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Feridun Erol reżyser
Foto - ze zbiorów autora

Zapiski Eroltomana (72)

Trudno jest pisać, kiedy wszystko zostało już 
napisane, a powiedziane, „o jeden most za 
daleko”. Senat miał być nasz! Jest! Jednym 

głosem. No, może dwoma, co znaczy, że nie wyszli-
śmy na zero, jak śpiewał mój nieodżałowany przy-
jaciel Jasiek Kaczmarek. Z dniem Wszystkich Świę-
tych, jest na rzeczy wspomnieć Ciebie Jaśku, nasz 
nieodżałowany Joryku. Znałem go, mówi Hamlet, 
był to człowiek niewyczerpany w żartach, niezrów-

nanego humoru... „Pero, pero. Bilans musi wyjść na 
zero!”. Śpiewałeś to w Opolu. Dokładnie czterdzieści 
lat temu. Mój drogi przyjacielu, który wędrujesz po 
nieboskłonie, jak Jaś wędrowniczek, za przeprosze-
niem Johny Walker, a w tle motyw muzyczny „In the 
Haven”. Nie muszę dodawać, że to sztandarowy 
„kawałek” Louisa Armstronga. Niech Ci tam zachry-
pi, bo on też w Niebie. Mnie też to brzmi w uszach, 
kiedy oglądam fotkę z mojego starego programu 
rozrywkowego w tv. Został mi się jeno fotos.

Jaś Kaczmarek, Jonasz Kofta w awangardzie, w 
drugim rzędzie leżą Lidka Korsakówna z Jankiem 
Prochyrą. W dalszym planie, obok mnie Andrzej 
Wojciechowski, późniejszy twórca Radia Zet, a tu w 
charakterze redaktora i pomysłodawcy tego telewi-
zyjnego programu, „Ja Klaudiusz”.

 Zobaczcie sami, jaka to była paka! Wyglądają jakby 
byli w niebie, a to Rzym. A gdzie się miała toczyć ak-
cja, kiedy autorzy folgowali sobie, krytykując socja-
listyczną, jedynie słuszną rzeczywistość ? Rozszalała 
cenzura tępiła każdy żart i nawet najbardziej cienką 
aluzję trzeba było chować pod dywan. Koledzy sta-
wali na rzęsach, żeby to, co zostało wyrżnięte z tek-
stu, zinterpretować gestem, mrugnięciem powieki i 
zmarszczeniem nosa. Widzowie czytali między wier-
szami. Trzeba przyznać, że władza ludowa dawała 
pewien margines swobody. Dlatego słynęliśmy jako 
najbardziej wesoły barak w socjalistycznym obozie. 
W Związku Sieradzkim nie do pomyślenia. Tak zwani 
szutczycy (prześmiewcy) czyli radzieccy kabarecia-
rze, od dawna siedzieli po łagrach. U nas cenzura 
mieściła się w gmachu na ulicy Mysiej numer 5. 
Byłem tam kilka razy broniąc z autorami tekstów 
każdej linijki wiersza. Trudno sobie wyobrazić, ale 
każdy żart, każda wolta była tam prześwietlana rent-
genem. Dlatego uważam, że kabarety Egida i Elita 
wzniosły się na wyżyny. To była zabawa w kotka i 
myszkę. Robota koronkowa. Nie trzeba się było wy-
głupiać, przebierać w Bóg wi co i kopać na scenie. 
Starczyło słowo. Słowo było tym dynamitem, dzięki 
któremu Nobel dostał nagrodę. Żartuję. 

To tak a rebours.  Bo to Olga Tokarczuk, Polka, 
dostała nagrodę Nobla. W co nie uwierzył minister 
kultury, niejaki Gliński. Biedak nie doczytał żadnej 
książki noblistki. A nam duma rozparła piersi. To, 
jakbyśmy my wszyscy Polacy, "jak jedna rodzina" , 
pisząc... podania, skargi, odwołania i donosy, dostali 
alles cuzamen do kupy, to światowe wyróżnienie! 
Fajerwerki i bengalskie ognie, światło na scenę! 

Tymczasem mamy miesiąc listopad. Wszystkich 
Świętych. „Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to 
będzie, co to będzie?”. Warto się zastanowić, bo 
oto posłowie w sejmie zaczęli odprawiać gusła, pod 
dyktando Wielkiego Maga. Co to będzie? A no z se-
natem  nie poszło po ich myśli. Ale to tylko kwestia 
czasu. już widzę, co się będzie działo w maju, kiedy 
przyjdzie wybierać prezydenta. Już widzę te dopłaty 
od każdego kopyta i pogłowia. Wieś otrzyma swoje 
pięćset, sześćset, a może nawet 700+. Niepokorne 
miasta dostaną walkowerem 500-. Trzaskowskiego 
powieszą na szubienicy. Ma się oczywiście rozumieć, 
że chodzi o baner z podobizną niepokornego prezy-
denta. Będzie to powtórka z rozrywki. Jak nie powie-
sić, to może utopić opozycjonistę w wiślanych ście-
kach, za które sam „osobiście jest odpowiedzialny”. 
Ba, nie wiadomo, czy nie brał udziału w sabotażu? 
Nie podano tego oficjalnie, ale w wiadomościach 
TVP, można było to wyczytać „między wierszami”. 
Czas umierać. To stwierdzenie rymuje się również 
ze  świętem zmarłych. Jak ulał. 

No dobrze. A jak maszynka w Brukseli się zepsuje 
i zabraknie dopłat? Albo pojawi się szarańcza wy-
puszczona przez Erdogana. Migrująca tranzytem 
przez nasz kraj, z Syrii do Szwecji? Co wtedy? Kosy na 
sztorc i na bisurmana. Nie musimy mieć helikopte-
rów, rakiet itd. Zrobimy powtórkę z historii. Już raz szły 
dzieciaki z butelkami na czołgi. A potem czwórkami 
do nieba. Głupota. Przecież, „dał nam przykład Bona-
parte, jak zwyciężać mamy!”. To też głupota. Dlacze-
go Bonaparte? To tak jakbyśmy nie mieli Bolesława 
Chrobrego. Kłopot z tym, że Chrobry się trochę nie 
rymuje... Sobieski już bardziej. Dał nam przykład Jan 
Sobieski, jak zwyciężać mamy! Czy nie brzmi bardziej 
patriotycznie? Chociaż... zostałbym przy  Napole-
onie, bo co byśmy nie powiedzieli, ten karlus, wnosi 
do naszego hymnu francuską elegancję. No i do tego  
Walewska... Też nie wiadomo, wstyd czy duma? 

Tak kochani. Pojawiłem się na świecie, załapu-
jąc się jeszcze o przedwojnie. Potem było coraz 
gorzej. Korowody trupów. Danse macabre. Jako 
przedszkolak wystąpiłem w tym reality show. By-
łem świadkiem nie kończących się ekshumacji. 
Trupy, trupy, trupy. Sam się dziwię, że nie świruję, 
nie mam tików itd. W tamtych pierwszych kilku la-
tach po wojnie, pogrzeby celebrowali księża. Była 
nadzieja.  Zajadałem  „ciągutkowe” czekoladki z 
UNRRY. Właśnie wtedy, władza ludowa zaczęła się 
rozkręcać. Koledzy mojej dwudziestoletniej cioci 
Halinki poszli w kazamaty, a piosenka „Czerwone 
maki na Monte Cassino” trafiła na zakazaną listę. 
Cały wojenny trud i przelana krew, poszły na mar-
ne. To było stracone pokolenie. Zaszczuci, torturo-
wani, nie wiedzieli, że Polacy, ich towarzysze broni, 

na życzenie Stalina, nie wezmą udziału w paradzie 
zwycięzców, jaka odbyła się w Londynie, 8 czerwca 
1946 roku. Polskie Siły na Zachodzie były jedną z 
najliczniejszych nacji, walczących po stronie alian-
tów. Chichot historii. Jedyną polską organizację bo-
jową zaproszoną do udziału w paradzie byli piloci 
z Dywizjonu 303. Mieli maszerować w szeregach 
RAF, ale odmówili  solidaryzując się z resztą woj-
ska,

Szczytem perfidii było przemówienie Winstona 
Churchilla w Izbie Gmin. „Wyrażam głęboki żal, że 
żaden z oddziałów polskich, które walczyły u na-
szego boku w tylu bitwach i które przelały swoją 
krew dla wspólnej sprawy, nie zostały dopuszczo-
ne do udziału w Paradzie Zwycięstwa. Będziemy w 
tym dniu myśleli o wojsku. Nigdy nie zapomnimy o 
ich dzielności ani o ich bojowych wyczynach, które 

związane są z naszą własną sławą pod Tobrukiem, 
Cassino i Arnhem”.

To się nazywa „angielska racja stanu”. Sir Winsor 
Churchill sprzedał nas w białych rękawiczkach. Ba-
tiuszka nie życzył sobie udziału armii, która już raz 
umknęła mu z Kołymy. Mówiąc językiem obrazo-
wym.

Znowu diabeł mnie podkusił, żeby pisać o spra-
wach, które były, minęły. Ile we mnie jadu, ale tak 
jest ze wszystkimi niedobitkami Drugiej Światowej 
Wojny. Patrzmy teraz na ręce angolom, którzy coś 
majstują przy Brexicie. Odpadły im kolonie. Stracili 
wyłączność na handel herbatą. Jestem ciekaw, na 
czym teraz zrobią interes? Nie można bez przerwy 
pokazywać ciężarnych księżniczek i królewiczów w 
fasowanych mundurach. Potwór z Loch Ness, po-

wiedzmy sobie, zgrana karta, to już bardziej oba-
wiałbym się imama Abu Bakr el Badadiego, ale 
właśnie  zlikwidowali go Amerykanie. Na tym nie 
koniec. Diabeł nie śpi. Jestem ciekaw z której strony 
nas zaatakuje? I to nie będzie żaden oswojony Lucy-
fer z bajki o Panu Twardowskim, tylko Bies kryjący 
się w ludzkiej postaci. Może przyjąć dowolną for-
mę. Będzie judził, przywoła smoleńską katastrofę. 
Aniołowi zapali świeczkę a diabłu ogarek. Wiem, że 
gdybym ogłosił zgadywankę, to każdy z Was poka-
że go paluchem. Lepiej będzie, kiedy zostanę przy 
mistrzu Twardowskim, który jest moim idolem od 
najmłodszych lat. Widomo, że podpisał cyrograf z 
diabłem, zaprzedając mu duszę w zamian za wielką 
wiedzę i znajomość magii. Któżby tego z nas nie zro-
bił? Patrząc po politykach... wszyscy, bez względu 
na przynależność partyjną. To przecież sami magicy. 

Upiory obsiadły Plac Piłsudskiego. Przy grobie Nie-
znanego Żołnierza zmiany wart i zapalone znicze. 
Tak by się chciało, żeby zapanowała cisza i zaduma, 
ale gdzie tam... 

Wiem, że „z żywymi trzeba naprzód iść”,ale na-
szła mnie jakaś smuta na tegoroczne, listopado-
we WYPOMINKI. Chciałbym, żeby moja modlitwa 
za umarłych była pogodna, szczera i pozbawiona 
wścieklizny. Tylko jak to zrobić?

Wasz Feridun Erol 

Mój program rozrywkowy w TV pt. „Ja Kludiusz”. Rok 1976



P.S. Miłym i sympatycznym paniom z Biura Rek-
tora dziękuję za pomoc, a Rektor wrocławski ASP 
przesympatyczny prof. Piotr Kielan był onegdaj 
studentem profesora Horbowego, takie oto piękne 
meandry toczą się wśród bohemy artystycznej mojej 
kochanej uczelni...

J. A.

www.gpr24.pl      Felieton   Jerzy Antkowiak
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Mój Przyjaciel Zbyszek Horbowy, „Szklany Rycerz”, Rektor

Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - „Piktogram”

Na zdjęciach: Zbyszek w trzech odsłonach, pogodny 
jak zawsze licealista wolsztyński nad jeziorem, słynne 

kieliszki na jednej z setek ekspozycji oraz Jego Ma-
gnificencja - Rektor „cały w gronostajach”, autorem 

zdjęcia portretu prof. Zbigniewa Horbowego jest 
Krzysztof Pachurka, natomiast wykonawcą samego 

portretu jest Jerzy Kapłański

L
istopad miesiącem wspomnień. To najlepszy 
miesiąc wspomnieniowy, a wspominanie 
przyjaciół, którzy odeszli nie może mieć pięk-

niejszej niż jesień oprawy. Piszę te moje memuary 
w szumie październikowych złotych, jesiennych 
polskich liści. Złote liście są międzynarodowe, więc 
może jednak bez tych niepotrzebnych patriotycz-
nych westchnień będzie zgrabniej. Jest złociście 
i już, bez żadnej uwertury, wspomnieniowej gry 
wstępnej, chociaż będą oczywiście lata wcześniejsze 
- jesteśmy we Wrocławiu i mkniemy całą sforą mło-
dej durnej i chmurnej młodości z Placu Polskiego na 
Traugutta przez złoty październikowy Park Słowac-
kiego na zajęcia, Zbyszek na szkło, ja na ceramikę. 
Kto nie zna październikowego wrocławskiego słońca 
niech uwierzy - nie ma nic piękniejszego, zwłaszcza, 
że piszę o latach, o których smartfonowa młodzież 
nic nie wie i nie wierzy, że one kiedykolwiek istniały. 
Studiowaliśmy z Jego Magnificencja w latach 1953-
1959 - to Zbyszek, czyli po bożemu i ja 1953-1960 
bo na piątym roku zderzył mi się niestety wybryk 
chuligański, czyli zupełnie nie po bożemu. Rekto-
rem wówczas był prof. Stanisław Dawski. Piszę to 
wspomnienie poświęcone Zbyszkowi Horobowe-
mu, czarodziejowi szkła we wszystkich postaciach, 
kolorach, proporcjach i przeznaczeniach od form 
unikatowych do poezji wszystkich kieliszków świa-
ta. Odtwarzam tamte studenckie czasy i późniejsze 
twórcze, a także pełne poważnych, wyrafinowanych 
i szalonych, niezwykłych przedsięwzięć z pamięci, też 
już niestety pamięci „drugiej świeżości”, bez jakiego-
kolwiek wspomagania. Nasze drogi biegły obok sie-
bie równoległe bez nadmiernego zaglądania sobie w 
kalendarze i sprawdzania, co tam, komu w duszy gra. 
W pamięci mam spotkania, jakieś studenckie bale, 
zjazdy, wernisaże, rozmowy i niekończące się ilości 
anegdot, no i Zbyszka nieustające poczucie humoru, 
a każde spotkanie nie tylko ze mną, bo znam to z 
rozlicznych opowieści było spuentowane soczystym 
dowcipem. Sądzę, że pełniąc tyle funkcji, tyle reali-
zując i mając całą gamę kontaktów na różnych mó-
wiąc patetycznie „wysokościach” zachował mimo 
powagi urok wiecznego chłopca - dobroduszniaka. 
Kiedyś miałem jakiś dziwny i ni to pokaz mody, ni to 
happening na wrocławskich Jatkach - uliczce cudo i 
spotkałem Zbyszka w towarzystwie doborowej, we-
sołej kompanii, zapewne studentów, bo lat to było 
naście, jeśli nie więcej. Mój wolsztyński licealny i 
przed licealny kolega brylował wśród wrocławskiej 
młodej bohemy - król życia, co się zowie. Lata sie-
demdziesiąte, przejście podziemne pod Warszaw-
skim Dworcem Centralnym, w tłumie pasażerów, 
ktoś z walizką tak wielką i zapewne tak ciężką jak 
ten ktoś - a któż to taki? To nie kto inny, tylko mój 
szklany rycerz Zbysiuniu, do Ministerstwa Kultury 
na Krakowskie Przedmieście z kryształami i szkłem 
ozdobnym, aby zapewne coś załatwić tak zwanym 
„sposobem”. Wszyscyśmy używali podobnych wy-
trychów, ale to był wiek dwudziesty i nie licząc wojen 
i powtórnych skutków tychże - w sprawach obycza-
jów był to przysłowiowy „wiek niewinności”. 

Sięgam pamięcią to i ówdzie, cofniemy się jesz-
cze ze Zbyszkiem do liceum, ale w międzyczasie 
nadchodzi jednak z Wrocławia wspomaganie; „na 
prośbę Pana Rektora prof. Piotra Kielana przesyłam 
w załączeniu CV prof. Zbigniewa Horbowego” - Biu-
ro Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta. A niewiele lub jeszcze mniej brakowało, 
że nigdy by do tego, co powyżej i co będzie jeszcze 
poniżej nie doszło... 

Znamy się ze Zbyszkiem od lat chłopięcych, Zbysio 
z Kargowej - to Ziemia Lubuska, ja z Wolsztyna, tu 
się kończy, czy może zaczyna Wielkopolska, chodzi-
my do Liceum im. Karola Marcinkowskiego, Zbyszek 
dojeżdża do szkoły, w klasie maturalnej będzie już 
mieszkał u mnie w Wolsztynie. W „rupieciarni” – ma 
się rozumieć - miejscu przypominającym pracownię 
zwariowanych artystów, amatorów od gazetek ścien-
nych, szkolnego radiowęzła (graliśmy amerykańskie 

przeboje - ku utrapieniu wiadomo, kogo). Byliśmy 
też autorami słynnego graffiti, nie pomnę, w której 
dziewiątej czy dziesiątej klasie. W ramach tak zwane-
go „czynu” (młodym trzeba by wytłumaczyć, o co tu 
biega) wymalowaliśmy na całej ścianie, olbrzymiej, 
bo gmaszysko naszego liceum piękne i pokaźnych 
gabarytów znak ZMP - w złotych kłosach dyskretnie 
zakamuflowaliśmy tekściki polityczne bardzo niepo-
prawne, czytelne tylko dla wtajemniczonych... 

Rok 1953, nadciąga matura, prawdziwa, trzeba 
umieć czytać, trzeba umieć pisać, matematykę Zby-
szek łyka jak bułkę z masłem, do mnie przychodzi 
korepetytor, z „polaka” piszemy o „związkach ide-
ologicznych Pana Tadeusza z ówczesną publicysty-
ką”, koniec świata, czyli wieje grozą... 

Ale my jesteśmy dzielni chłopcy, maturę mamy w 
kieszeni, wybieramy się na studia, Zbyszek do Po-
znania, ja do Krakowa. Pyry poznańskie na Wydziały 
Rolnicze, otwarte głowy to Politechnika, Zbyszek do 
nich należy, tu fetyszem jest motoryzacja, ciągle sły-
szę, o jakichś Simpsonach, motocyklach, samocho-
dach. Ferwor dyskusji i planów, kolega Horobowy 
przewodzi grupie „konstruktywistów”. 

U mnie jest inaczej - przenoszą w 53 roku Wydział 
Dziennikarstwa do Warszawy, ojciec na Kraków był 
na tak, bo dużo kościołów, a ja wieczny ministrant, 
zaś do Warszawę jest veto. I wtedy ze Zbyszkiem 
knujemy plan. Składam papiery do PWSSP Wrocław, 
odpisują żeby nadesłać jakieś prace, wysyłam trzy 
bohomazy – odpisują, żeby przyjeżdżać na egzamin. 
Zbyszek, jedź ze mną, ten Wrocław to jakiś moloch 
cały w gruzach. Jak to tak jedź po prostu? No to rysuj, 
masz kreskę, ilustrowaliśmy ku uciesze klasy Mona-
chomachię Krasickiego, czyli wojnę mnichów. Zby-
szek to przy mnie okaz stoicyzmu – rysuje, wysyła, 
zapraszają Zbigniewa Horbowego na egzamin (jesz-
cze nie wiedzą, że przyszłego rektora). Jedziemy do 
dużego miasta, trzeba się jakoś przyzwoicie ubrać. 
Mama Horbowa (wtedy odmieniano nazwisko przez 
przypadki) strwożona, żebyśmy tylko nie wygląda-
li jak pożal się Boże jakaś „cyganeria z rupieciarni”. 
Kupujemy sobie białe przyzwoite impregnowane 
trencze, nam się wydaje, że wyglądamy jak dwa wy-
tworne Humphrey´e Bogarty, ale to niestety nie chce 
być prawdą. Jest lipiec 1953 jesteśmy we Wrocławiu. 
Idziemy z naszego akademika z Henryka Pobożnego 
9 (jeszcze nie wiemy, że będzie „nasz”) przez pięk-
ne mosty nad Odrą, Młyn Maria i Plac Nankiera na 
Plac Polski do uczelni na egzamin. Z daleka widać, 
że zgromadzona młodzież wygląda trochę inaczej 
niż my, Zbyszek jak zawsze charmant powiada do 
mnie przyszłego odzieżowca - te płaszcze nie! Nie są 
niestety naszym strzałem w dziesiątkę, zawracamy, 
zatem, idziemy do pięknej secesyjnej Hali Nankiera, 
wchodzimy w płaszczach, wychodzimy bez płaszczy, 
jak u Hitchcocka, los pięknych trenczy pozostaje nie-
znany... 

Atmosfera egzaminów to sen, jakiś złoty. Nie było 
lekko i łatwo, ale było przyjemnie, zdajemy i jesteśmy 
przyjęci, od piętnastego września będziemy studen-
tami. Przyjmuje nas nasza kochana, wtedy asystent-
ka Prof. Marii Dawskiej – Prof. Wanda Gołkowska, 
uśmiechnięta i przyjazna wszystkim „Dusia”, pachnie 
farbami, terpentyną, olejem i werniksem - jesteśmy 
w niebiańskim zachwycie... Po prostu poezja. 

