwotnie Dzika), i ta-
każ w Białymstoku (pierwotnie Wasilkowska), obie 
otrzymały znowu tego samego patrona, tym razem 
Henryka Sienkiewicza. Można więc rzec, że pierwsze 
politycznie motywowane przemianowania wprowa-
dził zaborca i jeśli ktoś chce, to na Rosjan może zwalić 
winę za zawleczenie tej plagi do polskich miast. 

Druga większa fala przemianowań nastąpiła w la-
tach rządów sanacji, czyli od 1926 r. Wtedy w nazwach 
ulic zaczęto sławić czyn legionowy: 6 Sierpnia, Legio-
nów, POW. Z tego okresu pochodzi również również 
wiele przemianowań na Józefa Piłsudskiego.

Nazwy komunistyczne
Po wojnie komuniści od razu zabrali się do znako-

wania przestrzeni po swojemu likwidując przy tym 
nazwy sanacyjne lub zbyt „burżuazyjne” i zastąpili je 
przez Świerczewskiego, Rewolucji Październikowej, 
Gwardii Ludowej, a niektóre nawet przez samego 
Lenina i Stalina. Po październikowej odwilży w 1956 
pozbyto się najbardziej kompromitujących patro-
nów oraz nazw zbyt nachalnie prosowieckich. To 
był nazewniczy aspekt zerwania z „okresem błędów 
i wypaczeń”.

Po przełomie 1989 r. nastąpiła kolejna fala przemia-
nowań - dekomunizacyjna czystka oraz wynoszenie 
nowych bohaterów, wydarzeń, organizacji. Zamiana 
Alei Lenina na Jana Pawła II w Częstochowie to sym-
boliczny przykład. Proces dekomunizacji nie wygasł 
do dziś dzięki radykałom, którym nie dają spokoju 
relikty PRL w miejskiej toponimii. Większość z nich 
utrzymuje się siłą bezwładu, a ich pierwotna treść 

dawno zwietrzała. W ubiegłym roku Sejm uchwa-
lił ustawę o „zakazie propagowania komunizmu”, 
która nakazuje samorządom pozbycia się patronów 
uznanych za związanych z komunizmem. Rolę arbi-
tra pełni IPN, który sporządził listę około 140 nazw 
„do zmiany”. 

Dekomunizacja
Takich nazw nie ma już w Pruszkowie. Jedynie 

ul. Obrońców Pokoju wymagałaby, według zalece-
nia IPN, „nowej uchwały z uzasadnieniem”, to jest 
sprecyzowania, że nie chodzi o obronę pokoju w 
rozumieniu dawnej propagandy komunistycznej. 
Ostateczną dekomunizację, w sumie 14 ulic, prusz-
kowscy radni przeprowadzili w 1993 r. Z tego 4 ulice 
wróciły do przedwojennych nazw (Pańska, Niecała, 
POW, Niklowa), 3 otrzymały niepamiątkowe nazwy 
(Poznańska, Przejazdowa i Wróbla) a pozostałe 
upamiętniają organizacje i osoby, w tym Szarych 
Szeregów i Łączniczek AK. Wcześniej nastąpiło prze-
mianowanie 17 Stycznia na Armii Krajowej. Nikt nie 
postawił wniosku o przywrócenie pierwotnej nazwy, 
tj. Pęcickiej.

Jak widać raz uruchomiony proces koniunktural-
nych przemianowań stał się perpetuum mobile. 
Każdy kolejny zwrot automatycznie uruchamia li-
kwidacje nazw związanych z obalonym etosem i za-
stąpienie go nowym. Mało kto krytykuje polityczne 
motywowanie miejskiej toponimii, tak jakby je uzna-
no za „zbójeckie prawo” każdej władzy. Kiedy jednak 
dopuści się do głosu samych mieszkańców, to z regu-
ły wolą neutralne nazwy – Kwiatowa, Słowicza. 

Gdziekolwiek pojedziesz, znajdziesz się w Koninie
Kolejne fale przemianowań doprowadziły do de-

wastacji znacznej części pierwotnej toponimii w 
polskich miastach. Występujący w Pruszkowie ze-
staw - Kościuszki, Kraszewskiego, Prusa, Kopernika, 
Chopina, Wojska Polskiego, 3 Maja - to ogólnopolski 
standard powielony w centrach setek mniejszych 
miast. W latach 80. pewien architekt tak skomento-
wał to zglajszachtowanie: gdziekolwiek pojedziesz, 
znajdziesz się w Koninie. 

Przemianowania zacierają lokalną tożsamość i ko-
loryt. W pierwotnych nazwach zapisana jest historia 
miasta, są nazewniczymi zabytkami. Nazwa Krańco-
wej wskazywała, gdzie się kończył Pruszków do lat 
60. Zniszczono ten ślad przez przemianowanie jej na 
Powstańców. Inny przykłady to zamiana Chemicznej 
na Niepodległości oraz Józefowskiej na Promyka. 
Pierwotne nazwy bywają nieraz zabytkami języko-
wymi, są w nich zakonserwowane znaczenia, które 
już wyszły z użycia. Zdziarska na Żbikowie, pierwotnie 
Żdżarska, jest nie tylko żywym śladem po wsi Żdżary, 
ale także przypomina o gospodarce żarowej, to jest 
trzebienia ogniem lasów pod uprawę.

Dewastacja pierwotnej toponimii
Przemianowania największe szkody wyrządziły w 

małych miastach. Im większe miasto, tym więcej 
ludzi o historycznej i językowej wrażliwości, którzy 
sprzeciwiają się pomysłom przemianowaczy. Np. w 
Łodzi wszystkie ataki w różnych epokach na Piotr-
kowską zostały pomyślnie odparte. W małych mia-
stach oporu prawie nie ma i w Grodzisku, podobnie 
jak w Pruszkowie, przemianowanie głównej ulicy z 
Błońskiej na 11 Listopada przeszło gładko. 