No i się potoczyło. Zbyszek wierny uczelni przeszedł 
wszystkie szczeble wtajemniczenia od dyplomu na 
Wydziale Szkła w 1959 roku, później wykładowca, 
docent, profesor, prorektor, prodziekan, wreszcie 
Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła, w latach 1999-
2005 rektor ASP. Króluje w Hutach Szkła Artystycz-
nego i Gospodarczego w Szczytnej Śląskiej i w Po-
lanicy Zdroju, organizuje Studio Szklarskie INCO we 
Wrocławiu, realizuje kompozycje przestrzenne, na 
liczne wystawy krajowe i zagraniczne, morze nagród 
i ocean odznaczeń. Duch Szklanego Rycerza unosi 
się nie tylko nad Dolnym Śląskiem, dla studentów i 
przyjaciół to był przysłowiowy Ojciec Wergiliusz, co 
to kochał dzieci swoje. Kończę wspomnienia, nie jak 
zawsze, Boże kochany, a gdzie plenery, bale przebie-
rańców... Pełne życie Zbyszka to opowieść na bar-
dzo długie zimowe wieczory, życie barwne, bogate 
i twórcze. Dzwonię do żony naszego bohatera, pani 
Krystyny Horbowy, właśnie wraca z Kargowej, gdzie 

w dniu Jego urodzin 28 października 2019 został 
Honorowym Obywatelem tego miasta. To piękna i 
wzruszająca puenta - są jeszcze takie miasta, które 
naprawdę kochają swoich artystów.
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Z przykrością przyjąłem wia-
domość o rezygnacji z udziału 
w lekkoatletycznych Mistrzo-
stwach Świata naszej wspania-
łej Zosi Ennaoui, dzisiaj pozna-
łem przyczyny tej decyzji. 

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Na sportowo

Otóż nasza zawodniczka wstąpiła jakiś czas 
temu w szeregi Sił Zbrojnych RP a zupaki, 
tutaj cytat z artykułu pana Macieja Petru-

czenki, „zmusiły ją do wyczerpujących ćwiczeń z cięż-
kim karabinem, dziewczynę o warunkach fizycznych 
najwyżej 12-letniego dziecka (158 cm, 43 kg)!!! Ga-
nianie mającej i tak kolosalne obciążenia treningo-
we drobniutkiej sportsmenki w pełnym rynsztunku 
na pewno polskiej armii nic dobrego nie przyniosło, 
polskiej lekkoatletyce zaś ogromnie zaszkodziło. Poza 
tym: czy panowie dowódcy mają choć trochę oleju w 
głowie i nie powinni wyciągnąć wniosków z podob-
nego, lecz o wiele bardziej dramatycznego, zupac-
kiego, a mówiąc wprost – tragicznego zdarzenia w 
Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w czerwcu 
przy temperaturze ponad 30 stopni instruktor wf ka-
zał ponoć studentom – w kompletnym umunduro-
waniu i butach wojskowych, a na dodatek z pełnym 

osprzętem – przebiec 10 kilometrów, co skończyło 
się śmiercią jednego z nich, a paru innych omal nie 
skończyło tak samo?”. Nic dodać nic ująć... 

Bardzo przeżyłem ostatnie Mistrzostwa Świata w 
lekkiej atletyce, szczególnie występ naszej sztafety 
pań 4x400 m. To piękny widok, jak jedyne w czo-
łowej, liczącej się w walce o medale stawce biegną 
Polki, bijąc rekord Polski o 2,5 sekundy. W dodatku to 
nie jest tylko czwórka  bo srebrny medal dostała też 
biegnąca wspaniale w półfinale pani Anna Kiełbasiń-
ska. No i Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata, 
Marcin Lewandowski, który także pobił rekord Polski 
i zdobył brąz za dwoma Kenijczykami, a także Paweł 
Lisek, też brąz a to były Mistrzostwa Świata ! Oraz 
srebro Joanny Fiodorow w rzucie młotem i szczę-
śliwie wywalczony brąz Wojtka Nowickiego, który 
dopiero w hotelu dowiedział się o decyzji sędziów, 
przyznającej mu równorzędne trzecie miejsce z Wę-
grem, w rzucie młotem. Zobaczymy jak to będzie na 
Olimpiadzie ! Ostatnio sporo było siatkówki i czytam i 
słyszę, że polską reprezentację w piłce siatkowej cze-
kają boje z gigantami... Heloł, to Polska jest obecnym 
Mistrzem Świata i niech się jej boją, raczej… Dzisiaj 
dowiedziałem się, że przed II Wojną Światową Pol-
ska była piątym co do wielkości producentem samo-
lotów na świecie. Wśród wielu udanych konstrukcji 
były wysoko cenione myśliwce PZL P24, rozsławione 
między innymi przez świetne wyniki walk greckich 
pilotów z niemieckimi pilotami i doskonałe Łosie, 
oba z innowacyjnymi rozwiązaniami, z których nie-
które są kontynuowane do dziś. Szkoda, gdyby nie 
wojna, kto wie gdzie byli byśmy… Obecnie nasze za-
kłady lotnicze są wyprzedane zagranicznym firmom 
praktycznie za cenę gruntów. Ale jest nadzieja w 
znajdującym się w ostatnim stadium fantastycznym 

projekcie VeryLightJet o nazwie Flaris. Otóż mamy w 
Mielcu biznesmena, pana Rafała Ładzińskiego, któ-
rego wydawałoby się zwariowanym pomysłem jest 
zbudowanie najlepszego na świecie odrzutowca dla 
rodzin, małych firm. Samolotu, który na wysokości 
takiej samej na jakiej latają odrzutowce pasażerskie 
i z taką samą prędkością wyląduje na trawie, przewo-
żąc 5 osób włączając pilota. Maszyna ma być bardzo 
prosta w pilotażu, zwykła licencja amatorska ma wy-

starczyć, w dodatku ma być super bezpieczny będąc 
zaopatrzony w spadochron dla całego samolotu! 
Jego cena ma być jedną czwartą wartości odrzutow-
ca produkcji konkurentów. Polak potrafi! I jeszcze nie 
byłbym sobą gdybym nie ponarzekał.

Komentator zawodów żużlowych, jednym tchem: 
półtorej okrążenia, półtorej sezonu i wrócił z powro-
tem. 

A przy okazji, Bartosz Zmarzlik Mistrzem Świata!!! 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy 
rzeką Żbikówką, ulicą Władysława Reymonta, ulicą Długą, ulicą Ludową, ulicą  3-go Maja i ulicą Ciechanowską - „Ludowa” wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, które odbędzie się od 18 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: 
poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 14:00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 
w dniu 2 grudnia 2019 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:30.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  patrz 
Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2019.  

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2019 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w 

Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Prusz-

kowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl  patrz Architektura i Urbanistyka  OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA   Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego    ROK 2019 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
ww. planów.

                                                                                                     Prezydent Miasta 
                                                                                                            Pruszkowa

                                                                                                                                                                                                                                        /-/  Paweł Makuch

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
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Tu wszystko się kończyło, a równocześnie sta-
wało się początkiem. Czy można być w pełni 
sobą nie doświadczając tragedii? – pomy-

ślał. Tak idąc dotarł do grobu przyjaciela, z którym 
jeszcze przed rokiem odbywał podobną wędrów-
kę. Doznał lekkiego zaskoczenia. W sąsiedztwie, na 
wyrytym w kamieniu epitafium, jakby w tle, u wez-
głowia, wyrastało duże, weneckie, wymurowane z 
kamienia gotyckie okno, z szybkami w tle, z których 
wyłaniała się postać pięknej, młodej kobiety. Okno, 
w szczycie prawego łęgu było pęknięte i rozburzo-
ne. Wyglądało jak dzieło cmentarnego wandala, 
który nie dokończył dewastacji, gdyż został przy-
łapany na gorącym uczynku. Ale to było pierwsze 
wrażenie, bo wyryte w głazie epitafium dopełniało 
cały sens: „Wędrowała przez ocean życia nie zna-
jąc śmierci, lecz piękno tej podróży nie uwolniło ją 
od niej”. Miała zaledwie 45 lat, kiedy rozbity łąg 
okienny dał się jej wyzwolić z tragedii cierpienia, bo 
tak naprawdę tragedią żyjącego człowieka jest jego 
niewiedza – pomyślał - kiedy cel staje się jasny,  zni-
ka strach. Śmierć jest przerażająca dla tych przede 
wszystkim, którzy nigdy nie rozumieli życia, dla tych, 
którzy ją pojęli jest dalszym Zmartwychwstaniem. 
Wciąż nie mogąc oderwać wzroku od sąsiedniego 
grobu doznawał swoim pozamaterialnym zmysłem 
- obecności przyjaciela. Słońce przestało przeszka-
dzać i poczuł nagle, jakby te dwa światy, złączone 
razem dopełniały tej samej powieści o człowieku, 
która nie kończy się ziemskim epizodem. „Macie 
oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie”(Mk 
8. 18 ) – takie epitafium zapisywało się teraz w jego 
sercu i ta smutna konstatacja że nie umiemy i nie 
chcemy patrzeć szóstym, ponadnaturalnym zmy-
słem. A przecież go mamy. Pisał o nim ks. prof. Jan 
Przybyłowski. To rewelacyjne sto trzydziesto stro-
nicowe dziełko powstało po operacji swego serca 
i odmieniło jego patrzenie na całe otoczenie, a 
przede wszystkim na drugiego człowieka. On wy-
bitny profesor teologii stosowanej, po wielu latach 
odkrył i  nagle zrozumiał coś więcej niż dotychczas 
wiedział. Zaczął postrzegać świat szóstym zmy-
słem. Napisał w narracji: „Współczesny człowiek 
staje się coraz bardziej ślepy, głuchy, nieczuły, pu-
sty, bo zatracił szósty zmysł. Dzisiaj jest coraz więcej 
ludzi bardzo samotnych, żyjących w totalnie zapla-
nowanym świecie bez Boga. Gdyby cały świat stał 
się na moment szpitalem, a wszyscy ludzie byliby 
pacjentami, to większość z nich odkryłaby na nowo 
szósty zmysł i świat już na zawsze stałby się inny, 
bo byłoby w nim więcej miłości, a ludzie staliby się 
lepsi, mądrzejsi, piękniejsi i szczęśliwi. Każdy czło-
wiek otrzymuje w darze pięć zmysłów: dotyku, 
wzroku, smaku, słuchu i powonienia. Jednak jest 
jeden zmysł, szósty, który również każdy człowiek 
posiada, ale większość, niestety, z własnej winy go 
nie wykorzystuje”.                                    

Pomyślał że dzisiejszy dzień stał się dla niego też 
swoistym przebudzeniem. Doświadczał czegoś 
niezwykłego. Czuł jak otacza go wielka rzesza lu-
dzi , wśród których teraz przebywał. Przez chwilę 
stał skrępowany, a wszystkie jego myśli odleciały 
gdzieś daleko. Pozostało tylko wrażenie, którego 
doświadczył chwilę przed. To tak jakby czas się 
zatrzymał. Za moment wszystko wróciło do nor-
malności. Puste groby, nad którymi można by za-
płakać nad losem człowieka i te, jeszcze nielicznie 
rozświetlone światłem zniczy, nad którymi unosiło 
się jak duch, ezoteryczne, rozedrgane powietrze. 
Miał rację autor „Szóstego zmysłu”, wszystko ma 
początek w sercu, pragmatyka życia to uzupełnie-
nie. Wychodząc z cmentarza wciąż miał w pamięci 
obraz pękniętego okna i tę piękną młodą kobie-
tę, która tak wcześnie musiała pożegnać ziemski 
świat. Wieczorem, kiedy kładł się spać, ogarnęła 
go refleksja zapalonej lampy. Kiedy nacisnął wy-
łącznik , zgasła. To tak jak z życiem ludzkim – po-
myślał – , które wypala się do końca, ale prąd ni-
czym dusza wciąż jest. Wystarczy na nowo włączyć 
przycisk. Kartezjańskie „Myślę więc jestem” wraz 
z zapalonym na nowo światłem zamieniło się w 
hermenautykę „rozumiem więc jestem”. Wziął 
więc do ręki  książkę swego przyjaciela. W epilogu 
doczytał:                                                            

„Minęły trzy miesiące od mojej operacji serca. W 
tym czasie zmieniło się w moim życiu wiele zwy-
czajów. Stałem się człowiekiem z nowym sercem i 
jeszcze bardziej doceniam działanie szóstego zmy-
słu. Każda chwila z życia nabiera nowego kolorytu i 
kształtu. Jestem nadal otwarty na nowe wyzwania, 
ale bardziej czuję potrzebę przeżywania wszyst-
kiego, co dotyczy mojej osoby poprzez serce. Być 
w pełni sobą to mało, zrealizować plany życiowe 
to niewiele, dalej się rozwijać to małostkowe. 
Otworzyć do końca swoje serce – to jest dopiero 
pełnia życia… Nowe serce , to wolne serce, pięk-
ne, kochające, szczere, ciepłe, wrażliwe, delikatne, 
ale jednocześnie mocne, odporne, niezwyciężone, 
odważne. Taki też jest człowiek z nowym sercem. 
Patrzy na świat szeroko otwartymi oczyma i trwa 
w podziwie i zachwycie…”.

O B R Ó T     K O Ł A
ks. Jan Sochoń

Modlę się chyba za mało ,
zbyt rzadko padam na kolana.
Czyżbym ufał jedynie 
samemu sobie, podnosił się

Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - ze zbiorów autora

Szósty zmysł

Ostatnie promienie babiego 
lata zmagały się z poranną, jesz-
cze teraz różnokolorową aurą, 
strącaną coraz intensywniej z 
drzew. Szedł alejką cmentarną, 
pochylony przed agresywnym 
słońcem, które jak na ostatni 
dzień października wyjątkowo 
rozpraszało nastrój otoczenia. 
Szeleszczące pod stopami li-
ście dawały znać, w tym miej-
scu szczególnie, o kruchości 
ziemskiego życia. 

o własnych siłach, kiedy dzień 
rozkwita letnią porą.

Czyżbym zapomniał, że to
chwila tylko, jeden obrót koła.

Że będę musiał usprawiedliwić
każde słowo, gest i spojrzenie.

Że wszystko zostanie policzone,
widoczne, jak na dłoni.

Że nie ukryję na dłużej żadnej
rzeczy tego świata.

Że miłość nie wystarczy,
jeżeli będzie zjawiać się 

jedynie z Twojej, Boże, Strony
i zgaśnie w moich ramionach.
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Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - ze zbiorów autora

Kobieta z odkrytymi plecami

Po przejrzeniu wielu utworów 
poetyckich zawierających frazę: 
p l e c y, doszedłem do przeko-
nania, że ta część ciała człowieka 
nie kojarzy się zwykle najlepiej. 

B
o to nie tylko „ugięte pod ciężarem plecy”, „nie-
którzy to mają plecy”, „wspiął się po naszych 
plecach”, „miej gdzieś, co inni mówią za Two-

imi plecami”, ale też „nóż w plecy”, „strzałem/siekierą 
w plecy”. 

Serdeczny                                                                                                            
Jedną ręką przytulał dla hecy,                                                                       
drugą po przyjacielsku,                                                                                   
wbijał nóż w plecy.
Pablo Picasso namalował przejmujący obraz praso-

waczki („Kobieta prasująca”), której układ ciała, plecy w 
kształcie trójkąta, sterczące wysoko nad głową, mówią 
wszystko o okrucieństwie losu tej kobiety, o beznadziei 
żywota sprowadzonego do prasowania (ciężkim żelaz-
kiem z duszą). Obraz powstał we wczesnej fazie twór-
czości hiszpańskiego artysty, gdy jeszcze integralność 
ciała ludzkiego miała dla niego znaczenie.

Jednakże plecy nie muszą być znakiem okrucień-
stwa losu, ani tym wszystkich, o czym wspomniałem 
na początku. Mogą być częścią ciała niezwykłej urody, 
emanującą zmysłowością, erotyzmem w najczystszej 
postaci (bez dosłowności). Takie plecy ma młoda ko-
bieta sfotografowana w Wenecji na jednym z wielu 
mostów przerzuconych nad kanałami. Nigdy w życiu 
nie widziałem tak pięknych pleców, tak kształtnych, 
lśniących i czystych, o skórze miękkiej, aksamitnej. Nie 
wiem do czego miałbym je porównać… do Mlecznej 
Drogi, Pól Elizejskich, Autostrady Słońca?... nie wiem, 
słów mi brak.

Plaża
Chciałbym nawilżyć Twoje plecy
kroplami pocałunków…
Zanurzyć się w cieple,
gorącej od serc plaży…
Rozkoszy bezkresnej.

Sobotni wieczór 19 października przejdzie  do 
historii naszych Saloników. Z racji tego, że paź-
dziernik jest Miesiącem Seniora – ostatni Salonik 

właśnie Seniorom był szczególnie dedykowany. Przybyli 
tłumnie z nadzieją na spotkanie z wybitnymi artystami.

Przede wszystkim, to jednak oni – Seniorzy w pierw-
szym rzędzie zaprezentowali swoje artystyczne umie-
jętności. Ponieważ 19 października jest od 62 lat dniem 
urodzin Antoniego Murackiego, licznie zebrana publicz-
ność odśpiewała Jubilatowi gromkie „Sto lat!!!”

Dopiero wówczas mógł Antoni zaśpiewać hymn salo-
nikowy tradycyjnie uaktualniony – tym razem o wątek 
seniorski. Po nim, w świat magicznej piosenki francu-
skiej wprowadziła publiczność Justyna Bacz z godzinnym 
recitalem opartym na utworach znanych powszechnie 
twórców znad Sekwany, jak również mniej znanych i nie 
znad Sekwany oraz na własnych kompozycjach. Było li-
rycznie, jesiennie i nastrojowo i niejedna łza potoczyła 
się po policzku.

Potem, wraz z pojawieniem się Krzysztofa Daukszewi-
cza nastąpiła zmiana nastroju i choć znów były łzy, to 
tym razem ze śmiechu. Bard był w wyśmienitej formie 
i przez kolejną godzinę naszego programu zawojował 
serca pruszkowskiej publiczności.

Sto lat, Panie Krzysztofie! Sto lat, Tolku!!

19 października, w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry odbyła się uroczysta promocja książki „Wiel-
cy Polacy którzy ratowali świat”. Wydawnictwo 

zostało dofinansowane ze środków Powiatu Prusz-
kowskiego, a Honorowy Patronat nad przedsięwzię-
ciem objął Prezydent Pruszkowa – Paweł Makuch.

Salonik dla Seniora
Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk

Wielcy Polacy, którzy ratowali życie

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk

Pomysłodawczynią i Koordynatorką projektu jest Mo-
nika Jędrzejewska-Wiergiles, współzałożycielka SPAD’u 
– Stowarzyszenia Pomocy Afrykańskim Dzieciom i zało-
życielka Fundacji Sofijka oraz Katarzyna Malinowska – 
założycielka SPAD’u. Autorką biogramów składających 
się na tę publikację jest Elżbieta Stępień.

Konsultację merytoryczną przyjęła na siebie Małgo-
rzata Bojanowska, Andrzej Mączkowski oraz Grzegorz 
Zegadło.

Książki zostaną przekazane do wszystkich bibliotek 
publicznych z powiatu pruszkowskiego.
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Rozmowa z prezydentem Pruszkowa 
Panem Pawłem Makuchem - cz. 1

Adam St. Trąbiński - Mija właśnie rok od 
czasu wyborów samorządowych, w wyniku 
których został Pan prezydentem Puszkowa. 
Co zmieniło się w (Pana) życiu prywatnym – 
to raz, dwa – jak Pan ocenia ten okres pracy w 
nowym miejscu, także współpracy z zastęp-
cami Prezydenta?

Paweł Makuch - Rok po wygranych wybo-
rach, przede wszystkim pragnę powiedzieć, że 
nadal niezmiennie się z tego wyniku cieszę. Był 
to bardzo intensywny czas, przepełniony cięż-
ką pracą. Rok, który niezwykle szybko minął i 
jak patrzę wstecz i przypominam sobie wszyst-
ko, co w tym czasie się wydarzyło, to aż sam 
się dziwię, że było tego tak dużo. A wracając 
do pytania, czy coś się zmieniło w moim życiu 
prywatnym, to muszę przyznać, że niewiele. 
Cały czas mieszkam w Pruszkowie, mam żonę i 
dwie córki. Pracuję dużo i często nie ma mnie w 
domu, ale tak również było i wcześniej, chociaż 
może w mniejszym wydaniu. Zmieniła się ilość 
osób, z którymi rozmawiam przechodząc przez 
miasto i z którymi wymieniam się codziennym 
"dzień dobry". To drobna zmiana, ale niezwy-
kle miła i dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna. 
Cały czas rozmawiam z mieszkańcami naszego 
miasta i wykorzystuję ku temu każdą okazję, 
czy to oficjalne spotkania, czy te przypadko-
we w czasie wolnym. Organizuje konferencje 
prasowe i cykliczne spotkania z mieszkańcami, 
które nazwałem ,,Porozmawiajmy o Pruszko-
wie”. To dla mnie bardzo cenne spotkania. Jeśli 
natomiast chodzi o pracę w nowym miejscu, 
którym jest budynek Urzędu Miasta w Prusz-
kowie, to nie będę ukrywał, że przekraczając 
próg budynku po raz pierwszy jako prezydent, 
a było to 23 listopada ubiegłego roku, czułem 
swego rodzaju ekscytację, niepewność i cieka-
wość. Dzisiaj znam się już z moimi pracownika-
mi, ale każdy dzień jest inny i obfituje w nowe 
wyzwania, dlatego praca jest zdecydowanie 
ciekawa i pewnie również dlatego czas tak 
szybko mija. Jestem dostępny dla mieszkań-

ców, słucham ich rad, sugestii i potrzeb. Chcę 
aby tak otwarci na mieszkańców byli wszyscy 
pracownicy Urzędu. To dla mieszkańców i dzię-
ki nim jesteśmy w tym miejscu.