W 1938 r. na łamach ówczesnego Głosu Pruszko-
wa zmiany nazw ulic skrytykował Jan Szczepkow-
ski podkreślając historyczną wartość pierwotnych 
nazw. Jednakże w małych miastach głos obrońców 
nazewniczej tradycji jest słabo słyszalny. Co gorzej, 
zdarza się, że propozycje przemianowań zgłaszają 
ci, od których należałoby oczekiwań pielęgnowania 
tego dziedzictwa, to jest organizacje miłośników hi-
storii miasta. W Pruszkowie zdarzało się tak zarówno 
przed wojną jak i po. Przykładem jest ul. Poprzeczna, 
której nazwa pojawia się w źródłach od lat 20. Na 
przełomie wieków Rada Miasta zlikwidowała za-
bytkową nazwę nadając tej krótkiej ulicy nowe, ab-
surdalnie długie imię Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 
z inicjatywy prezesa Pruszkowskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Naukowego. 

Rosja – nazewnicza rewolucja 
A jak to wygląda na europejskim tle? Najbogatszą 

historię przemianowań ma Rosja i kraje powstałe 
z rozpadu ZSRR. Włodzimierz Wysocki w piosence 
Bolszoj Karietnyj wspomina ulicę swej wczesnej mło-
dości i stwierdza, że została przemianowana. Bolsze-
wicy po objęciu władzy przystąpili natychmiast do 
masowej rewolucji w nazwach nie tylko ulic i placów, 
ale nowe imiona dostało także kilkadziesiąt miast i 
mniejszych miejscowości. Po tej największej fali pro-
ces ten trwał nieprzerwanie z pewnymi cofnięciami 
i ponownym nasileniem w latach 50. Pod koniec 
lat 80. pierwotna toponimia była w całym kraju w 
zaniku. Po upadku komunizmu na początku lat 90. 
przystąpiono do przywracania historycznego na-
zewnictwa w najważniejszych ośrodkach. W mniej-
szych miejscowościach desowietyzacja napotyka na 
opór. Nie tylko w sieci ulic często tam nadal króluje 
bolszewicki etos, ale i mieszkańcy niektórych miast - 
np. Kirowa, dawnej Wiatki – wypowiedzieli się prze-
ciw przywróceniu pierwotnej nazwy. Natomiast w 
byłych republikach związkowych zarządzono czystkę 
sowieckiego nazewnictwa, z wyjątkiem Białorusi. 

Anglia – bohaterowie na peryferiach
Dla porównań z zachodnią Europą, moim zdaniem 

najlepiej wybrać Anglię, nie tylko ze względów języ-
kowych, ale i dlatego, że wydaje się on prezentować 
model biegunowo różny od wschodnioeuropej-
skiego. Google maps pozwala nam w parę sekund 
dotrzeć do mapy danego miasta, a po wpisaniu w 
wyszukiwarce np. Brentwood street index mamy 
spis wszystkich ulic w tym mieście, które jest zbliżo-
ne wielkością do Pruszkowa i podobnie oddalone o 
pół godziny jazdy pociągiem od stolicy. 

Pierwszą różnicą w porównaniu z  polskim na-
zewnictwem jest to, że prawie wszystkie nazwy są 
jednowyrazowe. Wprawdzie widzimy dwa człony 
nazwy, ale ten drugi określa rangę i charakter ulicy: 
Street, Road, Lane, Close, Drive, Crescent i jeszcze 
kilka innych. Wymóg jednowyrazowości wynika z 
priorytetu dla użytkowej funkcji nazwy. 

Przemianowania - plaga polskich miast
Marian Skwara - publicysta, historyk Cuius regio eius nomine

Politycznie motywowane prze-
mianowywanie ulic to sport 
bardzo popularny w krajach 
wschodniej Europy, mało zna-
ny w zachodniej części konty-
nentu, a w niektórych krajach, 
jak w Wielkiej Brytanii, prawie 
w ogóle niespotykany, jak piłka 
siatkowa. Polska pod tym wzglę-
dem należy zdecydowanie do 
wschodniej Europy. Śledząc hi-
storię nazewnictwa w poszcze-
gólnych miastach można znaleźć 
wiele przykładów kilkakrotnych 
zmian imion tych samych ulic. 
W Pruszkowie jedna z nich ma 
już czwartą nazwę. Cofając się 
od obecnej mamy taki ciąg prze-
mianowań: Bohaterów Warsza-
wy < Stalingradzka < 6 Sierpnia 
< Tworkowska Szosa. Również 
trzykrotnie przemianowywana 
była żbikowska 3 Maja, przed 
pierwszą wojną ul. Główna. 
Dziesięć ulic w naszym mieście 
ma już trzecią nazwę, w tym Ar-
mii Krajowej i Waryńskiego. 
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Po drugie, gdyby w Anglii rządzili tacy przemiano-

wacze jak u nas, to centra ich miast byłyby usiane 
ulicami Churchilla, Szekspira, Newtona itp. Takie uli-
ce też są, ale niełatwo je dostrzec, ponieważ są to 
przeważnie osiedlowe uliczki, prawie nigdy główne 
miejskie ciągi. Wśród 801 ulic rzeczonego Brentwood 
nie ma Churchilla, Szekspira, Dickensa, ani Newtona; 
daleko od centrum znajdują się uliczki Wellingtona 
(pogromcy Napoleona), Nelsona (najsłynniejszego 
admirała) oraz Byrona. Podobnie peryferyjną loka-
lizację mają ulice z królewskimi imionami – Victoria 
i Elizabeth. Powodem tej peryferyjności jest to, że 
ważniejsze ulice mają swoje naturalne nazwy, a po-
mysł ich przemianowania dla uczczenia kogoś czy 
czegoś byłby uznany za niedorzeczny.