Pytał Pan redaktor również o współpracę 
z moimi Zastępcami. Powiem nieskromnie - 
dokonałem świetnego wyboru i każdy dzień 
utwierdza mnie w tym przekonaniu. Stajemy 
przed trudnymi decyzjami, ale co najważniej-
sze potrafimy ze sobą rozmawiać i pomimo, 
że często brakuje czasu, to każdy z nas wie, że 
zawsze możemy na siebie liczyć.

A.St.T - Czy praca ta przyniosła wymierne 
efekty, czego nie udało się załatwić? I czy 
praca ta rozminęła się z własnymi wyobra-
żeniami?

P.M. - Szczerze mówiąc okres przedwyborczy 
i kampania były tak intensywne, że nie mia-
łem zbyt wiele czasu na zastanawianie się i wy-
obrażanie, jak to będzie gdy..., dlatego też nie 
miały się z czym te moje wyobrażenia rozmi-
nąć. Na dzień dzisiejszy nie ma rzeczy, których 
nie udało się załatwić. Jest natomiast wiele 
tematów, które cały czas są w toku, choćby 
uruchomienie połączenia autobusowego do 
Warszawy. Jest wiele tematów, których reali-
zacje udało się rozpocząć i zrealizować, np. 
zmiany w kursowaniu autobusów na terenie 
Pruszkowa. Zmiany te są już bardzo widoczne 
i odczuwalne przez osoby z naszej komunika-
cji korzystające. Cieszą mnie wszystkie sygnały, 
które do mnie docierają, że zmiany są na plus 
i że mieszkańcy są zadowoleni. A proszę mi 
wierzyć, że takich głosów jest dużo. Jest wiele 
tematów, które pojawiły się w ciągu tego roku 
i które musiały być realizowane natychmiast, 
abyśmy mogli na ich realizacji zyskać. Mam tu-
taj na myśli gruntowny remont ul. Miry Zimiń-
skiej - Sygietyńskiej oraz ul. Stalowej. Tematów 
jest bardzo wiele. Ale tak jak mówiłem podczas 
kampanii, tak i podtrzymuję rok po wygranych 

wyborach - nie ma rzeczy niemożliwych i każdy 
dzień mnie w tym przekonaniu utwierdza.

A.St.T - Mówi się o opozycji wewnątrz Rady 
Miasta, jeśli chodzi o proces decyzyjny, czy 
fakt ten utrudnia znacznie pracę?

P.M. - Znacznie nie, ale nie będę również mó-
wił, że nie jest odczuwalny. Za nami już XII Sesji 
Rady Miasta. W ciągu tych dwunastu posie-
dzeń zapadło wiele decyzji. Tutaj należy wró-
cić do pytania poprzedniego. Wiele tematów 
już udało się zrealizować lub rozpocząć. Mam 
ogromna nadzieję, że kolejne przed nami, bo 
przecież zarówno mi jak i naszym Radnym za-
leży przede wszystkim na pracy na rzecz nasze-
go miasta i jego rozwoju. I tak jak mówiłem, tak 
to nadal potwierdzam, zależy mi na tym, aby 
radni ciężko i merytorycznie pracowali dla na-
szych mieszkańców i miasta. I tak w większości 
jest, a o pojedynczych złych przypadkach nie 
warto wspominać.

A.St.T - Nowy Prezydent nie dokonywał z 
początku znaczących posunięć personalnych, 
z czasem takie nastąpiły, m.in. z powodu 
odejścia pracowników na emerytury; znane 
są wakaty i trudności z obsadą stanowisk w 
administracji miejskiej (dobór na zasadzie pu-
blicznego konkursu i wymagania).

P.M. - Od pierwszego dnia pracy w Urzędzie 
Miasta zacząłem spotykać się z pracownikami. 
To była dla nich nowość. Prezydent, którego 
można spotkać na korytarzu lub który zagląda 
do pokoju. Dla mnie to normalne. Pracuje-
my razem. Musimy się znać i ufać sobie. Jeśli 
chodzi o drastyczne ruchy kadrowe, to muszę 
przyznać, że bardzo bawiły mnie informacje, że 
nowy Prezydent rozpocznie pracę od zwolnień. 
Nic takiego się nie wydarzyło. Każdy, kto mnie 
zna, wie, że szanuję ludzi i ich pracę. Faktycznie 
rok 2019 był rokiem, w którym kila osób odeszło 
na emeryturę. Taka kolej losu. Na ich miejsce 
pojawili się nowi pracownicy. Rozpisane były 
również konkursy na nowe stanowiska, ale to 
chyba nie powinno nikogo dziwić. Świat idzie 
do przodu. My też chcemy rozwijać Pruszków, 
a co za tym idzie i nasz Urząd, więc muszą się w 
nim pojawiać specjaliści od nowych tematów, 
które wcześniej nie były realizowane. Dla mnie 
zaszczytem jest to, że pracownicy, dla których 
stałem się nowym szefem zaakceptowali mnie i 
chcą ze mną pracować. Wspólnie tworzymy do-
brą atmosferę, a to odczuwają także mieszkań-
cy. Urząd już zmienił na lepsze, a będzie jeszcze 
bardziej przyjazny dla mieszkańców.

A.St.T - Inwestycje kluczowe. Znana była 
Pana emocjonalna prezentacja (zimą – w sta-
rostwie) na temat budowy nowego wiaduktu 
nad torami PKP oraz słynnej „paszkowianki” 
– inwestycji niezbędnej dla poprawy, czy wręcz 
zabezpieczenia komunikacji drogowej w rejo-
nie miasta? Jak te sprawy wyglądają na dziś?

 
P.M. - Zawsze będę emocjonalnie i zdecy-

dowanie podchodził do spraw, które dotyczą 
naszego miasta. Co do wiaduktu, powstała 
nowa ekspertyza techniczna, która pokazała, 

że wiadukt nie jest w tak złym stanie jak to nam 
przedstawiano. Może służyć jeszcze kilka lat, 
a my ten czas musimy przeznaczyć na forso-
wanie naszej koncepcji budowy nowoczesnej 
przeprawy nad torami. Paszkowianka jest w 
fazie projektu i tu także jako miasto jesteśmy 
bardzo aktywni. To droga bardzo dla nas po-
trzebna i mam nadzieję, że powstanie. Do stra-
tegicznych, ważnych dla nas inwestycji zaliczyć 
możemy także realizowane przez MPWiK w m. 
st. Warszawie S.A. tzw. Pasmo Pruszkowskie, 
czyli dodatkowy wodociąg, które będzie alter-
natywą dla istniejącej magistrali, a której stan 
techniczny znany jest wszystkim mieszkańcom 
Pruszkowa. Wspieramy warszawską spółkę, bo 
wiem jak to ważny dla nas projekt. O plano-
wanych ,,strategicznych” inwestycjach mogę 
mówić długo, sprawy techniczne, czy prawne 
mogą jednak zanudzić czytelników. Ja pozwolę 
sobie wspomnieć jeszcze o budowie wiaduk-
tu w ciągu ul. Grunwaldzkiej, połączeniu ul. 
Sienkiewicza z Miry-Zimińskiej, budowie ul. 
Nowoinżynierskiej, Działkowej, planowaniu 
tzw. ul. Nowobłońskiej, budowie przedszko-
la na Gąsinie, szeregu inwestycji w okolicach 
Parku Mazowsze, budowie lub modernizacji 
szeregu placów zabaw, parkingów. Tu warto 
wspomnieć także o tężni solankowej, która 
powstanie w Parku Kościuszki.

A.St.T - Swego czasu Miasto zawarło umo-
wę z PKP - Dworce na wynajem pomieszczeń, 
m.in. piętro odrestaurowanego Dworca, 
przejęto te pomieszczenia i nic tam się nie 
dzieje? Dlaczego?

P.M. - Dzieje się i już niebawem te działania 
będą widoczne dla mieszkańców. Trwają in-
tensywne prace, swoje miejsce będzie miała 
tam Książnica Pruszkowska, która otworzy tam 
filię. Chcę, aby to miejsce było w dużej części 
oddane mieszkańcom. Marzy mi się, aby zna-
lazła się tam także mała filia Urzędu Miasta, w 
której mieszkaniec bez potrzeby przychodze-
nia na ul. Kraszewskiego będzie mógł załatwić 
podstawowe sprawy. Pamiętajmy, że te po-
mieszczenia znajdują się w budynku dworca, 
więc lokalizacja jest doskonała. Z pomieszczeń 
będą mogli korzystać także mieszkańcy i orga-
nizacje społeczne. Swoje miejsce znajdzie tam 
zarówno młodzież jak i seniorzy. To ma być na-
sze miejsce, jakiego do tej pory w Pruszkowie 
nie było.

A.St.T - Czy trwają prace nad tegorocznymi 
nagrodami Urbs Nova?

P.M. - Nova to już tradycja, z której nie zamie-
rzam rezygnować. To nagroda prezydenta mia-
sta ma już swoją markę i prestiż, który pragnę 
zachować i rozwijać. Prace  trwają, konieczna 
jest aktualizacja regulaminu przyznawania 
nagród, chcę zmienić także formułę, trochę ją 
unowocześnić. Mogę Pana Redaktora uspoko-
ić, nagrody Urbs Nova będą przyznane.

A.St.T - Dziękuję za dotychczasową roz-
mowę. Ze względu na obszerność tematów 
dokończymy ją w wydaniu grudniowym ga-
zety.
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Hanna Ban-Oganowska, ur. w 
1936 r. rzeżyła dni Powstania 
Warszawskiego, ukrywając się 
wraz z rodziną – matką Józefą 
Ban, siostrą Krystyną oraz babcią 
– w piwnicach śródmiejskich ka-
mienic. Jej ojciec Kazimierz Ban, 
żołnierz AK 102 kompanii ba-
talionu „Bończa” zgrupowania 
„Róg” grupy „Północ”, brał udział 
w walkach powstańczych na te-
renie Starego Miasta, a następ-
nie Śródmieścia Północnego. 

Listopad w Muzeum Dulag 121

Hanna Ban-Oganowska - wspomnienia z Powstania

Rodzina została wygnana z miasta po kapi-
tulacji. Pędzeni do obozu przejściowego w  
Pruszkowie, uciekli z pochodu i ukryli się w 

miejscowości Salomea, a następnie przedostali się 
do Janek. Publikujemy pierwszą część wspomnień 
Pani Hanny Ban  spisanych w 2007 roku.

Do spisania tych wspomnień – już znacznie niepeł-
nych – skłoniły mnie bardzo uroczyste obchody 63. 
rocznicy Powstania Warszawskiego  i  fakt, że w tym  
dniu mignęła mi w odbiorniku telewizyjnym sylwet-

9 listopada (sobota), godz. 15:00, „Pruszków w 
1919 roku” - spotkanie z cyklu „Pruskoviana”

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z 
cyklu „Pruskoviana”. Marian Skwara i Maciej Bo-
enisch opowiedzą o sytuacji w mieście w rok po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości i po za-
kończeniu Wielkiej Wojny. Problemów było wie-
le, a znalazły one odbicie w Księdze Protokołów 
Rady Miejskiej 7stycnia 1919 – 31 grudnia 1919   
wydanych przez Książnicę Pruszkowską w 2019 r

16 listopada (sobota), godz. 15:00, „Wyprawa 
wileńska 1919 roku” 

Wykład organizowany w ramach ogólnopolskiej 
Akademii Niepodległości.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warsza-
wie i Muzeum Dulag 121 zapraszają na wykład  

dr. hab. Piotra Szlanty (Uniwersytet Warszawski) 
z cyklu ogólnopolskiej Akademii Niepodległości. 
Będzie on poświęcony historii jednej z pierwszych 
polskich operacji wojskowych podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej.

 
23 listopada (sobota), godz. 15:00, „Józef Kiljań-
ski  (1929-2019) 

Nieznany kronikarz Pruszkowa” – spotkanie z cy-
klu „Pruskoviana”.

Muzeum Dulag 121 zaprasza na kolejne spotka-
nie z cyklu „Pruskoviana”, w czasie którego przy-
bliżymy Państwu sylwetkę zmarłego w tym roku 
Józefa Kiljańskiego, który przez całe swoje życie 
był silnie związany  z rodzinnym Pruszkowem i z 
Duchnicami. O zamiłowaniach Józefa Kiljańskiego 
do historii opowie jego syn – Jacek Kiljański. 

24 listopada (niedziela), godz. 12:00, Spacer po 
terenie dawnych Zakładów Naprawczych Tabo-
ru Kolejowego w Pruszkowie

Muzeum Dulag 121 zaprasza na historyczny 
spacer po terenie Zakładów Naprawczych Tabo-
ru Kolejowego w Pruszkowie. O historii dawnych 
Warsztatów Kolejowych i obozu Dulag  121 opo-
wie przewodnik Szymon Kucharski. 

Miejsce zbiórki: siedziba Muzeum Dulag 121.

30 listopada (sobota), godz. 15:00, „O przemija-
niu – ks. Twardowski” - widowisko poetyckie

Muzeum Dulag 121 zaprasza na widowisko poetyc-
kie w reżyserii Karoliny Skrzyńskiej. Spektakl grupy Te-
atralnia K40 został przygotowany w oparciu o poetyc-
ką i prozatorską twórczość ks. Jana Twardowskiego.

Od 9 listopada do końca miesiąca, „Ojcowie Nie-
podległości” – wystawa 
Z okazji Święta Niepodległości Muzeum Dulag 
121 zaprezentuje wystawę „Ojcowie Niepod-

ległości” przygotowaną przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Od 9 listopada do końca miesiąca 
ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w 
Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. 

Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.

Dzieci w wieku 8-11 lat 
Zapraszamy na spotkania Klubu Bardzo Mło-

dego Historyka. W tym roku uczestnicy nakręcą 
filmy animowane i krótkie dokumenty ze wspól-
nych podróży. Odwiedzą Pruszków sprzed wielu 
lat. Dowiedzą się jak wyglądały dawne przedmio-
ty codziennego użytku. Poznają stroje, w jakie 
ubierali się nasi przodkowie. Odwiedzą dawne 
księstwa i królestwa. A wszystko w ramach gier, 
zabaw, quizów i konkursów. 

Zajęcia zatytułowane „Wehikuł Czasu” odbywa-
ją się w soboty w godz. 10:00 – 12:00. 

Prosimy o zapisy telefoniczne: (22) 758 86 63 
lub mailowe: edukacja@dulag121.pl

ka mojego ojca Kazimierza (pseudonim „Gaś”), który 
walczył w AK i  brał udział w powstaniu na Starym 
Mieście.

Gdy zmniejszono obszar Getta, niektóre budynki, 
które znalazły się poza nim, jako mieszkania służbo-
we przekazano między innymi pracownikom Deut-
sche Post. Jednym z nich był mój ojciec. W 1941 lub 
1942 roku otrzymaliśmy więc mieszkanie na ulicy 
Grzybowskiej (róg Ciepłej).  Odbywały się tu spotka-
nia różnych grup mężczyzn (była to jakaś komórka 
AK), które napawały mnie i moją starszą siostrę Kry-
stynę wielkim strachem.  Gdy na klatce schodowej 
słychać było nagle  jakieś głośne kroki, powstawała 
panika wśród zebranych. Najczęściej  rozdawali oni 
wówczas w pośpiechu karty do gry  i zaczynali „bez-
trosko” grać.

W pamiętnym dniu 1 sierpnia 1944 roku wcześnie 
rano przyjechała z Ochoty nasza babcia (Babcia Pyć), 
która przywiozła nam  z bazaru zakupy. W godzinach 
przedpołudniowych natomiast mama wyszła do 
miasta, nie uprzedzona przez ojca o godzinie „W” ( 
była to ścisła tajemnica). Nie zauważyłam, kiedy wy-
szedł z domu ojciec, ale moja starsza siostra Krysia 
wymknęła się z domu ok. godz. 15-tej. Jak się później 
okazało, zaniosła w torebce jakąś krótką broń ojcu 
na ul. Miodową. Wreszcie wróciła i Krysia i Mama. 
Również babcia zbierała się do odejścia, bo na Ocho-
cie, na Barskiej zostawiła już trochę niedołężnego 
dziadka Jakuba.  Było blisko godz. 17-tej. Babcia po 
kilkukrotnych próbach udania się na Ochotę wróciła 
do nas, bo napotykała  na ulicach barykady, a na-
wet widziała już  zabitych ludzi. Tak więc, zostałyśmy 
w domu same kobiety i dziecko (miałam wówczas 
osiem lat i kilka miesięcy i zdałam już do II klasy Szko-
ły Powszechnej na ulicy Złotej).

Pierwsze dni powstania minęły i w trwodze i w 
nadziei, że przyjdzie zwycięstwo i wreszcie pozbę-
dziemy się okupanta i wszystkich związanych z nim 
represji. Mniej więcej trzeciego lub czwartego dnia 
przybyła do nas na Grzybowską pani Krzemińska 
(przyjaciółka Mamy) z mężem Waciem i synem (14 
lat) Leszkiem. Okazało się, że uciekli oni z Ochoty 
(mieszkali na ulicy Siewierskiej) przed Ukraińcami, 
którzy pacyfikowali Ochotę, spędzając całą ludność 
na słynny „Zieleniak”. Państwo Krzemińscy mieli po 
drodze na Grzybowską liczne trudności. Na terenie 
miasta nocowali w kościele (w trumnach).  Od tej 
pory było nas zatem siedmioro.

Bombardowania nasilały się z dnia na dzień. O ojcu 
nie mieliśmy żadnych wiadomości. Wiadomo było 
tylko, że Starówka się broni. Wreszcie przemogłyśmy 
strach i postanowiłyśmy zmienić naszą piwnicę na 
miejsce bardziej bezpieczne, czyli schron żelbetono-
wy znajdujący się po drugiej stronie ulicy w fabryce 
łóżek metalowych Januszkiewicza. Okazało się, że 
wykonanie tego zamiaru było bardzo niebezpieczne. 
Po przebiegnięciu każdego z nas przez jezdnię, rozle-
gała się seria z automatu i tylko cudem udało się nam 
wszystkim cało znaleźć się po drugiej stronie ulicy. 
Już w schronie fabryki Januszkiewicza zaczynał nam 
doskwierać głód. Wyczerpały się niewielkie zapasy 
żywności, jakie zabraliśmy z mieszkania.

Dnia 15-go sierpnia (Święto Matki Boskiej Zielnej) 
uderzyła w nasz dom na ul. Grzybowskiej bomba 

zapalająca. Wtedy Babcia z Krysią odważyły się po-
biec jezdnią i  przez płonącą bramę wejść do naszego 
mieszkania, aby wydobyć resztki zapasów żywności. 
Opowiadały potem, gdy szczęśliwie wróciły, że gdy 
one wygarniały z kredensu zapasy, w drugim pokoju 
szalał już pożar i wszystko trzeszczało. Przyniosły do 
schronu mieszaninę jakiejś kaszy i grochu. Ale i to 
było rarytasem.

Ponieważ bombardowania ul. Grzybowskiej nasi-
lały się coraz bardziej, trzeba było gdzieś uciekać. W 
tym czasie były już poprzebijane przejścia  między 
piwnicami  i dzięki temu (jak szczury) powędrowali-
śmy na ulicę Chłodną, gdzie życie toczyło się jeszcze 
prawie normalnie, tzn. były szyby w oknach, ktoś 
gdzieś grał na pianinie i bombardowania były rzad-
kie. Niestety po kilkunastogodzinnym pobycie w 
którejś z piwnic na ul. Chłodnej, trzeba było uciekać 
dalej, bo bombardowania nasiliły się i tutaj. Historia 
powtórzyła się także, gdy uciekliśmy na ul. Pańską, a 
potem jeszcze na Sienną. I trzeba było znów uciekać. 
Wreszcie wylądowaliśmy na ul. Złotej 32, gdzie dano 
nam za lokum piwniczny „pokoik” z wodomierzami. 
Podejrzewam, że stało się to tylko dzięki temu, że do-
zorcą w tym domu był tato mojej szkolnej koleżanki. 
Tutaj  jakoś się zadomowiliśmy. Najgorszy był głód. 
Obok naszej piwniczki była piwniczka jakiejś starszej 
pani (babci Różyckiej) w której stała szafa, a w niej 
w papierowym worku zapleśniałe już częściowo 
suchary z chleba. Gdy wypatrzyli to Krysia i Leszek, 
robili wspólne wypady, napychając nimi kieszenie. 
Nie wiem też skąd braliśmy owies, który Mama i pani 
Krzemińska mełły na ręcznym młynku i smażyły nam  
z  niego placki. Głód był coraz bardziej dokuczliwy. 
Radość sprawiało znalezienie jednego starego ziem-
niaka (jak to w piwnicy) wyciągniętego gdzieś z kąta 
lub zaproszenie mnie przez Mamę mojej koleżanki 
na jakieś kluski.

Babcia Pyciowa patrząc na mnie i na Krysię, co-
raz bardziej wymizerowane, postanowiła odnaleźć 
swojego kuzyna, który mieszkał na ulicy Zielnej i był 
dozorcą. Wtedy dozorcy mieli jeszcze najlepiej, bo 
ludzie którzy uciekli przed wybuchem powstania z 
Warszawy, powierzyli im swoje mieszkania wraz z 
zapasami żywności. Pamiętam, że na tą wyprawę 
Babcia mnie zabrała, choć było to też niebezpieczne. 
Ale udało nam się szczęśliwie wrócić z woreczkiem 
mąki, z której potem Mama gotowała dla mnie klu-
ski.  Krysia jako starsza musiała zadowolić się jedynie 
polewką.

Któregoś wrześniowego dnia, gdy słońce jeszcze 
ładnie przypiekało, wyszłyśmy z Krysią z naszego po-
mieszczenia na podwórze, gdzie na zwalonym pniu 
drzewa siedziało siedmiu mężczyzn  grających w kar-
ty. W pewnym momencie wpadł na podwórze po-
cisk (zupełnie nie było słychać jego lotu) i wszystkim 
tym mężczyznom ucięło nogi. Mnie i Krysię odrzucił 
impet do przejściowej bramy, tak że szczęśliwie oca-
lałyśmy. Ja miałam tylko lekkie skaleczenie na nodze. 
Po wybuchu wybiegła z piwnicy nasza Mama płacząc 
i krzycząc „moje dzieci, moje dzieci”. No ale dla nas 
skończyło się to szczęśliwie.

Oprócz głodu zaczęły nam dokuczać wszy. Mycie 
było wtedy bardzo symboliczne, bo brakowało wody. 
Wodociągi, jak wiadomo, nie działały, a pompa która 

była na podwórzu, była pod ciągłym obstrzałem albo 
pocisków albo automatów karabinowych. Wielu lu-
dzi, którzy stali tam w kolejce po wodę , przypłaciło 
to ranami lub nawet śmiercią. Wszy biliśmy wieczo-
rami przy naftowej lampie.

Wszystkie te dni spędzone w schronach były dla 
mnie pasmem strachu. Skulona w kąciku ciągle się 
modliłam i trzęsłam, a gdy grzmiały salwy i słychać 
było nurkowanie bombardującego samolotu tzw. 
sztukasa, bałam się, że za chwilę spadnie mi na gło-
wę sufit. W ramach modlitwy śpiewaliśmy wtedy 
wspólnie taką ładną pieśń do Matki Boskiej  „Matko 
najświętsza do serca Twego mieczem boleści wskroś 
przeszytego…”

Wiedzieliśmy już, bo wieści rozchodziły się „pocz-
tą pantoflową”, że Starówka pada, a o ojcu nie 
mieliśmy w dalszym ciągu żadnych wiadomości. Aż 
któregoś dnia, mniej więcej w połowie września, 
wrócił do nas tato i przyniósł zapasy żywności (ze 
zrzutów) tj. jakieś suchary i konserwy. Radość była 
ogromna. Była też uczta. Ojciec przedostał się ze 
Starówki kanałem, eskortując rannych i wyszedł na 
placu Krasińskich w stanie, który nie pozwalał na 
pokazanie się rodzinie. Tam gdzieś blisko wyjścia z 
kanału była jakaś komórka AK, w której mógł doko-
nać pobieżnej toalety i dopiero wtedy, rozpytując 
się ludzi w piwnicach, jakoś do nas trafił. I choć jego 
opowieści o przebiegu walk na Starym Mieście i 
losach Powstania nie były optymistyczne, to jego 
obecność napawała nas jakąś nadzieją.

Józefa Ban, Warszawa, 1939 rok. 
Fot. z prywatnego archiwum

Hanna Ban-Oganowska. 
Fot. z prywatnego archiwum
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Drogi Mirku! (80!)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Tomasza Malczyka

Pruszkowskie fotoarchiwum

Dziękuję serdecznie za foto zagadkę z nr 
10/2019 Głosu Pruszkowa. Nie tyle ja, co 
moje nogi. Nareszcie sobie odpoczną. 

Fotozagadka ta przenosi nas w lata sześćdziesiąte 
XIX wieku i prawie w sam środek Osady Pruszków. 
Czyż może być coś piękniejszego? 

Może. Ale zbliżam się do dziewięćdziesiątki i pa-
mięć moja, niestety - zaczyna szwankować. Na szczę-
ście nie szwankuje permanentnie (Boże, jak ja nie 
znoszę tego słowa). 

W celu uniknięcia pomyłek przy rozwiązywaniu tej 
fotozagadki wykorzystałem pracę trzech pruskowia-
nistów. Dwóch wybitnych jednego nie za bardzo. Ci 
wybitni, to Marian Skwara i jego dzieło, czyli „Histo-
ria Pruszkowa do 1945 roku” oraz Szymon Kucharski 
i jego „Stary Pruszków”. Ten nie za bardzo to Tadeusz 
Hubert Jakubowski (czyli ja) i jego „Pruszków piór-
kiem i piórem” (razem z Jerzym Kazimierzem Blan-
cardem). 

Na początek kilka słów o budynku. Parterowy, 
drewniany, kryty dwuspadowym dachem, dwutrak-
towy (świadczą o tym kominy na ścianie międzytrak-
towej), z sienią (prawdopodobnie przelotową) na osi 
poprzecznej budynku, dostępną poprzez werandę. 
Tu warto zaznaczyć, że życie towarzyskie mieszkań-
ców i gości „Topolek” miało miejsce również na tej 
werandzie. Cztery mieszkania z wejściami z sieni. W 
sieni znajdowały się również schody na poddasze, 
czyli na tak zwany przygórek. Jest to, więc typowy 
czworak dość często występujący w Osadzie Prusz-
ków. Od swoich kolegów różni się wystrojem archi-
tektonicznym, głównie wysuniętą osłoną dachową 
okien poddasza w elewacjach szczytowych. Drugą 
taką osłonę ma Zakład opiekuńczo-leczniczy psy-
chiatryczny w Tworkach (1891-1893). 

Według Szymona Kucharskiego pierwotnie w da-
chu było doświetlenie (tak zwany mansarda). 

Wszyscy się zgadzamy (Marian, Szymon i ja), że 
widoczny naprzeciw Parku Potulickiego po drugiej 
stronie ul. Helenowskiej (późniejszej Bolesława Pru-
sa) budynek, to willa „Topolka” określana również, 
jako willa „Pod Topolkami”. Należała ona do Edwar-
da Leo, redaktora „Gazety Warszawskiej”. Powstała 
na fali powszechnego zainteresowania Pruszkowem. 
Do Pruszkowa - jak pisze Marian Skwara – „wyjeżdża-
ło pół Warszawy”: już to dla odetchnięcie świeżym 
powietrzem, już to dla użycia wiejskich przysmaków, 
kwaśnego mleka i piwa. 

W latach 1860-1865 według Mariana Skwary miał 
tam działać salon literacki goszczący warszawskie 
znakomitości. Od samego powstania willa ta była 
miejscem spotkań elity warszawskiej i Osady Prusz-
ków. Jej pierwszy właściciel gościł między innymi 
Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Helenę 
Modrzejewską i plejadę architektów projektujących 
dla Pruszkowa. Niestety, ci ostatni nie zostali odno-
towani, jako goście w przekazach z tamtego okresu. 
Podobno bywał tam Jarosław Iwaszkiewicz z rodzi-
cami. Tego nie wiem, ale chyba tak, bo Jarek już, jako 
pacholę bywał prawie wszędzie. 

Mała kontrowersja. Salon literacki według Szymo-
na Kucharskiego rozpoczął działalność nie w 1860 
roku, ale w roku 1865. Tak samo ja twierdziłem. Ale 
przyznaję rację Marianowi. Jest ode mnie pracowit-
szy i dokładniejszy.

W 1906 roku umiera pierwszy właściciel „Topolek” 
Edward Leo. Nowy właściciel otwiera w niej jadłodaj-

nię. W 1919 roku budynek przechodzi na własność 
rodziny Grzeniewskich. Stopniowa dewastacja. 
Stosunkowo niedawno „Topolki” wyzionęły ducha. 
Szkoda. Na fotografii zamieszczonej w nr 10/2019 
roku Głosu Pruszkowa widać oberwaną rynnę.

W budynku tym były wspaniałe wnętrza. Balu-
strada schodów i piece. Mam nadzieję, że przed 
zburzeniem sporządzono jej konserwatorską doku-

mentację fotograficzną. Pewności jednak nie mam. 
Nie wiem, dlaczego, ale w tym momencie się roze-
śmiałem.

I jeszcze wątek osobisty. Znałem prawnuczką 
Edwarda Leo, Krysię Leo. Mieszkała na Ostoi. Matura 
u Znana 1951 lub 1952.

I jeszcze pochwała dyrekcji drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej. Doceniając walory turystycz-

ne Osady Pruszków Dyrekcja uruchomiła dodatko-
wo pociągi do Pruszkowa. 

Listopad w MOK „KAMYK”
7 (czwartek) godz. 18:00, wernisaż XX Przeglądu 
Twórczości Malarskiej „Talent, Pasja, Intuicja”

Wernisaż otwierający wystawę zgłoszonych 
do przeglądu obrazów odbędzie się w foyer na 
I piętrze CDK. Jest to już dwudziesta edycja tego 
wydarzenia budującego szczególną przestrzeń, w 
której mogą prezentować się zarówno malarze z 
doświadczeniem jak i początkujący adepci sztuki 
malarskiej. Wystawione prace będzie można po-
dziwiać od 7. do 15. listopada. Wstęp wolny.

16 (sobota) godz. 18:00, pokaz filmu - 
„Lato” w reżyserii Kiriłła Sieriebriennikowa

Biograficzny, dramat, muzyczny, Francja/Rosja 
2018, którego pokaz odbędzie się w Sali Audy-
toryjnej CDK. „Lato” to najnowszy film jednego 
z najbardziej cenionych rosyjskich reżyserów 
filmowych i teatralnych, Kiryła Serebrennikowa. 
Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, pełna 
pozytywnej energii opowieść o wolności i rewo-
lucji, której ogień rozpala rock.

Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowa-
rzyszenie „Forum Pruszków” we współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury. Pokaz finansowany 
z budżetu miasta Pruszkowa. Wstęp wolny!

17 (niedziela) godz. 10:30 i 12:15, 
Poranek Teatralny dla dzieci

Spektakl dla dzieci od lat 4. odbędzie się w 
Sali Widowiskowej CDK. Czas trwania to sie-
demdziesiąt minut. „Baśń o leciutkiej kró-
lewnie” w wykonaniu Teatru Itakzagramy.  
    Dawno, dawno temu żyła sobie śliczna królew-
na Lena Aeria Softella Lekkosława, na którą jej zła 
ciotka będąca czarownicą rzuciła czar. Za jego spra-
wą mała królewna straciła swoją wagę i całe dnie 
unosiła się w powietrzu niczym balonik.

Jak na złość czarownicy, królewnie ten stan rzeczy 
bardzo się jednak spodobał. Zamiast się smucić i 
narzekać, ona całe dnie śmiała się radośnie i nigdy, 
przenigdy nie płakała, czym działała złej ciotce na 
nerwy… Rosła zdrowa i szczęśliwa i wszyscy pod-
dani ją kochali, choć jej królewscy rodzice bardzo 
się martwili tym, że mała Lena jest samolubnym 
lekkoduchem…

Jak skończy się cała historia? Czy złej czarownicy 
uda się zemścić na swojej małej bratanicy? Czy ktoś 
zdejmie z Leny złe zaklęcie i co może odmienić lek-
komyślne serce? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, 
koniecznie obejrzyjcie „Baśń o leciutkiej królew-
nie”, na podstawie baśni George’a MacDonalda. To 

historia, która Was rozbawi, wzruszy i zachwyci, 
a piękna muzyka autorstwa Wojciecha Żmudy na 
długo zapadnie Wam w pamięć.

Bilety w cenie 10. złotych od osoby do nabycia od 
4 listopada w godzinach pracy kasy MOK oraz tego 
samego dnia od godziny 08:00 na naszej stronie - 
www.mok-kamyk.pl/poranek

Bilety nie podlegają zwrotowi.

28 (czwartek) godz. 18:00, Wieczór Argentyński
Wernisaż wystawy fotografii Pana Bogusława Ko-

łodziejczyka ukazująca piękno Argentyny i bogactwo 
jej tradycji odbędzie się w foyer na I piętrze CDK. W 
programie znajdą się również prezentacja argentyń-
skiego tanga oraz stoisko z biżuterią, yerba mate i 
słodyczami. Wydarzenie pod patronatem Ambasa-
dora Republiki Argentyńskiej w Warszawie oraz Pre-
zydenta Miasta Pruszkowa. Wstęp wolny.

Miejski Ośrodek Kultury 
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”
ul. Bohaterów Warszawy 4 
05-800 Pruszków
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl
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Wynajmę mieszkanko
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger

W
ielki Światowy Kryzys Ekonomiczny, 
kryzys ma się na szczęście ku końcowi, 
na giełdzie amerykańskiej widać ozna-

ki ożywienia. „W Niemczech do władzy dochodzi 
niejaki Adolf Hitler, podobno z zawodu malarz, a 
kapral z wojska, z czasu wojny”, następna strona - 
Ogłoszenia: Wynajmę rodzinie odpowiedzialnej i 
zamożnej mieszkanie 4-ro pokojowe z balkonem, 
służbówką i dwoma łazienkami. W mieszkaniu 
jest gaz i bieżąca woda. Cena za wynajem do 
uzgodnienia. „Sprzedam automobil Ford za cenę 
7-miu tyś zł, ale dla chcącego cena może podlegać 
negocjacji…. itp., itp., numery telefonu, adresy, 
jednym słowem ciągle te same pierdoły. Profe-
sor odłożył był Kurier na stoliczek i dopił ostatni 
łyk zimnej, ale dalej aromatycznej kawy. Wstał z 
fotela i zaczął przechadzać się po pokoju. Pomysł 
zakwitł w jego głowie jak ów kwiat  paproci. Na-
gle i niespodziewanie. Dzięki ci królu Kazimierzu 
Wielki, to z twojej winy mamy najazd semickich 
obywateli, którzy nie chcą się asymilować, mówić 
naszym językiem, posyłać dzieci do naszych szkół, 
ale za to łeb do interesów zda się posiadają i to 
niezgorszy, oj tak, tak. Łeb jak sklep! „Nasze ka-
mienice, a wasze ulice”. Powiadali starozakonni w 
swoich rozmowach prywatnych. Oj, niedoczekan-
ko wasze Żydki parchate, pokaże wam, że Polak 
potrafi. Profesor założył paltko, kapelusz, wziął do 
ręki laseczkę ze srebrną główką i wyszedł na mia-
sto. Podobnież nie był żadnym profesorem, miał 
ponoć tylko Małą Maturę i nic więcej, ale prezen-
cja była a i owszem, morda gładka, język w pełni li-
teracki w przystojnej gębie. A w chwilach wyższej 
konieczności wkładał do  prawego oka monokl. 
Jednem słowem wyższa sfera, cholera go wie ile 
miał lat. Może 40, może 50, ale wygląd i osobo-
wość to posiadał, że ho, ho! Ziutek jego najbliż-
szy ni to kumpel, ni to służący, ni to podwładny, 
zawsze urzędował w godzinach obiadowo popo-
łudniowych w barze Pod 100, ul. Marszałkowska 
100. Lubiał chłopysio, jak to się mówi, w samo 
popołudnie „lornetę i setę”, no może dwie sety, 
hm, ale nie więcej jak trzy, daję słowo. Profesor 
wszedł do zadymionego lokalu i od razu skiero-
wał się w stronę stolika, przy którym urzędował 
Ziutek wraz z jakimś krostowatym jegomościem. 
Widząc podchodzącego obywatela w eleganckim 
przyodziewku i na wyraźny znak Ziutka, krochal 
zmył się był raptownie wraz ze swoim szkłem, 
kłaniając się nisko na odchodnym.

- Witaj koleżko miły - zagaił Profesor, ściągając 
irchowe rękawiczki i sadzając swoje jaśnie pań-
skie dupsko na zwolnionym krześle.

- Kłaniam się uniżenie szanownemu panu Pro-
fesorowi, jak szanowne zdrówko? – zapytał nie-
śmiało Ziutek (lat około 25).

- Martw się o swoje, gdyż od tego alkoholu raz, 
że zgłupiejesz, dwa, że zdechniesz pod płotem 
bez grosza przy dupie, a po trzecie jest robota, 
ale nie dla zachlanego debila. Czy aby rozumiemy 
się? Sadzę iż wyrażam się jasno i przystępnie. 

-  Jak najbardziej i to prawie bez słów, wszystko 
rozumiem. Zresztą jak zawsze, wasza wysoka wy-
sokość, jaśnie mój chlebodawco, tuszę, że masz 
nowy pomysł. A co zamówić? Tak a propos?

- Zamów dzbanuszek Muscata ,tylko białego i 
żeby był lekko schłodzony. Kelner przyniósł zamó-
wienie i dwaj spiskowcy rozpoczęli naradę.

- Słuchaj no chłopysiu, trzeba zacząć golić Ży-
dów.

- Jak to golić Żydów, a znaczy „z bród Żydowskich 
będzie strzecha…” jak pisał poeta. 

- Golić ze szmalu idioto! Ty zdajesz sobie spra-
wę, że więcej jak pół warszawskich kamienic 
należy do tego szatańskiego plemienia i na 
dodatek pobudowali te domy za polskie pie-
niądze. 

-  Jak za polskie? – zapytał Ziutek z rozdziawioną 
gębą. 

- Za kredyty z polskich banków, głąbie - odpo-
wiedział Profesor  zwilżając gardło chłodnym 
winkiem. 

- A my, co włożymy w ten interes? -  zapytał 
młodzieniaszek.

- Pomysł i inteligencję - odpowiedział mentor.
Spotkali się za dwa dni pod kamienicą na ul Pu-

ławskiej. Profesor, jak zwykle super elegancki z 
Kurierem w ręku i z monoklem w oku. Tylko od 
Narbutta podjechali taksówką, żeby było taniej i 
kazali szoferowi czekać. Ziutek zadzwonił do bra-

my, po chwili otworzył dozorca lustrując od góry 
do dołu obu natrętów. Już chciał chlapnąć zwy-
czajowe – Czego! – ale ugryzł się w swój wredny 
i parszywy jęzor i zdejmując czapkę ze sztucznym 
amerykańskim uśmiechem zapytał - Czem jaśnie 
panom mogie służyć? 

- My z ogłoszenia o mieszkaniu do wynajęcia, 
odpowiedział Ziutek, zwracając lekuchno głowę 
w kierunku pryncypała. Właśnie pan Profesor Ci-
ciszkiewicz jest wraz z małżonką zainteresowany 
takowym.

- Do usług, zara dam obejrzeć jeno po klucze 
skoczę migiem. Wpuścił tym czasem naszych 
bohaterów na podwórko, a sam poleciał, jak na 
skrzydłach do swojego lokum. Podwórko nie ma 
co, eleganckie, mocno było, zadbane, nawet z 
fontanną po środku, kapliczką i ukwieconymi 
trawnikami. Profesor rozglądał się był lecz bez 
entuzjazmu. Snadź na marsowym obliczu czuło 
się pewne wahanie. A błyskawicznie nadbiega-

jącemu cieciowi zadał pytanie ciężkie jak…… jak 
ciężka cholera. 

- Czy mieszkają tu lokatorzy z ujadającymi psa-
mi?

- Ależ skądże nigdy w życiu, tu same spokojne kur-
turarne obywatele. Żadnego szczekania i srania po 
trawnikach. Uniżenie zapraszam na 1-sze pięterko 
do lokalu na oglądanie. Zaprowadził panów do lokalu 
na oglądanie. Lokal był elegancki, że aż strach pano-
wie, a zwłaszcza Profesor wyraził swój oszczędny za-
chwyt pytając jednocześnie o cenę lokalu za miesiąc. 

Dozorca Bocian (tak mu było na nazwisko) zdejmując 
czapkę z pewnym zażenowaniem powiedział:

- Pan Goldstein życzy sobie 250 zł za miesiąc, tu 
biedny Bocian spuścił załzawione oczy na podłogę, 
a dolna warga mu trząść się poczęła, z nerwów na 
zachłanność kamienicznika.

- To jak bierzemy panie Profesorze, żonie się na 
pewno spodoba. 

– Ostatecznie może być. Zapłać panu za pierwszy 
miesiąc. Ziutek wyjął szmal i pakuje bocianowi do 
ręki, wyciągając mu klucze jednocześnie z drugiej 
dłoni. W prawym ręku ma plastelinę i wprawnym 
ruchem robi dwa odciski kluczy.

- Ale te sprawy finansowe i te jakeś papirowe to 
już może z właścicielem. Oczywiście, że tak, dobry 
człowieku, ale póki co pokażę mieszkanko rodzinie, 
a swemu mocodawcy powiedz, że decyzja już pod-
jęta. 

– Ale szanowny panie ja póki co pracuję tylko do 
7-mej wieczorem. 

- Damy radę człowieku, nic się nie martw. W 
przeciągu tygodnia umówię się z panem Gold-
steinem i załatwimy papiery. Powiedzcie mu 
dobry człowieku, iż sprowadzę się za dwa tygo-
dnie.