High Street
Główne śródmiejskie ulice w starych centrach 

miast w całym Zjednoczonym Królestwie noszą od 
niepamiętnych czasów nazwę High Street; jest ich 
w sumie 5400, a w samym Wielkim Londynie ponad 
40. Przemianowań w Anglii dokonuje się z reguły w 
razie konieczności dostosowania nazewnictwa do 
przemian w siatce ulic w następstwie urbanistycz-
nych przemian. Może tego także zażądać grupa  
mieszkańców niezadowolonych z dotychczasowej 
nazwy.

A skąd oni biorą nazwy przy budowie nowych 
osiedli, czy całych nowych miast, których w Anglii 
po wojnie powstało kilkadziesiąt, np. Milton Keynes, 
Telford, Redditch? Rzut oka na siatkę ulic w tych mia-
stach przekonuje, że przy wyborze nazw kierowano 
się głównie lokalnymi odniesieniami, a z braku takich 
wyszukiwano najczęściej neutralne imiona jak Pta-
sia, Lawendowa, Ogrodowa, Szkocka. Ulice wyloto-
we generalnie noszą nazwy miejscowości do których 
prowadzą, np. Coventry Road. Nazwy upamiętniają-
ce osoby lub wydarzenia (Trafalgar, Waterloo), sta-
nowią nie więcej niż 5% zasobu nazw. 

Nazwy pamiątkowe
W Pruszkowie co czwarta ulica ma pamiątkową na-

zwę; liczbowo jest to 109 na 411 wszystkich; w tym 
tylko kilka ma miejscową motywację (POW, Prusaka). 
Jednakże pamiątkowymi są wszystkie najważniejsze 
ulice naszego miasta i większość śródmiejskich. Na-
zwy ich wszystkich pochodzą z przemianowań za 
wyjątkiem Wojska Polskiego. W Piastowie w ogóle 
większość ulic ma imiona ze słownika wybitnych 
Polaków, tj. 104 na ogólną liczbę 161. Zaledwie trzy 
ulice u naszych sąsiadów mają lokalną  motywację 
– Dworcowa, Żbikowska i Warszawska.

Na podstawie powyższego można zarysować pod-
stawowe różnice między polskim i angielskim po-
dejściem do miejskiego nazewnictwa. Po pierwsze, 
tam pierwotna toponimia jest z zasady nienaruszal-
na. Ideologicznie motywowane przemianowania 
są niezmierną rzadkością. W ostatnich latach w 
portowych miastach wschodniego wybrzeża poja-
wiły się inicjatywy zmiany toponimów związanych 
z handlem niewolnikami, w tym słynnej z piosenki 
Beatlesów Penny Lane w Liverpoolu. Projektodaw-
cy przypomnieli, że James Penny (zm. 1799) był 
wprawdzie zasłużonym dla miasta obywatelem, ale 
jego fortuna pochodziła z handlu niewolnikami, a 
do tego był zaciekłym antyabolicjonistą. Naprawdę 
więc był odrażającym łotrem i jego imię powinno być 
wymazane. 

Negatywny bohater Liverpoolu
Rada miejska po zasięgnięciu opinii historyków 

odrzuciła ten projekt, a uzasadnienie można streścić 
następująco. Tak, Liverpool ma w swej historii ha-
niebny epizod bycia głównym portem niewolniczej 
floty, ale my nie możemy upiększać naszej historii, 
wymazywać śladów niechwalebnej przeszłości; to 
też należy do naszego dziedzictwa. 

Jak widać władze miasta priorytet nadała historycz-
nej wartości tej nazwy mimo negatywnej konotacji. 
Penny Lane nie potraktowano jako uczczenie pamię-
ci Jamesa Penny, ale jako nazwę przypominającą o 
okrutnym procederze. W Polsce takie rozumowanie 
wydaje się absolutnie niemożliwe. 

Po drugie, w Anglii przy nadawaniu nazw nowym 
ulicom pierwszeństwa ma lokalna motywacja, którą 
nie jest trudno znaleźć nawet dla ulic budowanych 
w szczerym polu. Kto, jak ja, pochodzi ze wsi, ten 
wie, że każde pole ma swoją nazwą. I takie nazwy 
często przechodzą na miejską tkankę. Spotkałem się 
z tym także w Niemczech na osiedlu zbudowanym 
w latach 50. pod Hanowerem. Spytałem mieszkań-
ców ulicy Auf dem Worth, co znaczy ta nazwa. Nie 

mieli pojęcia, wiedzieli jedynie, że ulice nazwano 
od chłopskich zagonów, na miejscu których stanęło 
osiedle. 

Gdyby w Pruszkowie konsekwentnie stosowano 
podobną motywację, to rekreacyjne tereny na Żbi-
kowie nie nosiły wymyślonej za biurkiem nazwy Park 
Kultury i Rozrywki „Mazowsze”, ale nawiązano by do 
powszechnie używanej przez pruszkowian nazwy 
Glinki Hosera, tak jak zrobiono w przypadku Parku 
Potulickich i Parku Żwirowisko.

Lokalne czyli gorsze
W Polsce chyba nikt nie próbuje czerpać z wiejskie-

go zasobu przy dobieraniu nazw ulic na nowych osie-
dlach. Byłyby to nazwy w rodzaju Zbojska, Przydatek, 
Grzywki, Niwa, Pastwa, jeśli je wziąć z mojej wsi. Nikt 
nie zgodziłby się na takie nazwy, a komentarze by-
łyby w rodzaju „z miasta chcą nam zrobić wiochę”. 
Wypływa to z silnie zakorzenionych antywiejskich i 
antychłopskich stereotypów. Wystarczy zapoznać się 
ze słownikiem internetowego hejtu, w którym wy-
myślanie od „wiochy” należy do stałego repertuaru.

Gorzej, że także w wiejskim środowisku nie ma 
uznania dla własnego dziedzictwa językowego, uwa-
ża się je raczej za coś wstydliwego, niegodne urzędo-
wego usankcjonowania. Kiedy w wiejskich gminach 
wprowadza się nazwy ulic, to często nie czerpie się z 
własnego zasobu, choć każda część wsi i każda droga 
ma utartą od dawna nazwę, ale sięga do miejskich 
wzorów i główną drogę przez wieś bywa nazywana 
Kościuszki, inne zaś Szkolna, Polna itp. 

Jeszcze przykład z miasta Karczewa, gdzie droga 
prowadząca na pastwiska od niepamiętnych czasów 
była nazywana Wygonem. Kiedy radni postanowili 
tej drodze nadać urzędową nazwę wymyśli Łąkową. 
W ten sposób podeptali własną tradycję oraz odrzu-
cili leksykalny zabytek. 

W praktyce w Polsce nazwy dla mianowanie no-
wych ulic bierze się jakby z „centralnego rozdzielni-
ka”. Ci, którzy o tym decydują wydają się być przeko-
nani, że najbardziej godne nazwy to te motywowane 
historią kraju, wybitnymi Polakami itp. W Krakowie 
nawet to udoskonalono. W urzędzie miasta mają 
„bank ulic”, gotową listę zaaprobowanych nazw, ale 
nie mających jeszcze „przydziału” w terenie. Takie 
nazewnicze pret-a-porter. Wszystkie oczywiście pa-
miątkowe. Wygląda to na skrajny przypadek centra-
lizmu, dokładny przeciwbiegun brytyjskiej praktyki.

Skąd różnica?
Czy da się jakoś wytłumaczyć, skąd się wzięły tak 

wielkie różnice między polskim i wyspiarskim sto-
sunkiem do nazewniczego dziedzictwa? Banałem 
będzie oczywiście stwierdzenie, że odpowiedzi na-
leży szukać w historii. Spróbuję na podstawie prze-
szłości przedstawić moje hipotezy.

Po pierwsze, Wielka Brytania nie została tak prze-
orana obydwiema wojnami światowymi jak Polska i 
stąd u nich nie było tak gwałtownych przemieszczeń 
ludności. W 1919 r., w pierwszym numerze Głosu 
Pruszkowa, redaktor napisał, że „to jest już inne mia-
sto i inni ludzie”. Dokładnie to samo napisał Henryk 
Krzyczkowski o sytuacji po ostatniej wojnie. Po przy-
byłych z daleka „innych ludziach” trudno się spodzie-
wać przywiązania do miejscowej toponimii. 

Po drugie, polskie miasta miały zawsze w państwie 
dużo słabszą pozycję w porównaniu z zachodnio-
europejskimi. Stąd być może wziął się, szczególnie 
w mniejszych ośrodkach i wsiach, brak pewności i 
zaufania do własnego dziedzictwa, a w rezultacie 
podatność na wzory dyktowane z centrum. 

Po trzecie, fale przemianowań w Polsce były po-
chodną politycznych przewrotów, dojścia do władzy 
ideologicznych radykałów, którzy swój etos prze-
nosili na toponimię narzucając administracyjnym 
przymusem swoje nazwy. Tak było we wszystkich 
krajach, w których do głosu dochodziły totalitarne 
reżimy. Nie tylko w Rosji, ale w rewolucyjnej Francji 
u schyłku 18 wieku, w Hiszpanii po zwycięstwie gen. 
Franko i oczywiście w nazistowskich Niemczech. 

W Anglii ostatnia porównywalna zawierucha mia-
ła miejsce w piątej dekadzie 17 wieku, kiedy przez 
kilka lat srożyła się wojna domowa, a królowi ucięto 
głowę. Od tamtego czasu odbywała się powolna 
ewolucja ustrojowa bez poważniejszych wstrząsów 
i wykształciło się wzorcowe dla całego świata społe-
czeństwo obywatelskie. W demokracji rządzi lokal-
ność, w totalitarnych reżimach wprost przeciwnie.  

Może to właśnie tłumaczy, dlaczego nikomu w An-
glii nie przychodzi do głowy, aby High St przemiano-
wać na Winston Churchill St, albo nazwę Coventry 
Rd zmienić na Battle of England Heroes Rd?

REKLAMA
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MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU FAMILI CUP - PRUSZKÓW 2017
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasza Malczyka

Szczególnego zaszczytu dostąpił PRUSZKÓW – 
MIASTO  SPORTU oraz MIEJSKA KRYTA PŁYWAL-