Wizyta została zakończona, taksówka czekała a 
oni, odjechali żegnani ukłonami dozorcy Bociana. 
Ten ściskał w jednym ręku klucze jeden od miesz-
kania drugi od bramy, a w drugim łapsku 5 złoci-
szów, któren to pieniądz wręczył mu na odchodne 
Ziutek, klepiąc biedaka familiarnie po plecach.

No i na czem żeśmy zarobili panie profesorze? 
Ano chłopysiu dorobisz jeszcze dzisiaj klucze, 
mamy dwa tygodnie żeby wynająć mieszkanko 
frajerowi np. za 150 zł.  za miesiąc, ale płatne za 
rok z góry. 150 za taki lokal, to wielka okazja, czy 
wyraziłem się jasno? 

-  Oczywiście proszę pana. 
-  No to słuchaj dalej 150zł x 12 miesięcy daje 

nam jeden 1000 i 800 zł, nasze koszty to 250zł. 
Po odjęciu kosztów na czysto mamy 1550 zł, czy 
to jest dla twojej zniszczonej alkoholem pustej 
głowy jasne?

- Jak najjaśniejsze słońce panie profesorze. To 
dajmy na to ile takich mieszkań zrobimy?

- Ile się da. To nasze prawo.  Male nostro iure 
uti non debemus – nie powinniśmy źle korzystać 
z naszego prawa.

Pozdrawiam Państwa Serdecznie   
Zbyszek Poręcki
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Odwagi, to tylko film
Nie ma już niczego odkryw-

czego w stwierdzeniu, że naj-
ważniejsze w muzyce jest to, co 
znajduje się pomiędzy nutami, 
w prawie to, co pomiędzy prze-
pisami, a w kuchni conieco w 
pośrodku dzieży. Wszyscyśmy 
na tropach ducha prawa, czy 
raczej smętka, właściwej kon-
stytucji danej potrawy czy kom-
pozycji utworu muzycznego. 

N
ieraz głośno i wyraźnie dajemy po temu 
świadectwo, tym bardziej dosadne, ile 
anonimowe, ale czy istotnie poszukuje-

my elementu rzeczywistości? Może raczej kreacji 
naszej wyobraźni, niedościgłej przez przyziemną 
realność? Powyższe truizmy nabrały rumieńców 
w świetle kilku seansów w ramach 35. Warszaw-
skiego Festiwalu Filmowego, który miał miejsce 
w dn. 11-20 X 2019 r.

Złote a skromne
Świetny, treściowo niezwykle wysublimowa-

ny, a do tego w warstwie fabularnej niebywale 
skromny film zaprezentował Kei Ishikawa. Japoń-
czyk, absolwent łódzkiej filmówki, który kilka lat 
temu debiutował, właśnie na WFF, pełnometra-
żowym kryminałem z aspiracjami do moralitetu 
,,Gukoroku – ślady grzechu”, teraz zwrócił się do 
publiczności z wezwaniem będącym jednocze-
śnie tytułem dzieła: ,,Słuchaj wszechświata”! 
Opis można zawrzeć w jednym zdaniu: kilkoro 
młodych pianistów rywalizuje ze sobą w ramach 
międzynarodowego konkursu pod okiem starych 
wyg. Nic szczególnego. Zacięcie, wysiłek, radość 
sukcesu i ból porażki. Nie w tym przypadku. Ishi-
kawa przede wszystkim nakręcił film o muzyce, o 
jej niewyrażalności słowem i obrazem, jednocze-
śnie jednak o chęci mimo wszystko opowiedzenia 
o niej, wreszcie – poprzez nią o jej odtwórcach. 
Oglądamy, a raczej słuchamy głównie interpre-
tacji koncertów fortepianowych Prokofiewa, 
poprzez które, w  zamyśle p. Ishikawy, mamy 
poznać charaktery i temperamenty pianistów. 
Nawet jeśli zamiar to nieco naiwny, warstwa 
muzyczna na nim tylko zyskuje. Poszczególne 
fragmenty utworów muzycznych zastępują czę-
sto dialogi, możemy zatem obserwować feerie 
przeżyć, postaw, nie tylko emocji, zabudowywa-
nych na dźwiękach. Owszem, zbyt mało wiemy o 
poszczególnych bohaterach filmu, aby silić się na 
ich kompleksową ocenę. Raczej mamy możność 
podglądać ich na próbach, podsłuchać zdawko-
we rozmowy, przejawy zaufania wzajemnego 
bądź jego braku, wreszcie narodziny przyjaźni.   
Nawet jeśli produkcja ta miałaby w warstwie 
fabularnej okazać się niedokończoną, to dla sa-
mej muzyki warto zwrócić uwagę na ten film. 
Fascynujący w swoim zamiarze, pięknie zagrany 
na fortepianach marki Yamaha, pozostawiający 
w widzu niezobowiązujący niedosyt i zasiewają-
cy weń chęć wsłuchania się, uważniejszego niż 
dotąd, w otoczenie. Warto wspomnieć, iż przez 
kilka lat od premiery wspomnianego Gukoroku 
p. Ishikawa wydoroślał. Dziś potrafi już mówić o 
swej twórczości, podjąć dialog z publicznością. 
Może właśnie nauczył się jej słuchać?

Patriotyzm postulowany(?)
,,U 311 Czerkasy” to imię trałowca ukraińskie-

go, który 4 lata temu w obliczu wizyty ,,zielo-
nych ludzików” na Krymie nie zwinął bandery, 
daremnie czekał na rozkazy z dowództwa floty, 
by pozostać ostatnim okrętem podległym pra-
wowitej władzy. Ostatecznie okręt poddał się, 
a marynarze zostali internowani, tym niemniej 
historię tę wykorzystał Tymur Jaszczenko do 
prześledzenia narodzin patriotyzmu wśród za-
łogi. Film zaczyna się i kończy sceną uroczystej 
kolacji, czy raczej pijatyki we wsi, z której pocho-
dzi główny bohater. Na początku nasz młodzie-
niec żegna się ze swoja społecznością, by odbyć 
służbę wojskową, do której ma jak najgorszy 
stosunek. Najchętniej w ogóle by się nie wybrał 

na okręt przydzielony mu w karcie powołanio-
wej, obowiązek pozostaje jednak obowiązkiem. 
W podróży towarzyszy mu kolega z sąsiedniej 
zagrody, też mający odbyć służbę w marynarce. 
Jak służba wygląda, łatwo sobie, Drogi Czytelni-
ku, wyobrazić. Lepiej byłoby tu mówić o czasie 
do przetracenia w porcie i na manewrach, który 
równomiernie mitrężą zarówno oficerowie, jak i 
szeregowi. Niepotrzebne są tu żywe kalki z fabu-
ły ,,Pancernika Potiomkina”, można było wysilić 
się na oryginalność.  Dopiero rosyjska inwazja 
zmienia wszystko. Owszem, kilkoro członków za-
łogi opuszcza okręt, łącznie ze znienawidzonym 
kucharzem, ale reszta zaczyna widzieć w pora-
dzieckich ,,Czerkasach” coś więcej aniżeli tylko 
przestarzałą kupę złomu. Sporo w tej zbiorowej 

przemianie jest popisu, buntu i złego gustu (tań-
ce wojenne z żerdziami w rękach do rytmu disco 
polo), ale z czasem ta wybuchowa mieszanka 
dojrzewa do rangi patriotyzmu. Przynajmniej w 
przypadku naszego bohatera, który powracając 
z rosyjskiego internowania do domu, czuje się 
tam obco. Dlaczego? Prześladuje go trauma, czy 
może raczej poczucie obowiązku wobec kole-
gów/wojska/ojczyzny? Czy pobratymcy z wioski 
odnajdą z nim wspólny język? Aż chciałoby się 
zobaczyć kolejny film na ten temat, może już za 
rok na WFF? 

Rodzina, ach, rodzina
,,Przenieść grób” Seung – o Jeong to południo-

wokoreańska refleksja na temat więzów rodzin-
nych. Obawiam się, że jest ona aktualna nie tylko 
w ojczyźnie reżysera. Oto rodzeństwo 4 sióstr i 
brat ma obowiązek asystować przy przenosinach 
grobu ojca. Młodzi ludzie, na co dzień dość od 
siebie odlegli, spotykają  się nie tylko ze sobą, 
wzajemnymi niechęciami i urazami , ale i z o 
pokolenie starszym wujostwem. Dla młodych 
zupełnie naturalnym stanem jest osobność i sa-
motność z domieszką egoizmu, dla wujostwa zaś 
gościnność, poszukiwanie wspólnoty i szacunek 
dla tradycji, choć czasem dość mało subtelnie 
sygnalizowany. Czy apel ciotki o nowe otwar-
cie w relacjach pozostanie wołaniem na pusz-
czy, trudno orzec. Patrząc natomiast na nasze 
otoczenie, trudno być tutaj optymistą. Laureat 
Konkursu 1-2 chyba niestety trafnie diagnozuje 
coraz powszechniejsze między nami wyobcowa-
nie i wręcz dumę z niego, niezdolność do auten-
tycznego zaangażowania się w przełamywanie 
rosnących z każdym dniem barier. Ale może 
akurat nam, czytającym ten tekst, uda się ten 
trend kulturowy choć trochę naruszyć? W końcu 
mamy chyba odwagę mieć swoje zdanie! 

Mec. Wacuś

22 października 
gościliśmy delega-
cję z Biblioteki dla 
Dzieci i Młodzieży 
ze Lwowa.

Panie: Tatiana 
Pylypec, Krystyna 

Turkalo, Nina Tkaczuk i Natalia 
Rondiak - bibliotekarki z Bibliote-
ki dla Dzieci i Młodzieży ze Lwowa 
odwiedziły Pruszkowską Książni-
cę. Wizyta studyjna stała się fo-
rum edukacyjnym oraz wymiany 
doświadczeń w dziedzinie biblio-
tekoznawstwa. Goście zapoznali 
się też z działalnością Książnicy 
oraz odwiedzili kilka naszych Filii. 
Ogromne zainteresowanie wzbu-
dziła zwłaszcza nasza działalność 
wydawnicza. Nasi przemili goście 
zapoznali się z nią oglądając wy-
stawę pruszkowskich publikacji 
w nowej filii przy ulicy Pływackiej 
16, w dzielnicy Gąsin. Dyrektor 
Książnicy Grzegorz Zegadło oraz 
dyrektorka  Biblioteki, pani Ta-
tiana Pylypec podpisali intencyj-
ną umowę o współpracy. Mamy 
nadzieję na ciekawe efekty tej 
współpracy.

Grzegorz Zegadło

Współpraca polsko-ukraińska, 
Польсько-українська співпраця
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Wywiad Gerarda Położyńskiego z Bogdanem Urba-
nem prezesem Pruszkowskiego Stowarzyszenia Ro-
dzin Abstynenckich SOCJUS.

Gerard Położyński - Proszę powiedzieć od kiedy Pan 
sprawuje funkcje prezesa w Stowarzyszeniu?

Bogdan Urban - Od 2003 roku.

O! To bardzo dużo lat. A w związku z tym, jaka była 
przyczyna wstąpienia Pana do tego Stowarzyszenia?

- Moje uzależnienie. Jestem osobą uzależnioną i mię-
dzy innymi jednym z elementów funkcjonowania w 
trzeźwym życiu było znalezienie czasu, który się gwał-
townie pojawił.

Nie bardzo rozumiem. Co to znaczy czasu?    
- Do czasu kiedy piłem to podzielmy dobę na trzy czę-

ści. 8 godzin pracowałem, 8 godzin spałem i 8 godzin 
piłem. Kiedy przestałem pić 8 godzin pracowałem, 8 
godzin spałem i 8 godzin wolnych. Kilka godzin w ciągu 
tygodnia to była terapia, elementem, który powodował, 
że zacząłem szukać jeszcze czegoś innego było właśnie 
między innymi to, gdzie mógłbym zacząć się realizować 
na trzeźwo. Znalazłem SOCJUS-a. A, że był przez sufit 
z przychodnią więc nie było problemu i po roku bycia 
członkiem SOCJUS-a zostałem wybrany prezesem. I od 
tamtej pory pełnię tę funkcję. 

A wcześniej wiedział pan o tym stowarzyszeniu?
- Nic

Było to dla pana nowością? 
- Tak, nowością.

Proszę powiedzieć jak pana przyjęli członkowie ów-
czesnego stowarzyszenia?

- Przyjęli mnie w sposób powiedziałbym normalny, 
naturalny. To znaczy we mnie jeszcze tkwiło coś co na-
zywało się straszny wstyd. A poza tym też pewnego ro-
dzaju obawa przed stygmatyzacją społeczną. To znaczy 
ja nawet na teren „Bociana” wstydziłem się wejść. I pa-
miętam że na początku mojej terapii kiedy tam zacząłem 
przychodzić to stałem po drugiej stronie ulicy, rozgląda-
łem się czy ktoś znajomy przypadkiem nie zobaczy, że ja 
idę „Pod Bociana”. Bo sytuacja wyglądała tak, że z mojej 
wiedzy wychodziło tak, że ktoś kto idzie do Socjusz-a to 
musi być – „kot” (w cudzysłowie oczywiście) czyli coś 
musi mieć z głową nie tak. No, albo jest pijak. 

Myślę, że te wrażenia mają dzisiaj ci, którzy też przy-
chodzą. 

- Tak. Tylko muszę powiedzieć, że tą pracę, którą my 
wykonaliśmy od tamtej pory jeśli chodzi o wiedzę na 
temat choroby alkoholowej i tego jak to funkcjonuje i to 
co ludzie już wiedzą ma troszeczkę mniejszą siłę rażenia 
niż to było kiedyś. 

Rok czasu był pan zwykłym człowiekiem, który się 
poddaje temu co Socjus wymaga, czy też proponuje. 
Przyjął pan to zapewne zupełnie godnie skoro człon-
kowie, którzy uczestniczyli razem z panem na równych 
prawach wybrali pana na swojego szefa. 

- Tak.

Co uważa pan, się stało wtedy, że akurat to właśnie 
pan został wybrany?

- Myślę, że trzeba by było zapytać członków stowarzy-
szenia. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że było 
to efektem między innymi terapii. Gdzieś we mnie za-
częła się pojawiać pewnego rodzaju odpowiedzialność. 
I zacząłem się zastanawiać nad tym czy nie należałoby 
tej odpowiedzialności sprawdzić. Okazało się, że jest to, 

to miejsce, w którym się realizuję. Te rzeczy, które robię, 
te rzeczy, które wymyślam do tego żeby je realizować, 
są realizowane. W związku z tym nie widziałem powodu 
żeby polepszać skoro coś jest dobrze. 

To bardzo piękne. Natomiast jeszcze chciałbym się 
dowiedzieć, czy coś od tamtej pory kiedy pan wszedł 
zmieniło się na lepsze, a może też na gorsze. Bo to są 
lata przecież. 

-  Tak. Ale pyta pan o mnie czy o stowarzyszenie?

Myślę ogólnie o środowisku.   
- Ja myślę, że środowisko pozostało takie samo. Jest 

część ludzi, którzy chcą coś robić, chcą się realizować. 
Jest część ludzi, którzy jeżeli ich przycisnąć, będą coś 
tam robili. I jest część ludzi biorczych, którzy wychodzą z 
założenia, że przestali pić i im się wszystko należy. A tak 
nie jest niestety. I ta biorcza postawa wynika z bardzo 
różnych przesłanek, z bardzo różnych miejsc jest że tak 
powiem przynoszona. Ale tak jak to w życiu społecznym 
stowarzyszenie ruchu  abstynenckiego ma kontakt rów-
nież z innymi stowarzyszeniami, które zajmują się mnó-
stwem różnych rzeczy i tam też mniej więcej ten podział 
tak wygląda. Są ludzie zaangażowani, chcący pracować, 
chcący tworzyć nowe wartości, chcący osiągnąć jakieś 
cele, przy pomocy swojej pracy społecznej. Są ci  któ-
rzy ich wspierają i pomagają w miarę aktywnie i są też 
tacy, którzy uważają „proszę mnie tu dać bo mnie się 
należy”. 

Tak, to jest postawa bardzo często spotykana. Ale bar-
dzo cieszy mnie to co pan mówi ponieważ świadomość 
ludzi przez te lata także wzrosła. Środki masowego 
przekazu i samo życie człowieka, miało różne aspekty, 
które pozwalały na pomyślenie i na próbę wyjścia z tej 
dramatycznej, trudnej sytuacji. Jak pan ocenia po tylu 
latach uczestnictwa w tym ruchu, czy widać wyraźne 
tego skutki pozytywne czy też utrzymujemy się ciągle 
na jednym jak gdyby poziomie?  Zadaję to pytanie dla-
tego, że Polska jest jednym z krajów uważanym przez 
całą Europę za kraj o dużym poziomie spożywania al-
koholu.  Ilość spożywanego alkoholu przypadająca na 
jedną głowę jest i dzisiaj wysoka.    

- Najwyższa w Europie. 

No właśnie. W związku z tym czy takie działania 
podejmowane przez wiele lat nie skutkują a powinny 
osiągnąć sukces?  Świadomość narodu powinna ro-
snąć. A okazuje się, że może i świadomość rośnie bo 
niektórzy poddają się leczeniu na taką chorobę, ale 
spożycie alkoholu wcale nie maleje.

- Ja działam również w Krajowej Radzie Związków Sto-
warzyszeń Abstynenckich. Tych stowarzyszeń jest mnó-
stwo. Nasza praca, którą wykonujemy przynosi konkret-
ne efekty  i  ludzie nie piją. To są działania rehabilitacyjne. 
My się nie zajmujemy leczeniem. Żeby to było jasne, sto-
warzyszenia abstynenckie zajmują się rehabilitacją.    

Mamy trzy przyczyny bieżącego stanu rzeczy. Trzy rze-
czy generują spożycie alkoholu na całym świecie: pierw-
sza – dostępność, druga – cena, trzecia – reklama. Jeżeli 
rządzący w Polsce się tym nie zajmą to nie osiągniemy 
absolutnie żadnej pozytywnej zmiany. Proszę zauważyć 
w 1919 roku na głowę przypadał 1 litr spożywanego al-
koholu, w tej chwili jest to prawie 13 litrów na głowę. 
Więc proszę zobaczyć co dekadę średnio 1 litr z małym 
haczykiem przyrastało spożycie przez te 100 lat naszej 
historii. Powtarzam i będę to wszędzie powtarzał, że 
dzieje się tak dlatego ponieważ rządzący boją się zrobić 
jakikolwiek porządek. Z papierosami zrobiono porządek 
przepięknie. Zakazano palenia i o 30 % spadło spożycie 
papierosów. Tak?

Trzeba się z tego cieszyć.
- No właśnie. Natomiast, jeżeli my zamiast stacji benzy-

nowych mamy stacje alkoholowe, które głównie sprze-
dają alkohole i ich dochód głównie z tego pochodzi a nie 
ze sprzedaży benzyny. I to całą dobę. Dostępność skle-
pów jest nieprawdopodobna. Reklama w telewizji idzie 
na okrągło i jest tak naprawdę skierowana do dzieci. Bo 
jeżeli Żubr ratuje życie, jeżeli to wszystko jest pięknie na-
rysowane, widzimy przepiękne obrazy, krajobrazy, zwie-
rzęta więc alkohol dzieciom się kojarzy wyłącznie z pozy-
tywnymi rzeczami. Czy piękne plaże, zabawa gdzie Lech 
się leje strumieniami więc ja się nie dziwię, że z badań, 
które są prowadzone w tej chwili już dzieci 13-toletnie 
piją duże ilości piwa. To jest zbadane i udowodnione. To 
nie jest mój wymysł. I co jest  ciekawe to dziewczynki  
przegoniły chłopców.       

To we wszystkim jest teraz taka sytuacja. Ponieważ 
one się łatwiej uzależniają po i łatwiej wchodzą w świat 
uzależnień. Potem mężczyźni jak mają powody. Bo każ-
dy pijący uważa, że ma powód przez to co się wokół 
niego dzieje .     

Można by powiedzieć, że powiedział pan o odczu-
ciach ogółu społeczeństwa. Ale ogół społeczeństwa 

mimo tych odczuć wcale na to nie reaguje tylko sam się 
przyczynia do takiego stanu rzeczy jaki obserwujemy. 
Ja rozumiem, że alkohol przynosi dochód państwu.   

- Nie! 

Nie przynosi?
- To jest bzdura. To jest kłamstwo. Złotówka zarobiona 

przez państwo na alkoholu generuje 
4 złote wydatków. Więc mówienie o zyskach uzyska-

nych przez państwo jest kłamstwem, kłamstwem i jesz-
cze raz kłamstwem. 

Ja sobie zdaję z tego sprawę. Myślę, że takich osób 
jak ja jest większość. Ale państwo tak łatwo nie zrezy-
gnuje z tego ponieważ to wszystko wchodzi w budżet 
państwa. A ten budżet jak będziemy ograniczać to 
oczywiście będzie mniejsza możliwość zasilania wła-
śnie tej służby, która służy tym, którzy już wpadli w ten 
nałóg i muszą się leczyć.

- Tylko proszę zauważyć, że tak naprawdę osób uza-
leżnionych w Polsce jest tylko 3%. To jest populacja na-
prawdę niewielka. Ze stowarzyszeń korzystają również 
osoby, które nie mają problemu alkoholowego a są to 
osoby współ uzależnione.      