NIA „KAPRY”, którym Stowarzyszenie „FAMILY CUP” 
i SPORT „FAMILY CUP” powierzyły organizację re-
gionalnych eliminacji do mistrzostw Polski w pływa-
niu, zawodów, których celem jest upowszechnienie 
sportu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnie-
niem zawodów w których uczestniczą całe rodziny. 
Zawody w pływaniu składają się z 12 eliminacji re-
gionalnych rozgrywanych w okresie od października 
do grudnia 2017 roku w Polsce. Pruszkowska edycja 
pod honorowym patronatem prezydenta miasta 
Pruszkowa – Jana STARZYŃSKIEGO była 5 kolejną, a 
do rozegrania zostały w Piszu, Tułowicach, Sopocie, 
Zgierzu, Jaśle i Wrocławiu. W sobotę 11 listopada  
na pruszkowską  pływalnie zawitały rodziny, które 
zdecydowały  się ten wyjątkowo szczególny dzień – 
ŚWIETO  NIEPODLEGŁOŚCI, spędzić łącząc przyjem-
ne z pożytecznym, startując w zawodach pływackich. 
Rywalizacja odbywała się w kategoriach wiekowych 
w przedziale od roku 2011 i młodsi do roku 1967 i 
starsi z dodatkowym podziałem na kobiety – męż-
czyźni. Wszystkie kategorie wiekowe startowały na 
dystansie 25 metrów z wyjątkiem przedszkolaków, 
które płynęły na dystansie 12,5 metra. Wśród kobiet 
w poszczególnych kategoriach wiekowych triumfo-

od lewej: Wiesław POŚPIECH – spiker- komentator, Jacek ELŻANOWSKI - dyrektor Miejskiej Krytej 
Pływalni „KAPRY”,  główny inspirator i inicjator wielu imprez w naszym mieście, Michał LAN-

DOWSKI – zastępca prezydenta miasta Pruszkowa  oraz Agnieszka ZATORSKA, Aneta WIKLACZ, 
Rafał WIŚNIEWSKI, Michał BAKSALERSKI, Rafał  GROCHOWSKI, Piotr PAŁDYNA, trenerzy, instruk-

torzy i ratownicy – członkowie komisji sędziowskiej

wały: Magdalena URBAN, Justyna DUBAN, Emilia 
WÓJCIK, Monika WOROCH i Janina MORDECKA – 
WOJCIECHOWSKA. Wśród mężczyzn: Ernest KRUK, 
Maciej CZUBAŃSKI, Franciszek WORCH, Jan MISIAK, 
Borys FRONCZAK, Patryk KRUK i Andrzej DUBAN. W 
konkurencji 100 metrów stylem zmiennym OPEN 
kobiet i mężczyzn bez podziału na wiek zawodnicy 
płynęli kolejno stylem: motylkowym, grzbietowym 
klasycznym i crawlem. Wśród kobiet zwyciężyła Ju-
styna DUBAN, a wśród mężczyzn Jan MISIAK. Przez 
organizatora, najbardziej honorowana jest klasyfi-
kacja rodzinna, a o zwycięstwie decydowały czasy 
uzyskane przez sztafety rodzinne. Najlepszą okazała 
się rodzina  FRONCZAKÓW w składzie: ojciec Andrzej, 
syn Borys i córka Michalina. II miejsce wywalczyła ro-
dzina DUBANÓW w składzie: ojciec Andrzej i córki: 
Justyna oraz Magdalena. Miejsce trzecie zajęła ro-
dzina CZUBALSKICH w składzie: ojciec Andrzej oraz  
synowie Rafał i Maciej. Najmłodszymi uczestnikami 
zawodów byli: 8 – letnia Magdalena DUBAN i 5 letni 
Ernest KRUK. Natomiast najstarsi to: 86 letnia (tak, 
tak to nie żadna pomyłka!!!) – Janina MORDECKA – 
WOJCIECHOWSKA oraz 79 letni – Waldemar CICHA-
WA. Najlepsi we wszystkich kategoriach wiekowych 
za miejsca I – III otrzymali pamiątkowe puchary, a za 
miejsca I – VI dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy 
pruszkowskiej edycji Family Cup 2017, którzy ukoń-
czyli zawody otrzymali w drodze losowania atrakcyj-
ne upominki sportowe. Nagrody wręczali: Michał 
LANDOWSKI – zastępca prezydenta miasta Pruszko-
wa. Jacek ELŻANOWSKI – dyrektor Miejskiej Krytej 
Pływalni „KAPRY” w Pruszkowie oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Family Cup. Należy przypomnieć, iż 
kilkanaście lat temu z inicjatywy czasopisma „SPOR-
TOWY STYL”, Stowarzyszenie Family Cup  zainauguro-
wało organizację zawodów Family Cup – corocznego 
cyklu zawodów dla amatorów w takich dyscyplinach  
jak: narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, 
snowboard, kolarstwo górskie, tenis oraz pływanie. 
Zawody posiadają oficjalny status Mistrzostw Polski 
Amatorów, a od kilku lat objęte są honorowym pa-
tronatem Prezydenta RP, który rokrocznie funduje 
Puchar Dla Najbardziej Usportowionej Rodziny w 
Polsce. Wśród rodzin, które uczestniczą w tych sa-
mych składach w co najmniej trzech z czterech edy-
cji FAILY CUP (narty – snowboard, kolarstwo górskie, 
tenis i pływanie) najbardziej usportowiona rodzina 
Family CUP otrzymuje specjalny puchar fundowany 
już od 10 lat przez Prezydenta RP i wręczany w czasie 
ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim. Orga-
nizatorzy z  dumą podkreślają, ze w ich archiwum 
znajduje się blisko100 000 adresów osób, które już 
uczestniczył w zawodach Family Cup.

INFORMUJEMY ZAPRASZAMY 
05.XII.2017 – wtorek – godz. 10.00 VII ZAWODY 
PŁYWACKIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH O PU-
CHAR STAROSTY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. 
10.XII.2017 – niedziela – godz. 14.00 MIKOŁAJ-
KOWE ZAWODY PŁYWACKIE DLA DZIECI POD PA-
TRONATEM PREZEDENTA MIASTA PRUSZKOWA. 
17.XII.2017 – niedziela – godz. 15.00 – 17.30 
PRUSZKOWSKA LIGA PŁYWACKA 2017/2018 O 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA.