Proszę mi wierzyć, że jeżeli zdejmiemy z budżetu 
państwa 2 wydatki  i 1 dochód to proszę mi wierzyć, że 
te wydatki przewyższą dochód. Jeżeli odejmiemy 100 
milionów zł, które mamy z akcyzy na alkohol ale rów-
nież odejmiemy 400 milionów zł które państwo musi 
pompować w obywateli za to, że nie są w pracy, że leżą 
w szpitalu, że chorują, że trzeba ich pochować . To pro-
szę sobie przeliczyć, to jest 300 milionów zł w budżecie, 
które leży jest do dyspozycji. To jest również demagogia 
mówienie, że do budżetu wpłynie 100 milionów – wpły-
nie 100 milionów ale wypłynie 400 milionów na skutek 
efektów picia. Proszę sobie wyobrazić, że w trakcie na-
szej rozmowy w Polsce umrą 2 osoby na skutek picia, 
tylko picia, nie chorób, picia. A w ciągu roku umiera 20 
tysięcy ludzi. To jest miasto, które znika z Polski. Więc 
mówienie o tym, że się zarabia na tym alkoholu jest 
nieprawdą. Bo tracą rodziny, tracą społeczności lokalne 
i traci państwo. Więc nie ma takiej opcji o jakiej tu mó-
wimy, że dochód ze sprzedaży alkoholu jest sztywnym 
dochodem państwa. Nie.    

Ja po większej części zgadzam się z pana informacją. 
Natomiast alkohol to jest taki produkt, który został 
wyprodukowany dla człowieka. I przecież nie piją tyl-
ko alkoholicy ale piją normalni obywatele miast, wsi 
i miasteczek. Picie normalnych ludzi jest normą spo-
łeczną.   

- Otóż nie. Niestety nie. Tu znowu wchodzą badania. 
Ja rozumiem, nie jestem broń Boże neofitą, żeby to było 
dobrze zrozumiane. Ja nie zabraniam, żeby ktoś pił al-
kohol, nie chodzi mi o zamykanie wytwórni alkoholi ale 
nauczmy (a to muszą zrobić najstarsze osoby zajmujące 
się edukacją dzieci) prawidłowych wzorców picia. Bo tak 
naprawdę kiedy robiono badania wśród Polaków na py-
tanie - Po co pijesz? 84% tych ludzi odpowiedziało … - Po 
to żeby się uchlać, żeby trafić twarzą w kotlet paniero-
wany schabowy, albo położyć się na ziemi. Tylko 18% 
pije dla tzw. picia towarzyskiego. To jest przerażające ale 
obraz spożywania alkoholu jest teraz taki że wszyscy piją 
aby się upić a nie po to by się napić.          

Ja się z tym nie zgadzam. Nigdy bym nie poparł takiej 
tezy, że wszyscy tak piją.

- Ja nie mówię, że wszyscy ale 82 %. 

82% to dla mnie też jest nie do przyjęcia dlatego, ze 
ludzie pijący towarzysko, normalnie, picie imieninowe, 
urodzinowe jest normą. Poza tym teraz dużo ludzi nie 
pije w towarzystwie z tego względu, że przyjeżdżają 
samochodami. 

- Ale piją w domu. 

Nie. Myślę, że tu już pan przesadza. Nie mogę się z 
tym zgodzić, ja obserwuję ludzi i widzę, kto pije i jak 
pije. Jest na pewno problem z alkoholizmem bo widzę 
kto pije i ile pije. Są grupy na osiedlu stojące, pijące, 
jest ilość butelek wyrzucana. I widać te maleńkie bu-
teleczki setki.   

- Panie. Panie brylują w spożywaniu setek. 

U nas tego tu jakoś specjalnie nie widać. 
- Jeżdżąc kolejką np. specjalnie zacząłem zwracać 

uwagę na to. Pani otwiera torebkę, wyjmuje telefon, 
w środku stoi setka. I to jest bardzo częsty widok. Ale 
ja rozumiem o czym pan mówi. Tylko, że tak naprawdę 
proszę mi wierzyć,  półtora miliarda małpek wypite od 
stycznia do sierpnia to o czym to świadczy? Że ludzie piją 
w domu i piją po to by usnąć. Nie piją w towarzystwie. Ja 
mówię też o tym, że jeżeli spotykamy się na urodzinach, 
imieninach czy chrzcinach czy jeszcze jakiś innych uro-
czystościach alkohol się pojawia, to jest również działa-
nie na dzieci. Dzieci kojarzą sobie (ja mówię też o sobie) 

ja sobie nie wyobrażałem imprezy bez alkoholu. Odkąd 
pamiętam w mojej rodzinie, w rodzinach zaprzyjaźnio-
nych alkohol na stole stał zawsze, on był nieodzowną 
częścią funkcjonowania Polaków. A w latach 70-tych i 80-
tych to było absolutne apogeum przyzwolenia na picie. 

W tej chwili też już to się zmieniło. Ja jestem między 
innymi rzemieślnikiem i pracuję z ludźmi i w tej chwili 
jest nie do pomyślenia palenie przy kliencie czy bycie 
pijanym przy kliencie. Jeszcze 20 lat temu była to norma. 
Umówmy się, to idzie do przodu. Zgadzam się z tym. Na-
tomiast to picie, którego nie widać, a które jednak jest, 
ponieważ na dobrą sprawę ilość tych, którzy są widoczni 
przy kościele na Kraszewskiego jest ciutkę mniejsza niż 
była kiedyś. Czyli, ten alkohol wszedł do domu. Tak na-
prawdę, proszę mi wierzyć to nie jest moje przesadzanie. 
To nie jest moje przesadzanie, bo ja nie jestem kimś kto 
chce walczyć z alkoholem, ponieważ ja wiem, że on jest 
dla ludzi. Ja tego nie bronię tylko wypracowanie przez 
pokolenia modelu i sposobu używania tego alkoholu jest 
bardzo ważne.              

Proszę mi wierzyć, że każda rodzina (znam z całej Polski 
tysiące rodzin)w mniejszym czy większym stopniu jest 
lub była dotknięta sprawą związaną z problemami alko-
holowymi. Nie znam rodziny, która nie miałaby takiego 
problemu, gdzie nie byłoby siostrzeńca, brata cioteczne-
go. Skądś się to bierze i na to bym bardziej zwrócił uwagę 
a nie na całkowity zakaz sprzedaży i picia alkoholu. To się 
mija z celem. Ćwiczono już prohibicję w Pruszkowie jako 
w jedynym mieście w Polsce.   

W moich oczach ten alkohol się rozchodzi tak jak pan 
mówił w jakichś grupach, które używają go jako lekar-
stwo na siebie. Bo to jest tak na pewno traktowane, 
bo ja mam stres to ja się napiję,  jadę do pracy i piję w 
pociągu. To jest dramatyczne bo taka osoba nie jedzie 
z chęcią do pracy tylko ma tam jakiś konflikt.  

- Tak, ale to też nie jest argument pozwalający pić.  
Zaczynaliśmy nasza rozmowę od tego poziomu zwią-

zanego z ludzi uzależnionymi. Czyli to jest w granicach 
3%  populacji. Wreszcie, dzięki między innymi naszym 
działaniom, dzięki różnego rodzaju spotkaniom z ludźmi, 
którzy są psychoterapeutami, zaczęto zwracać uwagę na 
zupełnie coś innego, co powodowało pewnego rodzaju 
zaniepokojenie. Alkoholik nie staje się alkoholikiem z 
dnia na dzień. To nie jest tak, że ktoś wypił porcję i jest 
alkoholikiem. Okazało się, że tymi, którzy zasilają grono 
ludzi uzależnionych jest kolejna grupa naszej populacji. 
W Polsce niestety dobiega już do 40% obywateli, którzy 
piją szkodliwie i ryzykownie. Piją w taki sposób w jaki 
przed chwilą wspomniałem, piją dlatego aby się upić i 
na razie jest to picie raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, 
potem się robi raz na tydzień i ono jest zawsze w domu. I 
ta populacja zaczyna być brana również pod uwagę przy 
różnego rodzaju działaniach związanych z leczeniem 
przy działaniach związanych z rehabilitacją. 

Jest to populacja w której jeszcze nie pojawiły się bar-
dzo poważne straty czy to społeczne, czy zdrowotne, czy 
rodzinne. I to jest kolejny problem, który wynika właśnie  
jak powiedziałem z ceny i dostępności do alkoholu. Jeżeli 
tego ci od których to zależy nie zmienią, spożycie alkoho-
lu będzie na 100% rosło.  

Mówił pan o dużych sieciach handlowych, mówił 
pan o tym, że alkohol jest ogólnie dostępny wszędzie. 
Myślę, że pewnie jedni uważają to za postęp. Ale nie 
myślę, żeby metodą ucieczki od alkoholizmu był brak 
dostępu do alkoholu. Człowiek jest na tyle sprawny 
umysłowo i fizycznie że wymyśli natychmiast metodę, 
żeby zastąpić ten brak czymś innym. 

- Może jak będzie miał pan okazję niech pan się przyj-
rzy jak zmieniło się prawodawstwo na Islandii w prze-
ciągu ostatnich 20-tu paru lat. Najbardziej pijany naród 
świata jest w tej chwili jednym z najmniej pijącym naro-
dem na świecie przy nieprawdopodobnych restrykcjach 
prawnych. 

Wiem o tym, że jest to kraj, który do czegoś doszedł 
w tej materii. Myślę, że nasza rozmowa i ta praca 
stowarzyszenia jest kierowana nie do władz, nie do 
zarządców tylko jest kierowana do ludzi i to oni mu-
szą mieć świadomość że albo przestaną a jak nie , to 
skończy się to dla nich tragicznie. Dla całej rodziny, dla 
dzieci, i dla pokoleń a także reszta będzie patrzyła co 
się dzieje i będzie miała jakiś przykład. I te przykłady 
trzeba pokazywać. Pan mówi o Islandii - to dobrze by 
było żeby propaganda tzw. rzeczowa i wasza taka, któ-
rą wy niesiecie jako stowarzyszenie, posługiwała się 
tymi przykładami krajów, które działają lepiej. Widzę 
wyraźny postęp, nie widzę ludzi leżących pod ławkami 
w różnych miejscach miasta. 

- Tak zmienia się świadomość. Należy inaczej pić.

C.d. wywiadu za miesiąc. 

Gerard Położyński

Każde 100 gram jest groźne!
www.gpr24.pl      Wiadomości  wywiad Gerarda Położyńskiego
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Sztywniejące mięśnie karku 
po wielu godzinach przed kom-
puterem, cieśnie nadgarstków, 
stres, otyłość, krzywy kręgo-
słup – to jedynie niektóre do-
legliwości, które mamy dzię-
ki pracy biurowej. Jakiś czas 
temu, w biurach pojawiła się 
joga, która miała pomagać w 
łagodnym aktywizowaniu się 
fizycznym pracowników. Teraz 
przychodzi moda na Tai Chi.

Tai Chi to liczne korzyści dla zestresowa-
nego i zesztywniałego od ciągłego sie-
dzenia pracownika biurowego. Medyta-

cja w ruchu koi nerwy i uspokaja, redukując po-
ziom stresu, łagodne ćwiczenia są bezpieczne 
nawet dla osób z problemami zdrowotnymi a 
są w stanie poprawić postawę i pomóc w zwy-
rodnieniach kręgosłupa. Tai Chi przeciwdziała 
też arteriosklerozie – czyli chorobie, która jest 
szczególnie niebezpieczna u tych z nas, któ-
rzy mało się ruszają, siedzą i jedzą (zwłaszcza 
niezdrowo – co w biurze jest tak częste). Do 
uprawiania Tai Chi wcale nie jest potrzebne 
ogromne biuro, bądź wielka przestrzeń. Opra-
cowano specjalne rodzaje ćwiczeń i ruchów, 
które można wykonywać nawet na krześle. 
Zatem, jeśli firma nie chce zainwestować w 
nauczyciela Tai Chi dla całego działu, można 
relaksować się i ćwiczyć również samotnie w 
czasie przerwy – nawet jeśli szef przykuje nas 
do biurka. Treningi oparte są na bardzo popu-

Tai Chi Dobre dla karku, ner-
wów, samopoczucia 
oraz serca
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larnych obecnie i skutecznych formach ćwi-
czeń relaksacyjno-zdrowotnych, wywodzących 
się ze starożytnych Chin. Głównym ich celem 
jest roz¬luźnienie, odprężenie, zrelaksowanie, 
delikatne rozciągnięcie oraz rozbudzenie ciała, 
umysłu i energii.

Kto może ćwiczyć Tai Chi?
Tai Chi jest sztuką ruchu, która jest przezna-

czona dla każdego, bez względu na wiek czy 
sprawność fizyczną. System treningowy Tai Chi 
po¬legający na świadomym ruchu nie naraża 
ćwiczących na kon¬tuzje, dlatego nie ma żad-
nych przeciwwskazań i ograniczeń. Nie wymaga 
również sprzętu, ani jakichkolwiek dodatkowych 
przygotowań. Tego typu ćwiczenia są szcze-
gólnie zalecane dla osób z wszelkiego rodzaju 
schorzeniami kręgosłupa, bólami pleców, nara-
żonych na siedzący tryb życia oraz stres. Osoby 
nadmiernie pobudliwe czy zestresowane od-
kryją już po kilkutygodniowej praktyce, że stają 
się spokojniejsze, skoncentrowane, silniejsze 
fizycznie i psychicznie, a także bardziej odporne 
na stres.

To zestaw ćwiczeń ruchowo-oddechowych 
Zestawy ćwiczeń są skomponowane w taki 

sposób, by moż¬liwe były do opanowania w 
krótkim czasie przez każdego, nawet przez oso-
by, które mają po raz pierwszy kontakt z tymi 
zagadnieniami. Taniec Tai Chi Chuan  w Chi-
nach początkowo było sztuką walki, to znaczy 
przygotowaniem do walki, do wojny. Obecnie 
bardzo niewiele osób uprawia je w tym właśnie 
celu. 

Nie tylko Europejczycy, ale nawet Chińczycy 
traktują teraz tai chi przede wszystkim jako 
układ taneczny, zorientowany na koordynację 
ruchów ciała z ruchami całej grupy. Celem jest 
gracja ruchów. Techniki tai chi to oryginalne i 
wzmacniające ćwiczenia dla ciała i ducha. 

Powolne, łagodne i płynne ruchy poprawiają 
mobilność ciała i wytrzymałość mięśni. Wspo-
magają przepływ limfy i usuwanie śluzu. Płyną 
z tego istotne korzyści, dzięki którym można 
zwalczyć zgubne skutki działania przewlekłe-
go stresu, czyli dolegliwości bólowe i napięcia 
dokuczające wielu osobom. Po zaledwie kilku 
miesiącach ćwiczeń tai chi umożliwia powrót 
do aktywności fizycznej i odzyskanie swobody 
ruchów, którą uważaliśmy za bezpowrotnie stra-
coną. Ruchy tai chi polegają na prawidłowym 
ułożeniu kośćca i tkanki łącznej. Zaawansowane 
ćwiczenia są tu niezwykle precyzyjne – wyma-
gają zachowania dokładności pozycji różnych 
części ciała. Kości, ścięgna i więzadła powinny 
zachowywać dokładne ułożenie po to, by osią-
gnąć korzyść mechaniczną, bez względu na to, 
czy pozostajemy nieruchomo, czy w ruchu. 

Tai Chi Chuan jest piękne 
Już sam fakt obserwowania, jak inni ćwiczą, 

przynosi spokój i zachwyt. Ale to, co jest napraw-
dę istotne, całkiem umyka przypadkowemu ob-
serwatorowi. Wewnętrzne doświadczenie tai 
chi jest niezwykle cenne, ale jednocześnie po-
trzeba wiele dyscypliny do jego osiągnięcia. W 
opcji minimum, pozwala „naładować baterie” 
poprzez porzucenie na chwilę szalonego rytmu 
nowoczesnego życia. 

Ale kiedy pozwolisz się porwać kombinacji 
miękkich i powolnych ruchów tai chi, Twoje ciało 
i umysł relaksuje się (reakcja parasympatyczna), 
w tym także układ sercowo-naczyniowy, nerwo-
wy i hormonalny. Wywołuje to m.in. skutek re-
generacyjny i odmładzający, nie zaś ogłupienie 
umysłu, którego można by się spodziewać po 
tego rodzaju głębokim relaksie. Poprzez wyci-
szenie umysłu i relaks ciała, tai chi stanowi, na 
najbardziej podstawowym poziomie oazę dla 
nowoczesnego człowieka, która chroni go przed 
stresem i zgiełkiem świata.

Na podstawie licznych badań naukowych wia-
domo, że praktykowanie tradycyjnych chińskich 
ćwiczeń tai chi jest korzystne dla osób cierpią-
cych na chorobę zwyrodnieniową stawów i inne 
problemy mięśniowo-kostne. Najnowsze bada-
nia z Chin sugerują, że tai chi może mieć również 
korzystny wpływ na serce, a co więcej – może 
poprawić jakość życia osób z chorobami ukła-
du krążenia. Naukowcy z Uniwersytetu Sportu 
w Szanghaju przeanalizowali 35 badań, których 

celem był wpływ chińskich systemów ćwiczeń – 
w tym tai chi, qi gong i ba duan jin – na zdrowie, 
a którymi objęto w sumie 2249 osób z dziesięciu 
krajów. Analizę ograniczyli do badań, w ramach 
których uczestnicy byli przypisywani w sposób 
losowy do jednej z trzech grup: odbywającej 
tradycyjne chińskie ćwiczenia, inny rodzaj ćwi-
czeń i tzw. grupy biernej (osoby wchodzące w 
jej skład nie zmieniały stopnia aktywności). Od-
kryli, że wśród uczestników ze zdiagnozowaną 
chorobą serca ćwiczenia zdrowotne starożyt-
nych Chin przyczyniły się do obniżenia ciśnienia 
skurczowego krwi średnio o ponad 9,12 mm Hg 
i ciśnienia rozkurczowego krwi o ponad 5 mm 
Hg. Zauważyli u nich również małe, ale ze staty-
stycznego punktu widzenia znaczące obniżenie 
poziomu LDL (tzw. złego cholesterolu) i trójgli-
cerydów.

REKLAMA

Tadeusz Kuczyński

Autor podczas ćwiczeń
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Halloween

Staś jak zwykle siedział na murku i popijał piwo. 
Takim go kiedyś zobaczyłem, takiego go widzę 
i takiego będę pamiętał. Spojrzał na mnie, gdy 

do niego podszedłem. Gestem bezradności wskazał 
na trzymaną w dłoni puszkę piwa jakby się tłumaczył 
że dla mnie nie ma, bo pieniędzy starczyło mu tylko 
na to jedno piwo. Skrzywiłem się trochę, że o mnie 
nie pomyślał, choć wiedziałem przecież, że Staś pie-
niędzy nigdy nie miał, a w każdym razie nigdy nie 
miał w nadmiarze, a już na pewno nie w takim nad-
miarze, żeby kupić dla mnie piwo. Nie mniej gestem 
ratującym sytuację, zaproponował łyka ze swojej 
puszki. Nie zależało mi aż tak na piwie, jednak widząc 
jego zmieszanie skorzystałem z propozycji.

 – Idziemy na groby – powiedziałem do Stasia od-
dając mu piwo.

 – Ale, po co? – zdziwił się.
 – Bo dzisiaj jest pierwszego listopada, Wszystkich 

Świętych.
 – A to na cmentarzu są wszyscy święci? – wzruszył 

ramionami Staś.
Patrzyłem na niego i nie dowierzałem. Faktycznie, 

święto Wszystkich Świętych a co mają do tego groby 
to nie wiem.

 – Staś, to w takim razie jest drugiego listopada, 
Święto Zmarłych.

 – Przecież to nie nasze święto my jeszcze żyjemy.
 – Pójdziemy zapalić świeczkę za dusze zmarłych, 

bo to Zaduszki są.
Chyba przekonałem Stasia, bo trzymając jeszcze 

niedopite piwo zlazł z murka.
I nagle usłyszeliśmy za sobą chrapliwy głos, niewąt-

pliwie po mocno przepitych kilku dniach:
 – Piwo albo psikus.
Obejrzeliśmy się. Przed nami stał nieogolony gość o 

mocno zmęczonej twarzy i równie zmęczonym ubra-
niu, z wyciągniętą dłonią i błagalnym spojrzeniu:

 – Halloween jest to dajcie piwa albo psikus – sap-
nął jeszcze raz.

 – Nie mamy – odparł Stach a ja spytałem:
 – A jaki to psikus?
 – Nie wiem, dzieci mówiły ja tylko powtarzam – 

odparł tamten.
 – Dzieci mówią cukierek albo psikus.
 – A po co mi cukierek, piwa dajcie, chociaż łyka, 

bo umrę.
Staś zachlupotał niedopitą puszką.
 – Masz, dopij.
Tamten wziął piwo, odszedł dwa kroki dalej, dopił, 

zgniótł puszkę, wyrzucił i poszedł sobie.
A my poszliśmy na cmentarz kupując po drodze 

jakieś lampki i znicze.
Późno już było, cmentarz się wyludnił. Tylko pło-

mienie świec i latarnie oświetlały przyozdobione 
kwiatami groby. Na jednym z nich siedział jakiś czło-
wiek ze spuszczoną głową.