Najlepsze rodziny

Najmłodsi triumfatorzy

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, wszystkim sportowcom, 
trenerom, działaczom, fanom, kibicom, sympatykom i ich najbliższym, 
radosnych, pełnych rodzinnego ciepła dni świątecznych oraz zdrowia, 
pomyślności i nieustającego pasma sukcesów w roku 2018. 

Życzy redakcja „Głosu Pruszkowa” 
oraz wydawca Agencja PROFIL
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Przez trzy dni od 3 do 5 listopada 2017 na-
sze miasto było stolicą światowego kolar-

stwa torowego. Na pruszkowskim welodromie 
w pierwszej edycji Pucharu Świata w sezonu  
2017/2018, największej imprezie na tym torze 
od siedmiu lat wystartowało ponad 300 za-
wodniczek i zawodników, reprezentujących 36 
reprezentacji narodowych i 15 torowych ekip 
zawodowych. 

Elita światowego kolarstwa torowego na 
czele z mistrzami i medalistami olimpijskimi, 
świata i Europy rywalizowała w najbardziej 
prestiżowej imprezie roku 2017 w naszym 
mieście z 23 osobową reprezentacją Polski 
(10 kobiet i 13 mężczyzn), także mistrzami i 
medalistami świata i Europy. Klasą dla siebie 
była Justyna KACZKOWSKA – 2 krotna wice-
mistrzyni Europy, która w scratchu – wyścigu 
na 10 kilometrów wywalczyła II miejsce. Na-
tomiast w wyścigu na dochodzenie pokonała 
wszystkie utytułowane rywalki i stanęła na 
najwyższym podium. 

Wśród mężczyzn Szymon SAJNOK wywalczył 
II miejsce w omnium – torowym wieloboju, a 
Mateusz RUDYK w sprincie indywidualnym wy-
walczył także II miejsce. W nadchodzącym se-
zonie Puchar Świata składa się z pięciu rund. Po 
inauguracyjnej rundzie w Pruszkowie, kolarze 
kontynuować będą rywalizację w brytyjskim 
Manchesterze, kanadyjskim Milton, chilijskim 
Santiago i białoruskim Mińsku. Ponadto, a może 
przede wszystkim Międzynarodowa Unia Kolar-
ska zadecydowała, że gospodarzem mistrzostw 
świata w kolarstwie torowym będzie w 2019 
roku Pruszków. Tak więc nasze miasto po raz 
drugi będzie gospodarzem mistrzostw świata, 
bowiem torowcy ścigali się już w Pruszkowie w 
2009 roku. Rok później obiekt gościł pierwsze 
w historii mistrzostwa Europy elity.

PUCHAR ŚWIATA W KOLARSTWIE TOROWYM - PRUSZKÓW 2017
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasza Malczyka

Justyna KACZKOWSKA – pokonała holenderską mistrzynię świata w jeździe indywidualnej na czas 
w kolarstwie szosowym Annemiek Van Vleuten i zdobyła złoty medal

Panattoni Europe Lider Pruszków
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

Po dziewięciu kolejkach 
Panattoni Europe Li-

der Pruszków z bilansem 
sześciu zwycięstw i dwóch 
porażek zajmuje trzecie 
miejsce w tabeli grupy A 
pierwszej ligi koszykówki 
kobiet mając na swoim kon-
cie 14 punktów. W grudniu 
podopieczne trenera Jacka 
RYBCZYŃSKIEGO czekają 
najpierw dwa mecze wyjaz-

dowe: 9 grudnia w Gdańsku (mecz z AZS-em Uni-
wersytet Gdański) i tydzień później w Bydgoszczy 
(mecz z KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz). 
Wszystko na to wskazuje, że ostatnim meczem 
pruszkowskich LIDER-ek w 2017 roku będzie poje-
dynek derbowy z AZS-em Uniwersytet Warszawski, 
który zostanie rozegrany w Pruszkowie (hala ZNICZ) 
najprawdopodobniej 21 grudnia, chociaż brany 
pod uwagę jest także termin 13 grudnia (środa). 
Miłą niespodziankę swym sympatykom sprawiło 
kierownictwo PTS LIDER Pruszków. W grudniu, w 
barwach Panattoni Europe Lidera Pruszków zade-
biutuje Agata SZCZEPANIK – 25 letnia, mierząca 193 
cm wzrostu zawodniczka grająca na pozycjach środ-
kowej lub silnej skrzydłowej. Wychowanka MOSM 
Bytom zadebiutowała na parkietach ekstraklasy w 

sezonie 2007/2008 występując w zespole SMS-u 
PZKosz Łomianki. Następnie w  CCC Polkowice, 
gdzie czterokrotnie stawała na podium Mistrzostw 
Polski, ŚLĘZA Wrocław (I liga), Pszczółka AZS UMCS 

Lublin, gdzie sięgnęła po Puchar Polski w roku 2016. 
W sezonie 2016/2017 związała się z Energą Toruń 
występując w 16 meczach Basket Ligi Kobiet. Wita-
my w Pruszkowie. 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i koniec 2017 roku. To zawsze okazja do chwili spokoju, 
refleksji, a także czas podsumowań. Chcielibyśmy z tej okazji złożyć wszystkim ludziom sportu: 
zawodnikom, trenerom, sponsorom, partnerom, działaczom oraz kibicom najserdeczniejsze 
życzenia. Niech przy wigilijnym stole zagoszczą spokój, rodzinne ciepło oraz miłe wspomnienia, 
a magia Wigilijnego Wieczoru sprawi, by w Nowym Roku 2018 marzenia zmieniły się 
w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania.

Pruszków – grudzień 2017

Miejski Klub Sportowy „ZNICZ” Pruszków
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Chcesz pracować w zgranym zespole? Dołącz do nas!
Aktualnie do naszej hurtowni w Ursusie poszukujemy osób na stanowiska:

- Zastępca Kierownika Działu – Narzędzia i Farby
- Asystent/ka Działu Kas
- Magazynier 
W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy: 
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Wynagrodzenie zawsze do 7 dnia następnego miesiąca.
• Premie uznaniowe oraz za osiągnięte wyniki.
• Wolne niedziele oraz co drugie soboty.
• Duże zniżki pracownicze na cały asortyment.
• Kartę Multisport, Opiekę Medyczną - Medicover, Ubezpieczenie na życie, Akcje Pracownicze.
• Szansę na rozwój (80 % naszej kadry kierowniczej pochodzi z awansów wewnętrznych).

• Pakiet szkoleń, w tym szkolenia na wózki widłowe dla pracowników magazynu.
• Pracę, do której przychodzi się z przyjemnością, bo jesteśmy zespołem fajnych ludzi :)!

Zainteresowany/zainteresowana? Aplikuj!
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
beata.kowalska@saint-gobain.com lub kontakt telefoniczny pod numerem: +48 600 421 879.

W dniu Święta Niepodległości na boisku 
przy ul. Helenowskiej tradycyjnie odbył 

się turniej finałowy rozgrywek o Puchar 11 li-
stopada. Do rywalizacji o trofeum przystąpiło 6 
drużyn, które zakwalifikowały się do końcowego 
etapu: Mantika, MegaMeble, Ostoja, Real, Sznaj-
der i Viagra.

Zespoły te zostały losowo podzielone na dwie 
grupy, w których rywalizacja toczyła się syste-
mem „każdy z każdym”. Dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy były premiowane awansem do 
półfinału.

Pierwszą grupę wygrał zespół Mantika, który 
odniósł dwa zwycięstwa: 3:0 z Realem oraz 2:1 
z MegaMeblami. Oba te zespoły stoczyły bój o 
drugie miejsce, z którego ostatecznie zwycięsko 
wyszła ekipa Realu, bowiem zespół MegaMeble 
z powodu kontuzji musiał zakończyć rywalizację 
przed czasem.

Niezwykle zacięta była rywalizacja w drugiej 
grupie, którą wygrała Viagra zwyciężając 1:0 ze 
Sznajderem oraz remisując 1:1 z Ostoją. Kolejny 
remis w meczu Sznajder-Ostoja dał awans do 
półfinału tej drugiej drużynie.

Pierwszy mecz ½ finału miał wyjątkowo jedno-
stronny przebieg. Drużyna Viagry zdominowa-
ła Real i wygrała 5:0. Drugi mecz decydujący o 
awansie do finału miał dużo większą dramaturgię. 
W podstawowym czasie gry mecz zakończył się 
remisem 2:2 i o zwycięstwie zdecydowały rzuty 

Piłkarski Puchar 11 Listopada w Pruszkowie
Tekst & foto - Przemysław Prętkiewicz

karne, w których Ostoja pokonała 1:0 Mantikę.
W meczu o trzecie miejsce zagrały zespoły, któ-

re razem rozpoczynały turniej, czyli Real i Manti-
ka. Ponownie spotkanie zakończyło się zwycię-
stwem Mantiki, tym razem jednak wyższym, bo 
aż 5:1.

Finałowe spotkanie natomiast rozegrali mię-
dzy sobą zawodnicy Ostoi i Viagry. Ten mecz ob-
serwował już zza linii bocznej Prezydent Miasta 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz Zastępca Prezy-
denta Michał Landowski, którzy oglądali dobre 
i szybkie spotkanie oraz dwie bramki kapitana 
Ostoi- Ludomira Kalukiewicza, dające drużynie 
Ostoi  zwycięstwo w całym turnieju.

Po ostatnim gwizdku finałowego meczu nastą-
piła ceremonia rozdania nagród. Nagrodę dla 
najlepszego zawodnika Pucharu 11. listopada 
otrzymał bohater finałowego meczu- Ludomir 
Kalukiewicz z Ostoi, najlepszym bramkarzem wy-
brano Marcina Sierocińskiego z Viagry, a królem 
strzelców został autor 7 bramek- Piotr Szurgot z 
Mantiki. Statuetki oraz nagrody rzeczowe dla wy-
różnionych graczy, a także medale i puchary dla 
najlepszych drużyn wspólnie wręczyli Prezydent 
oraz Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Organizatorzy turnieju o Puchar 11 listopa-
da pragną serdecznie podziękować Urzędowi 
Miasta Pruszkowa oraz Miejskiemu Zarządowi 
Obiektów Sportowych za pomoc w organizacji 
turnieju oraz ufundowanie nagród na najlep-
szych drużyn i zawodników. Organizatorzy dzię-
kują również  Piotrowi Sztykowi, który pełnił rolę 
sędziego głównego zawodów.

REKLAMA

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Ostoja
2. Viagra
3. Mantika
4. Real

Najlepszy zawodnik turnieju: 
Ludomir Kalukiewicz (Ostoja).
Najlepszy bramkarz turnieju: 
Marcin Sierociński (Viagra).
Król strzelców turnieju: 
Piotr Szurgot (Mantika) – 7 bramek.

Drużyna Ostoja
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Ogłoszenie
Pracownika ochrony do magazynu logistycznego w Ołtarzewie. System pracy 24/48.  Stawka 
13 PLN brutto. Tel.: +48 601 206 874.