Podeszliśmy do niego.
 – Może pan się źle czuje? – zagadnąłem.
 – A w ogóle to na grobach się nie siada, bo ciężko 

umarłemu będzie – zwrócił uwagę Staś.
Człowiek spojrzał na Stasia podkrążonymi oczami 

i zaśmiał się:
 – Jemu – wskazał na grób – to już nic nie pomoże. 

Nagrobek z kamienia to i przysiadłem, byłby z ziemi 
to bym nie siadał. A zresztą ja mogę tu siadać. 

Popatrzyliśmy zdziwieni na niego a on dodał:
 – Bo to ja jestem ten umarły.
 – Jak to? Z grobu pan wyszedł? – zdziwił się Staś 

a ja zapytałem:
 – Zmartwychwstał pan jak Jezus czy ozdrowiał jak 

Łazarz?
 – Ani ja Jezus ani Łazarz, zwykły zmarły. Po prostu 

duszno pod kamieniem to i wyszedłem. Ludzie my-
ślą, że jak grobowce z najdroższego granitu zrobią 
to winy swe wobec zmarłego zmażą. Nic bardziej 
mylnego, zmarły ma to wszystko w głębokim powa-
żaniu. Jak się już umrze, to nic już nie obchodzi. To już 
się jest w innym świecie, a te wasze ludzkie problemy 
tylko mogą śmieszyć  – wyjaśniał.

 – Ale jednak pod kamieniem duszno – zauważył 
Staś.

 – E tam – machnął ręką zmarły – Tak wam tylko 
powiedziałem, a wy wszystko łykacie jak pelikany – 
zaśmiał się.

Spojrzeliśmy po sobie, Staś podrapał się po głowie 
a ja się odezwałem:

 – A my tu lampki przyszliśmy na grobach zapalić.
 – Za dusze zmarłych – uzupełnił Staś.
 – Że niby za mnie, tak?
Kiwnęliśmy głową, że tak. 
 – A po co mi to? Co wy myślicie? Że sobie przyj-

dziecie na groby raz w roku i odkupicie wszystkie 
grzechy wobec zmarłych? Bo nagrobek z granitu 
ufundujecie? Bo wieniec najdroższy położycie? Bo 
znicze zapalicie? Nic z tych rzeczy. Umarli mają was w 
głębokim poważaniu. A te wszystkie gadżety, kamie-
nie, kwiaty, lampki i znicze to tylko wasza pycha, żeby 
zaimponować sąsiadom. Niech patrzą i zazdroszczą, 
że mój grób z czerwonego kamienia a jego zaledwie 
z lastryka hehe, niech widzą, ze u nas wieniec na 10 
kwiatów a u niego ledwie na 8, niech widzą, że znicze 
u nas największe i najdroższe… I po co to wszystko? 
– nachylił się do nas – A w tej torbie pewnie lampki? 
– spytał wskazując na torbę, którą trzymałem.

Przytaknęliśmy głową.
– I tak patrząc na was, to pewnie macie te najtań-

sze, co?
– No – jęknął Staś.
– Przecież wam umarłym to wszystko jedno, po co 

mieliśmy kasę wydawać? – wytłumaczyłem.
– A cwaniaki, myślicie, że się tanimi lampkami 

obejdzie? I nie wstyd wam, byleco tu na grobach mi 
stawiać?

– Płomień ważny – próbowałem ratować sytuacje 
lecz zmarły tylko się skrzywił.

Staś wyciągnął jedna łapkę i podał zmarłemu. Ten 
przyjrzał się i z niesmakiem powiedział:

– Ale żeście taniznę kupili, już chyba tańszej nie 
było, co?

Staś nie bacząc na to, co mówił, wyjął zapałki i przy-
palił knot w lampce, którą trzymał zmarły. Ja wycią-
gnąłem druga lampkę, wcisnąłem w druga rękę i też 
zapaliłem.

 – No, no, dobrze wygląda, umarłym więcej nie po-
trzeba, tanizną się opędziliśmy to i na piwo jeszcze 
starczy – powiedział Staś.

 – Ale, co ja mam z tym zrobić? – spytał zdezorien-
towany, trzymając w dłoniach zapalone lampki.

 – Pamiętaj, płomień, płomień jest ważny. To prze-
słanie dla ciebie, dla nas, dla świata. – powiedziałem i 
dodałem – Że życie tylko igraszką jest i tylko płomień, 
co rozpala, powiedzie nas tam skąd przyszliśmy.

 – Ale ja ze świata umarłych jestem – jęknął zmar-
ły.

 – Dla świata umarłych też. 
Odchodząc Staś jeszcze krzyknął do niego:

 – I trzymaj tak, aż się knoty wypalą!
A ja szepnąłem do Stasia:
 – Dobra, zmarłych mamy z głowy, idziemy na 

piwo.
Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com

W piątek 18 października br. Mszą św. w brwinowskim kościele pożegna-
liśmy naszego kolegę i przyjaciela Kazimierza Gustawa ZIELIŃSKIEGO i od-
prowadziliśmy Go na miejscowy cmentarz do grobu, gdzie spoczął obok 
bliskich. Kazio urodził się w Otwocku, ale po przeprowadzkach z rodziną 
i rodzeństwem zamieszkał na długie lata w Brwinowie. Tu uczęszczał do 
szkoły podstawowej, tu rozpoczął naukę w liceum, po czym wraz z bratem 
Jankiem przeniósł się LO im. T. Zana w Pruszkowie. Dał się poznać jako zna-
komity kompan na szkolnych spływach kajakowych oraz wycieczkach. Podjął 
studia na geologii, lecz potem pracował w licznych spółdzielniach rolniczych, 
nim osiadł w Starej Wsi k/Nadarzyna, gdzie uprawiał wielohektarowe go-
spodarstwo. Tym samym kontynuował tradycje Zielińskich – pra-pra dziadka 

geologa (znał osobiście T. Zana) i dziadków, jacy mieli kolejno dobra w Szumie, Skąpem i w Łążyniu k/Torunia. 
Kazio zostawił w smutku liczne potomstwo: córkę Katarzynę (z I małżeństwa); Stanisława (40 l.) i Adama (36 l.) (z II małżeństwa) oraz z III 

związku – Andrzeja (33 l.); Piotra (26 l.) oraz Małgorzatę (23 l.). Wspomnieliśmy o uroczym kompanie – takim był, z sarmackim poczuciem 
humoru i sposobie bycia; kochał sport – lekkoatletykę i kolarstwo. Do końca interesował się losami liceum Zana, brał udział w naszych letnich 
(i nie tylko spotkaniach) i nawet zdążył się zapisać do Stowarzyszenia pn. Krzewienia Tradycji Szkoły. I gdyby nie papierosy, to spotykalibyśmy 
się dalej.

KOLEDZY SZKOLNI I PRZYJACIELE     

PAMIĘTAMY KAZIA ZIELIŃSKIEGO (1948-2019)
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N
owoczesny gabinet stomatologiczny 
został otwarty w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Sportowych w Prusz-

kowie. Jest to pierwszy tego typu gabinet na Ma-
zowszu.  Z jego usług będzie mogło skorzystać 
2,5 tysiąca uczniów z Powiatu Pruszkowskiego.

Oficjalne otwarcie gabinetu nastąpiło w 
poniedziałek, 21 października br. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy 
ul. Gomulińskiego 2. Profilaktyczna opieka 
zdrowotna będzie sprawowana nad ucznia-
mi ze szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Pruszkowski. Uczniowie 
mogą korzystać z usług gabinetu stomatolo-
gicznego do ukończenia 19 roku życia, a w 
przypadku uczniów posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego – do 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W zakresie świadczeń obiektu znajduje się: 
stomatologia zachowawcza (higiena i profi-
laktyka), diagnostyka, leczenie próchnicy, 
nadwrażliwości zębów, odbudowa, leczenie 
kanałowe, czy leczenie stanów pourazowych 
lub chirurgiczne usunięcie zęba. Gabinet bę-
dzie otwarty od poniedziałku do piątku w 
godzinach: 9:00-12:00 (na etapie diagnosty-
ki) oraz w kolejnym etapie w godzinach po-
południowych. Z doświadczenia realizatora 
projektu, firmy Corten Medic wynika, że przy 
liczbie uczniów 2, 5 tysiąca, czas oczekiwania 
na wizytę wyniesie około 2 tygodni. Oczywi-
ście osoby w stanie pilnym będą przyjmowa-
ne od razu. Wprowadzona będzie możliwość 
zapisu na wizytę przez Internet, telefonicznie 
i bezpośrednio w gabinecie.

Rozpoczęły się prace związane z utworze-
niem ogrodu dla seniorów  przy Dzien-
nym Domu Senior+. Placówka znajduje 

się przy ul. Kraszewskiego 18a, w którym przez 
lata działała Poradnia Zdrowia Psychicznego i 
Poradnia Leczenia Odwykowego, potocznie 
nazywana „Pod Bocianem”.

Co ciekawe w Pruszkowie seniorzy już dziś 
mogą korzystać z dość obszernej oferty kul-
turalnej i aktywizującej, ale ich największym 
marzeniem było założenie ogrodu przy Domu 
Senior+, w którym spędzają tak wiele swojego 
czasu.

Naprzeciw im marzeniom wyszedł Krzysztof 
Rymuza Starosta Pruszkowski, który po uzgod-

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego   Pruszków, ul. Drzymały 30, tel.: 22 738 14 00, www.powiat.pruszkow.

Nowy gabinet stomatologiczny 
w Pruszkowie

Ogród marzeń 
przy Dziennym Domu Seniora

Koszyk świadczeń gwarantowanych zawie-
ra 70 procedur, nie zawiera leczenia orto-
dontycznego. Pozwala to realizować 3 ob-
szary programu: edukację i promocję zdro-
wia, profilaktykę i diagnostykę oraz leczenie 
– stomatologię naprawczą.

Powstanie gabinetu jest odpowiedzią na 
Ustawę z dn. 12.04.2019 o opiece zdro-
wotnej nad uczniami, według której organy 
prowadzące szkołę lub jednostki samorządu 
są zobowiązane do zawarcia umowy z pod-
miotem leczniczym, który zapewni uczniom 
dostęp do stomatologicznych świadczeń 
zdrowotnych.

Według ustawy opiekę zdrowotną nad 
uczniami, poza pielęgniarką i lekarzem POZ, 
będzie sprawować lekarz dentysta we współ-
pracy z higienistką stomatologiczną. Świad-
czenia mają być wykonywane w gabinecie 
stomatologicznym w szkole, dentobusie lub 
w gabinecie współpracującym ze szkołą.

Projekt w pełni finansuje Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

Firma Corten Medic, która odpowiada za 
realizację projektu zatrudnia ponad 130 le-
karzy dentystów i może poszczycić się 25 
letnim doświadczeniem w stomatologii oraz 
realizacją kilkunastu programów profilak-
tycznych dla szkół. Jest to drugi, największy 
świadczeniodawca w zakresie stomatologii 
w ramach finansowania z NFZ, operator 2 
dentobusów i właściciel 10 Centrów Me-
dycznych.

nieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pruszkowie zaprosił do stworzenia takie-
go ogrodu Andrzeja Zawadzkiego – znanego 
polskiego ogrodnika. – Mamy wizję ogrodu 
estetycznego, naturalistycznego i geometrycz-
nego, chcemy wkomponować go w otoczenie, 
utrzymać naturalny charakter tego ogrodu. 
Chcemy żeby cieszyły oko krzewy, różaneczni-
ki i pierisy japońskie, a wiosną kolorowe pla-
my kwiatów: tulipany, żonkile, krokusy. Będą 
też całoroczne hortensje - opowiada Andrzej 
Zawadzki. W pracach przy tworzeniu ogrodu 
wzięli także udział, nieocenieni: Strzelcy RP na 
czele z Piotrem Lewandowskim, członkowie 
Stowarzyszenia „Socjus”, seniorzy, Dyrektor 
i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie.
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Tomasz Długosz Trąbiński - publicysta

John Coltrane -  Beth Hart -
Możdżer/Kosz 

Płyta Johna Coltrane’a „BLUE WORLD” (Im-
puls/Universal) z udziałem McCoy Tynera, 
Jimmy’ego Garrisona i Elvina Jonesa to 37 

min. zapis sesji nagranej w 1964 r., która miała być 
wykorzystana w filmie „Le chat dans le sac” („The Cat 
in the Bag”) Gillesa Groulxa. Album „Blue World" w 
żadnym razie nie jest wydawnictwem pokazującym 
twórczość Johna Coltrane'a od nieznanej wcześniej 
strony, wzbogacającym jakoś wiedzę o tym wybit-
nym muzyku. Tak naprawdę, nic nowego nie wnosi 
do jego dorobku. Kompozycje są znane od ponad pół 
wieku, a choć tutaj brzmią inaczej, to są utrzymane w 
stylu znanym nam od dawna. To bardzo przyjemny 
materiał, ale jednak publikowanie go jako „nowego 
albumu" wydaje się przesadą. Bardziej nadawał-
by się na bonusowy dysk reedycji „Crescent" albo 
część kompilacji typu zeszłorocznego „1963: New 
Directions" (na trzech płytach CD zebrano wszyst-
kie znane, studyjne i koncertowe, nagrania Trane'a 
z 1963 roku). 

Właściwie trudno traktować „Blue World" jak re-
gularny album. Składa się na niego osiem utworów, 
ale tylko pięć kompozycji, z czego jedna w dwóch 
podejściach, a inna w trzech. To po prostu kompletny 
zapis krótkiej sesji, której sami muzycy nie traktowali 
zbyt poważnie. Przed utworami słychać nawet krót-
kie zapowiedzi lub rozmowy ze studia. Na repertu-
ar złożyły się wyłącznie kompozycje już wcześniej 
znane, w większości pochodzące z albumów zareje-
strowanych jeszcze w latach 50., jak „John Coltrane 
with the Red Garland Trio", „Giant Steps" i „Coltrane 
Jazz". Nawet tytułowy „Blue World" okazuje się tylko 
wariacją na temat „Out of This World" z nagranego i 
wydanego w 1962 r. albumu „Coltrane", utrzymaną 
w wolniejszym tempie, ale identycznym nastroju.

Czy w takim razie warto w ogóle zawracać sobie 
głowę tym wydawnictwem? Bez dwóch zdań – jak 
najbardziej! Nawet jeśli ta sesja była dla nich tylko 
błyskawicznym zarobkiem (a może nawet darmową 
przysługą koleżeńską) i nie przykładali się do niej 
szczególnie, to byli zbyt doświadczonym i utalen-
towanym zespołem, by odwalić zwykłą chałturę. 
Co prawda tylko w „Blue World" i w rozpoczętym 
solówką Garrisona „Traneing In" kwartet pozwala 
sobie na dłuższe, swobodniejsze improwizacje, ale 
pozostałe nagrania nie są wcale mniej atrakcyjne. 
Przepięknie wypadają obie wersje ballady „Naima", 
prawdopodobnie najsłynniejszego tematu Trane'a. 
We wszystkich trzech wykonaniach „Village Blues" 
udało się zachować wyluzowany klimat oryginału, 
ale słychać też większą dojrzałość. Dedykowany 
Sonny'emu Rollinsowi „Like Sonny" jeszcze bardziej 
tutaj zyskuje, brzmiąc zdecydowanie nowocześniej. 
W ciągu tych pięćdziesięciu dwóch lat, jakie minęły 
od śmierci Johna Coltrane'a, wciąż nie pojawił się ża-
den inny muzyk, który potrafiłby szczelnie wypełnić 
lukę po nim. Wydawnictw, jakie po sobie pozosta-
wił jest wiele - a te najlepsze nie nudzą nawet po 
dziesiątkach przesłuchań - i fajnie usłyszeć też coś 
wcześniej nieznanego.

N
atomiast Beth Hart „WAR IN MY MIND" 
(wyt. Provogue,Smart Feller Inc/Mascot 
Music) to najbardziej osobisty album na-

grany do tej pory przez Beth Hart, artystki, której 
zdarzało się grać przed samym Barackiem Obamą, 
ale w Polsce wokalistka nie cieszy się aż tak wielką 
popularnością. Okazji do jej poznania było jednak 
całkiem sporo, bo nie dość, że u nas grała, to do 
współpracy zapraszali ją Slash czy Joe Bonamassa. 
Sam tytuł odnosi się do problemów ze zdrowiem 
psychicznym samej Beth (wokalistka zmaga się z 
chorobą afektywną - dwubiegunową). „War in My 
Mind" faktycznie miewa emocjonalne szczyty z do-
datkiem osobistych wycinków z życia Beth. Trudno 
nie poczuć ciarek na skórze przy „Rub Me For Luck", 
gdy po fortepianowych zwrotkach z małym dodat-
kiem gitary nagle natrafiamy na wyciszony mostek 
przed refrenem, który nie zapowiada mocnego, 
wzniosłego refrenu w duchu. 

Album można podzielić w zasadzie na dwie części: 
fortepianowe, emocjonalne utwory (w ogóle duet 
kończący płytę w postaci „Woman Down" oraz „I 
Need A Hero" też robi swoje) i piosenki bardziej dy-
namiczne, mocniejsze, kierujące się w stronę blues 
- rockową. Wokal Beth Hart imponuje. Nie sądzę czy 
w muzyce rozrywkowej da się w ogóle znaleźć drugi 
taki kontralt. Głos Beth potrafi zejść tak nisko, że za-
wstydza wiele basów (mam tu na myśli oczywiście 
rodzaj męskiego głosu, nie instrument) - jest niesa-
mowicie silny, donośny, szczególnie, że Beth wpra-
wia w osłupienie, śpiewając z nieprawdopodobną 
pewnością siebie.

Charyzma zresztą jest tu słowem - kluczem, dzię-
ki któremu można wybaczyć naprawdę sporo. Jeśli 
choć raz słyszeliście głos Beth, poznacie go wszędzie. 
Głęboki, mocny wokal i charakterystyczna chrypa 
idealnie pasują do rockowo - bluesowej stylistyki, w 
której artystka czuje się jak ryba w wodzie. Teksty są 
niesamowicie osobiste, świetnie napisane i same w 
sobie mają ogromny ładunek emocjonalny. Zwłasz-
cza w nietuzinkowym „Let It Grow” z elementami 
gospelowymi niosącym za sobą nadzieję, jak i świet-
nej jazzowej balladzie zbudowanej na grze na piani-
nie i genialnym, charakterystycznym wokalu – „Wi-
thout Words In The Way”. Oparły się one wszystkim 
przeciwnościom i lśnią własnym światłem ratując 
sytuację.

Ale jest jeszcze jeden utwór. Utwór, za sprawą 
którego warto sięgnąć po płytę nie zważając na ne-
gatywne opinie, choćby nie wiem ile ich było „Rub 
Me For Luck”. 

Tutaj zagrało absolutnie wszystko. Od tekstu, przez 
wokal, produkcję i podkład. Niesamowity, mroczny 
klimat i napięcie budowane i utrzymane idealnie 
przez całą długość trwania numeru to prawdziwy 
majstersztyk. 

Jak wiemy Leszek Możdżer opracował muzykę 
do obrazu „IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA” 
(wyd. Outside Music). Niedoceniany niewido-

my (wzrok stracił w wieku 3 lat) artysta Mieczysław 
Kosz, w wieku 29 lat wyskoczył/wypadł? z okna ka-
mienicy na Koszykowej w Warszawie (zmagał się z 

depresją ). Pierwsza ważna nagroda na festiwalu w 
Wiedniu 1967 w Trio Mieczysława Kosza na kontra-
basie grał równolatek Kosza, późniejszy leader grupy 
Osjan – Jacek Ostaszewski oraz występ na Jazz Jam-
boree w 1967 w Warszawie, gdzie zagrał preludium 
Chopina w taki sposób, że większość słuchających 
go jazzmanów „pospadała” z krzeseł. Kiedy wypił 
już trochę alkoholu zwykł mawiać – „jestem jak Ikar, 

będę latał…”. To album, o którym głośno było, zanim 
słyszeliśmy oficjalnie pierwsze dźwięki. Wszystko to 
za sprawą wielu naród podczas Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrody powędro-
wały m.in. do właśnie Leszka Możdżera za najlepszą 
muzykę do filmu oraz Srebrne Lwy dla producentów 
i reżysera tego samego filmu.

 Mieczysław Kosz był mistrzem jazzowych impro-
wizacji. Choć pozostawił po sobie zaledwie jeden 
album, dla fanów jazzu stał się legendą. Wystąpił 
na uznawanym za najbardziej prestiżowy festiwalu 
jazzowym w Montreux, grał w paryskich klubach 
jazzowych i najlepszych salach koncertowych. Był 
podziwiany przez największych muzyków i publicz-
ność. Osiągnął to wszystko, choć był niewidomy. Le-
szek Możdżer na konferencji prasowej w Gdyni mó-
wił, jak ważną dla niego postacią był w początkach 
kariery ten wybitny muzyk: „Mietek Kosz był aż do 
to momentu premiery filmu postacią anonimową. 
„Ikar” to zmieni. Na tym również polega szczęście 
kina, że dzięki temu medium nie tylko wielcy artyści, 
ale również postaci zapomniane, a zasługujące na 
pamięć, zyskują nieśmiertelność”.

Polecam tę płytę, oddaje ona ducha swingu, jaki 
wprowadził do muzyki Mieczysław Kosz.