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

tel.: (22) 770 20 35    www.puppruszkow.pl    sekretariat@puppruszkow.pl

ul. Traktorowa 6 w Pruszkowie

Tel.: 513 728 514
e-mail: renatapospiech.biuro@gmail.com

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oferuje pełen zakres usług księgowych

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający

Oferujemy: 
- stałą pracę
- korzystne wynagrodzenie
- elastyczne godziny pracy
- stabilna i długotrwałą współpraca
- zapewniamy bezpłatne wyżywienie

Oczekujemy: 
- zaangażowania w wykonywanie     
  powierzonych obowiązków
- dokładność i sumienność

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za czystość i porządek w pokojach hotelowych

Jeżeli marzy ci się praca w fajnym miejscu w nie-
powtarzalnej atmosferze, koniecznie wyślij do nas 
swoje cv na adres: finanse@innova-group.pl lub 
przynieś aplikację bezpośrednio do Hotelu Comfort-
Biznes, ul. Bolesława Prusa 1, 05-800 Pruszków

Ogłoszenie
Pracownik Kontroli Towaru. Pruszków. Zapewniamy transport ze stacji PKP. Stawka 12 zł 
netto plus premia uznaniowa. Umowa o pracę. Tel.: +48 693 021 944.

1. Ślusarz narzędziowy - wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku, znajomość form gorącokanałowych, zdolności manualne do napraw 
form wtryskowych, umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej z rysunku technicznego, praca w Raszynie. Oferta nr 3178.
2. Magazynier - Operator wózka widłowego - uprawnienia do obsługi wózka widłowego, praca w Sokołowie. Oferta nr 3185.
3. Specjalista ds. medycyny szkolnej - wykształcenie średnie, pielęgniarka, mile widziany staż pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz organizacji własnego warsztatu 
pracy, systematyczność, cierpliwość, praca w Brwinowie. Oferta nr 3244.
4. Pracownik biurowy - wykształcenie minimum średnie, komunikatywna znajomość języka angielskiego, praca w Raszynie. Oferta nr 3255.
5. Elektromechanik - wykształcenie średnie elektryczne, 5 lat stażu pracy, uprawnienia SEP, znajomość języka angielskiego, praca w Kaniach. Oferta nr 3260.
6. Kasjer - Sprzedawca - wykształcenie minimum podstawowe, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, praca w 
Nadarzynie. Oferta nr 3301.
7. Młodszy specjalista ds. zakupów - wykształcenie wyższe, mile widziany staż pracy, komunikatywność, dobra organizacja pracy, komunikatywna znajomość języka angielskiego, praca w Jankach. Oferta nr 3337.
8. Pracownik magazynowy - wykształcenie podstawowe, uprawnienia do obsługi wózków widłowych, praca w Pruszkowie. Oferta nr 3347.
9. Kucharz - wykształcenie gastronomiczne, minimum rok stażu pracy, praca w Otrębusach. Oferta nr 3396.
10. Recepcjonista/tka - Referent ds. administracyjno - biurowych - wykształcenie średnie, rok stażu pracy, umiejętność obsługi komputera (Ms Office), mile widziana podstawowa znajomość 
języka angielskiego, praca w Sokołowie. Oferta nr 3413.
11. Strażnik - wykształcenie minimum średnie, 2 lata stażu pracy w strukturach straży gminnej/miejskiej, ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych/miejskich, prawo jazdy kat. 
B, praca na terenie gminy Nadarzyn. Oferta nr 3466.

Ogłoszenie
Zatrudnię pracownika ochrony na obiekt handlowy w Pruszkowie. Stawka 14,00 zł netto. 
Tel.: +48 664 920 349.

Miejska Rada Seniorów skła-
da pruszkowskim Seniorom, a 
także wszystkim tym, którzy 
będą kiedyś Seniorami, naszym 
Opiekunom z Urzędu Miasta 
oraz Panu Prezydentowi najser-
deczniejsze życzenia zdrowych, 
pełnych radośći, szczęścia i spo-
koju Świąt Bożego Narodzenia. 
Życzymy Państwu dużo optymi-
zmu i wiary w pogodne jutro. 
Niech radość i pokój Świąt to-
warzyszy nam przez cały Nowy 
2018 Rok.

Życzenia świąteczno - noworoczne

Z inicjatywy Kościoła „El Shaddaiʺ - pruszkowskiego zboru (parafii) Kościoła Bożego w Polsce od połowy 
listopada działa punkt wydawania kanapek, sałatek i gotowych posiłków. Punkt powstał dzięki współpracy 
kościoła z warszawską  organizacją Misja Pomocy. W każdą środę o godz. 14 na dziedzińcu hotelu Tadros przy 
ul. Niecałej 5 w miejscu w którym odbywają się spotkania i nabożeństwa kościoła, wszyscy zainteresowani 
mogą bezpłatnie otrzymać dla siebie i swojej rodziny żywność na kolację i śniadanie. Z pomocy już korzysta 
wiele rodzin z naszego miasta. Kościół „El Shaddaiʺ w ramach prowadzonej akcji zaopatruje także w kanapki 
świetlicę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żbikowie i Tworkach. Jak mówi pastor Kościoła „El Shaddaiʺ Jacek 
Słaby to dopiero początek tego rodzaju działań, w przyszłości kościół planuje rozwinięcie dystrybucji żywności 
poprzez pozyskanie kolejnych dostawców żywności. Jeśli chcesz skorzystać z z bezpłatnych kanapek i zesta-
wów sałatkowych jesteś serdecznie zapraszany w każdą środę na godz. 14 na ulicę Niecałą 5 w Pruszkowie.

Zaproszenie
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