Film o Koszu należy obejrzeć 
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - materiał prasowy RE Studio

W 
piątek 18 października na ekrany (dobrych 
kin!) wszedł znakomity obraz Macieja 
Pieprzycy „Ikar. Legenda Mietka Kosza” 

obsypany siedmioma nagrodami, w tym Srebrne 
Lwy, na ostatnim Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. 
Trzeba przyznać – autor scenariusza i reżyser obrazu 
Maciej Pieprzyca (55 l.) dołożył starań by jego dzieło 
odzwierciedlało młodość – dzieciństwo, początki ka-
riery i dalsze życie Mieczysława Kosza, nie dziwi więc 
fakt 3-letniej pracy nad obrazem inspirowanej m.in. 
książką z 1990 r. Krzysztofa Karpińskiego. Oczywiście, 
że Pieprzyca sięgnął do zapadłej wsi Antoniówka koło 
Tomaszowa Lubelskiego, gdzie utalentowany Miecio 
się urodził (1944) i wychowywał. W wieku 12 lat u 
chłopca na skutek postępującej choroby stwierdzono 
znaczną utratę wzroku i trafił on do znanego zakładu 
dla niewidomych w Laskach. Tu pobierał podstawo-
wą naukę a także naukę gry na pianinie. Naukę gry na 
fortepianie kontynuował w szkole średniej – tutaj cie-
pła rola nauczycielki Mai Komorowskiej i jej matczyne 
rady, jakie rozpoznany talent – chłopiec wziął do serca. 
Jedną z zalet filmu jest staranna obsada, a następnie 
gra aktorów z rewelacyjnym Dawidem Ogrodnikiem 
(Mieczysław) i nie gorszym – dziecka Cyprian Gra-
bowski (mały Miecio o dużych łzawiących oczach). 
Wszystko to widzimy na tle gomułkowskiej Ludowej 
Polski - zasługa wspaniałej, acz nie narzucającej się 
scenografii Joanny Anastazji Wójcik. Jeżeli widzimy 
jelczański „ogórek” i enerdowski Robur, jakim czasa-
mi jeździli artyści, butelki tunezyjskiej gelalii (tanie, a 
dobre wino) – to tak było! Godnym podziwu jest wi-
dok Sali Kongresowej od strony sceny – odtworzonej 
elektronicznie (sama sala od lat w remoncie), takoż 
i sceny – znacznie za wąskiej, podczas pamiętnych 

Jazz Jamborees. Wiem, co piszę, bo w owym okresie 
zaczynałem chodzić na te festiwale, zrazu jako widz, 
a potem młodszy redaktor. Więcej, miałem okazję 
wysłuchać kilkanaście razy Kosza, łącznie z tym kon-
certem w pruszkowskim PSM (z udziałem m.in. Broni-
sława Suchanka) zorganizowanym z inicjatywy Jurka 
Budziszewskiego (kierowniczka Klubu była oburzona 
małym spotkaniem po występie przy równie małym 
winku!). Jeszcze więcej: jeden z kolegów w Polskim 
Stowarzyszeniu Jazowym namówił mnie na kierow-
nictwo tria Kosza, więc udałem się na rozmowę do ar-
tysty (blok vis a vis stacji PKP Ochota). Niestety, pracy 
owej nie podjąłem przerażony wielkością opieki nad 
muzykiem, a nie zadaniami organizacyjnymi. 

Tu muszę pochylić się nad osiągnięciami reżysera 
obrazu oraz talentem Ogrodnika – rys psychologiczny 
i fizyczny Koszą oddają niemal w 100%, oczywiście 
Mietek zmieniał się z upływem lat, stawał się uparty, 
czy też nieznośny, to fakt, ale nie dostawał takiej twa-
rzy pod wpływem alkoholu, jaką widzimy w filmie. 
To chyba jedyny zarzut jaki można postawić. Ponie-
waż jest to film o muzyce, to bardzo dobrze postą-
pili twórcy, iż nie korzystali z zachowanych nagrań 
archiwalnych, lecz w roli kreatora - odtwórcy muzyki 
Kosza wystąpił Leszek Możdżer. To także jego wielka 
rola wspaniale uzupełniana grą Dawida Ogrodnika. 
Mieczysław komponował, wprawdzie 14 utworów 
zostało dla potomności, lecz gra pod początkowym 
wpływem Billa Evansa pozostaje w pamięci, łącznie 
ze spotkaniem z owym guru na Festiwalu w Mon-
treux (szokująca scena nieznajomości języka). Daje 
smętny obraz środowiska jazzowego, drugą sceną 
jest moment nagrywania płyty – kwinta podwyż-
szona! Dla interesujących się muzyką, szczególnie 
jazzem – dwu godzinna lektura obowiązkowa, także 
dla widzów kina ambitnego.      

Dla zbieraczy: ukazała się publikacja Agory – scena-
riusz filmu oraz płyta z soundtrackiem.
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Lektury 
na jesień
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Co jedli dyktatorzy?

C
iekawe pytanie? O takich jak Stalin czy Hitler 
wiemy niemal wszystko. O tych „egzotycznych” 
niewiele lub nic. Lukę wypełnia znakomita pu-

blikacja Witolda Szabłowskiego (dziennikarz i autor 
wielu książek) pt. „JAK NAKARMIĆ DYKTATORA”. Na tę 
pozycję rzuciłem jak tylko o niej usłyszałem (redakcja 
winna mi 39,90 zł) i nie żałuję. To nie jest zwykła książka 
napisana ot, tak sobie, to solidna i udokumentowna 
praca. Szabłowski trudził się tematem cztery lata, od-
był egzotyczne podróże do krajów owych dyktatorów, 
więcej – solidnie się przygotowywał (wykaz lektur za-
dziwia). Bo i dotrzeć do tych kucharzy nie było łatwo 
– z jednym wyjątkiem (jeden z kucharzy Envera Hodży 
opowiadał incognito, inny na Kubie był już w stanie 
choroby umysłowej). Dodatkowo warto wiedzieć, iż 
starym zwyczajem po studiach autor udał się na saksy i 
pracował w meksykańskiej knajpie w Kopenhadze pro-

wadzonej przez Kurdów z Iraku. Spędził w niej chyba 
dwa lata. Zresztą autor niniejszego tekstu miał kiedyś 
przygodę z kuchnią chińską (krótko) i grecko-cypryjską 
(dłużej) pracując jednocześnie w niezłym londyńskim 
hotelu. Czytelnicy zapytają, jak się zostaje kucharzem 
dyktatora? Najczęściej przez przypadek, ale jedno 
jest nieodzowne: ciężka praca poparta talentem do 
gotowania i funkcja ta wiąże się z wysokim ryzykiem 
utraty głowy. Wprawdzie Szabłowski opisuje kuchnie/
ich pracowników-szefów w pięciu przypadkach, ale 
podaje za lewackim Freedom House fakt rządzenia 
aktualnie przez dyktatorów w 49 krajach, więc może 
będzie ciąg dalszy? Opisane przypadki mają już walor 
historyczny, co nie zmienia faktu – są niezmiernie cie-
kawe dla tych, którzy lubią dobrze zjeść. I żeby nie było 
nieporozumień: niemal wszystkie te opisy to reportaż 
z normalnych posiłków dyktatorów, którzy kochali swe 
narodowe potrawy.   

Abu Ali lata gotował dla Saddama Husajna, a że 
prezydent Iraku z różnych względów ciągle się prze-
mieszczał po kraju, to jego osobisty kucharz musiał to 
uwzględnić. Miał zawsze na podorędziu mini zestaw 
naczyń i produktów żywnościowych, tym bardziej, że 
prezydent jadał w nieoczekiwanych sytuacjach. Ale 
bywało tak, że prezydent Iraku sam pichcił dla swych 
najbliższych, jako że każdy muzułmanin umie gotować 
– najczęściej coś tam ugrillować z baraniny – w ten 
sposób Abu-Ali w dużej ilości poznał sos tabasco. Od 
ochroniarza do kucharza (po ostrym kursie u poprzed-
nika), zresztą znakomitego – to jego droga kariery, od 
prostej tikka do grillowanego mazgufa (rodzaj karpia 
z Tygrysu) – ulubionej potrawy dyktatora. A w ogóle 
to kucharzy było 6 i nimi kierował Ali. Typową drogę 
odbył sędziwy teraz Kenijczyk Otonde Odera. Trafił do 
domu białych w dzisiejszej Ugandzie (zerkamy w atlas 
geograficzny), wykazał się pracowitością i inteligencją. 
Od sprzątacza do kuchni, gdzie nauczono go wielu eu-
ropejskich dań. Czarny kucharz gotujący dla Mzungu 
(białych) okazał się skarbem dla prezydenta kraju, tuż 
po Wiośnie Ludów w Afryce. Wprawdzie prez. Milton 
Obote mu nigdy nie dziękował i skąpił szylingów, to 
dania Odery rozpoznawał natychmiast. Pewnego dnia 
Obote wyjechał i miejscowa telewizja zaczęła pokazy-
wać tylko i wyłącznie pułk. Idiego Amina. Rosłego sa-
mozwańczego czarnoluda; cały „pałac” natychmiast 
przeszedł na mahometanizm i dokonał obrzezania. 
Nowy prezydent okazał pracownikom zaufanie i ubó-
stwiał przysmaki Odery – szczególnie odpowiednio 
pieczone koźle. Stopa życiowa kucharza się poprawiła 
znacznie i miał swojego mercedesa i kilka żon. Lecz z 
jego kręgu przyjaciół ciągle ktoś znikał… Odera jednak 
twierdzi, że w lodówkach nie było ludzkiego mięsa, ale 
krokodyle pływały nadzwyczaj syte. W końcu i on sam 
wylądował w więzieniu… Lecz w Ugandzie dokonano 
kolejnego zamachu i do łask powrócił poprzedni prezy-
dent, a z nim do kuchni jego dawny kucharz. 

Kucharz Envera Hodży to pan K., choć autorowi 
udało się przy pomocy albańskiej dziennikarki śled-
czej dotrzeć do samej żony dyktatora Nedżmije, lecz 
jej córka zablokowała kontakt. Pan K. kucharzył dobre 
ćwierć wieku, i musiał rozwiązywać kwadraturę koła – 
postawny Enver cierpiał na przewlekłą cukrzycę i bez 
ksylitolu nie było mowy. Dostąpił nieraz wspólnych 
posiłków i nawet spędzili kiedyś razem sylwestra – 
oczywiście przy ulubionej sheqerpare (przepis w tek-
ście). Ciężej autorowi poszło z dotarciem do kucharzy 
Fidela Castro, tym bardziej, że władze tam sprawuje 
jego młodszy brat. Udało się i mamy nawet opowieść 
co zjadł prez. Barack Obama wraz z małżonką podczas 
wizyty na Kubie. Fidel zachował nawyki z partyzantki i 
trzeba było być na to przygotowanym – w zasadzie ja-
dał wszystko o dziwnych porach, ale jak wspomina Era-
smo, uwielbiał rybę w sosie mango, wcale niełatwą do 
zrobienia ze względu na delikatność owocu. Czytając 
o kucharce łagodnego jak baranek Pol Pota imieniem 
Yong Moeun nie wierzymy oczom. Dyktator wysłał na 
tamten świat 2 mln swoich rodaków, Yong wraz z rodzi-
ną była 2 lata ambasadorem kraju w Pekinie, i to może 
ją uratowało. A przede wszystkim jej uwielbienie Pol 
Pota i odwrotnie. Ciekawostką było sadzenie różnych 
roślin i warzyw w dżungli, by za jakiś okres przybyli 
partyzanci byli samo wystarczalni. I to się sprawdzało, 
zaś Pol uwielbiał gotowanie Yong i sałatkę z papai. Nie 
muszę dodawać, że poprzez kuchnię poznajemy tryb 
życia, zwyczaje i historię tych ludzi i ich krajów.      

Witold Szabłowski JAK NAKARMIĆ DYKTATORA 
Wyd. WAB (Grupa wyd. Foksal) 2019; str. 336; opra-
wa miękka, zdjęcia w tekście; liczne konsultacje me-
rytoryczne; dostępna jako e-book; cena 39,90 zł.            

Wszystko o fajce 

Po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że z 
mojego kręgu znajomych fajkę pali tylko dy-
rektor Biblioteki Pruszkowskiej – Grzegorz 

Zegadło. I to jemu dedykuję tę pozycję Iskier wydaną 
w tzw. wąskiej serii. Autorem jest „w naszym wieku” 
Michał Morawski (syn Osóbki-Morawskiego) praw-
dziwy znawca przedmiotu. Pomysł napisania pracy o 
fajce powstał już w latach 60. – po dłuższym pobycie 
w Danii, gdzie też to powszechny zwyczaj, i gdzie au-
tor pogłębił znacznie swoją wiedzę na ten temat. Ale 
z czasem przybywało „danych” – m.in. ostatnio po 
dołączeniu Przemyśla, niekwestionowanej stolicy pol-
skiej fajki – działa tam kilkanaście zakładów produku-
jących owe urządzenia, obok rzecz jasna stosownego 
muzeum. Tak, więc książka ma już swoją bodaj trzecią 
wersję, i choć niewielka rozmiarami razi (pozytywnie!) 
zwięzłością stylu autora oraz ilością danych. Mamy rys 
historyczny skąd w ogóle w Europie (i na świecie) wziął 
się tytoń, początki palenia/żucia w Polsce – skądinąd 
dość bogatą historię tego zwyczaju u nas, aż po prze-
gląd urządzeń do palenia tytoniu – czyli fajek. Cieka-

wostek tu co niemiara, np. namiętnymi palaczami byli 
nasi wieszczowie: Mickiewicz, Słowacki i Krasiński, a 
nawet Chopin. Fajka nie jest wbrew wyobrażeniom 
prostą konstrukcją – wymaga specjalnego drewna – 
starego korzenia wrzośca, taka pojawiła się ona dość 
późno, na początku XIX wieku we francuskiej jurze 
– wiosce Saint-Claude. Jakkolwiek robiono ją z wielu 
materiałów (np. porcelana, glina czy srebro) lub od-
powiednich gatunków drewna (np. wiśnia). Ponieważ 
tytoń staniał znacznie i zaczęto go hodować niemal 
wszędzie, to ludzie ubodzy wyrabiali/korzystali z od-
powiednio przyciętych konarów drzew. Jednocześnie 
cybuch zwiększał swoją objętość. Dość powiedzieć, że 
to elitarny „sport”, chyba nie tani. Od dawna istnieją 
też zawody polegające na długości palenia określonej 
ilości wsadu – tu rekordzistką w Polsce jest p. Danuta 
Pytel = 2 godz. 51 min. i 55 sekund. Świetna pozycja 
książkowa – bogato ilustrowana (głównie fotosy ze 
zbiorów autora) i wyposażona w niemal kompletą bi-
bliografię. Polecamy. 

Michał Morawski ROZMYŚLANIA O FAJCE I TY-
TONIU Wyd. Iskry 2019; str.104; ilustracje; oprawa 
twarda + obwoluta; cena 34,90 zł.

Z
apraszamy Państwa na niezwykle poru-
szający koncert - Andrzeja Sikorowskiego- 
wokalisty, wieloletniego lidera Grupy pod 

Budą i autora większości jej utworów, w duecie z 
córką - Mają Sikorowską, przy wsparciu jednego 
z najlepszych polskich gitarzystów Jacka Królika 
oraz Gertrudy Szymańskiej i Tomasza Kupca. 

Podczas koncert Artysta przeprowadzi widzów 
przez świat swoich największych przebojów napi-
sanych dla grupy Pod Budą (Kap, kap, płyną łzy) czy 
śpiewanych poza nią, takich jak: Kraków Piwna 7, 
Lecz póki co żyjemy, Na całość, Nie przenoście nam 
stolicy do Krakowa, Ale to już było, oraz pochodzą-
ce z trzech wspólnie nagranych z Mają płyt (Kra-
ków-Saloniki, Sprawa rodzinna, Okno na Planty). 

Projekt jest połączeniem dwóch muzycznych po-
koleń i kultur, polskiej oraz greckiej, opowieścią o 
rodzinie, która łączy dwie tradycje, jednak zawsze 
z naciskiem na ich wymowę, liryzm, z tezą, że kon-
sekwentna poetycka wypowiedź może oprzeć się 
komercji. A w tle rodzinne miasto Andrzeja S. – 
Kraków. 

Występują:
Andrzej Sikorowski – śpiew, gitara, prowadze-

nie koncertu, autor tekstów, kompozytor, Maja 
Sikorowska – śpiew (również w języku greckim), 
Jacek Królik/Jarosław Meus – gitary, Tomasz Ku-
piec – kontrabas, Gertruda Szymańska – perkusja 
i instrumenty perkusyjne oraz Alek Galas – reali-
zator dźwięku. 

Informacje o Zespole na stronach:
www.andrzejsikorowski.pl
www.majasikorowska.pl

REKLAMA
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Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Motto:                            
„Piszcie sami swoją historię, 
bo inaczej napiszą ją inni, a do 
tego źle”. 
Józef Klemens Piłsudski, Pierw-
szy Marszałek Polski

Saska Kępa - Miasto Ogród

„Ognisko rodzinne” 

Siedzimy przy ognisku. Płomienie strze-
lają w górę snopem złocistych iskier. 
Ogień się pali równym blaskiem, syczy 

i dmucha wiatrem dymu. Cichy trzask gałą-
zek odbija się echem w naszych uszach. Jego 
poświata ogarnia nas opiekuńczo. Świecz-
ka płonie w dłoniach. Dłonie otaczają krąg. 
Bliźniaki wspominają „DZIAŁKI OGRODO-
WE”.

„Skąd przychodził kto go znał 
Kto mu rękę podał kiedy  
Nad rowem siadał (…)”

Tekst jest oparty na wspomnieniach bliźniaków obecnie czterdziestolatków 

Kaskada w warszawskim Parku Paderewskiego 

                                                                                      
Działki nad kanałem

Ale w Warszawie mieliśmy również inny ogró-
dek, choć to dopiero w czasach późniejszej 
szkoły podstawowej, gdy mieszkaliśmy już na 
ulicy Międzynarodowej, a później Łukowskiej. 
Działka na terenie Ogródków Działkowych po-
łożona była bardzo korzystnie, w głębi z dala 
od każdemu dostępnej alejki, połączona z nią 

tylko wewnętrzną ścieżką, na której rezydował 
nasz Sznaucer i dlatego nazwana przez nas jako 
Aleja Agatowa.

„Aleja Agatowa” 
   Na działce początkowo uprawialiśmy różne 
warzywa, wkrótce jednak przekształciliśmy ją 
w mini park – koszona regularnie trawa pod 
okapem z drzew i krzewów owocowych. Ja-
błonie, wiśnie, orzech włoski, morele, śliwy, 
agrest, porzeczki, oraz przepyszna winorośl 
– zapewniały nam solidną porcję witamin, od 
późniejszej wiosny do wczesnej jesieni.

Jeże
Na działce rezydowały jeże. Nasz pies bole-

śnie tego doświadczył na swoim czułym nosie 
… Kiedyś trzeba było również ratować jednego 
głodomora, który dostał się do beczki pełnej 
“zgniłków” jabłek, opartej bokiem o pryzmę 
kompostu.  Działka i praca na niej to doświad-
czenie ziemi rodzimego krajobrazu – poczucie 
nierozerwalnego związku człowieka z przyro-
dą. Dawało nam wytchnienie w wielkim mie-
ście, właściwie codziennie. 

Leśniczówka
Innym „Ogrodem” była dla nas oczywiście 

dzika natura, rozległe przestrzenie gór, morza i 
lasu… Jako dziecko zawsze marzyłam by miesz-
kać w leśniczówce. Marcin miał być Leśniczym, 
ja Malarką. Nie wszystko się spełniło, Malarką 
zostałam, jednak Marcin wyłamał się z naszych 
dziecięcych planów, ale za to teraz mieszkam w 
osiedlu, o wdzięcznej nazwie „Las”, o ironio. 

SIWCÓWKA   
Jednym z ulubionych miejsc naszych letnich 

i zimowych wypadów w „Ogród przyrody” był 
przysiółek Siwcówka we wsi Stryszawa, koło 
Suchej Beskidzkiej. W Siwcówce mieszkały i 
nadal mieszkają Siostry Zmartwychwstanki, 
które posiadały własne gospodarstwo z uwiel-
bianymi przez nas psami, kotami, koniem, ku-
rami i krowami. Okoliczne górskie ścieżki były 
naszym rewirem, gdzie na długich spacerach i 
wycieczkach tropiliśmy sarny i jelenie, których 
była i nadal jest tam masa.                                                                          

C.D.N.

REKLAMA

www.gpr24.pl      Wiadomości  list do redalcji, zaproszenieCenna informacja o leczeniu
Rewelacyjne zabiegi przeciwbólowe BEZ LEKÓW

Ursus-Gołąbki ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, +48 604 092 007
pon. - pt. w godz. 9:00 - 17:00

NATURMED Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

LECZYMY

- Bóle ostre, 
- przewlekłe, 
- nagłe, 
- pourazowe, 
- nerwobóle, 
- bóle głowy, 
- kręgosłupa, 
- barku, 
- kolan, 
- bioder. 

Mgr Wojciech Papajewski 
jest wykładowcą w jednej z 
warszawskich uczelni na Wy-
dziale fizjoterapii i Wydziale 
medycyny osteopatycznej.

Pierwsza konsultacja jest bezpłat-
na, aby ustalić wskazania do zabie-
gu lub przeciwwskazania. Należy 
przynieść badania (również dawne) 
RTG lub rezonans.

Sens leczenia kręgosłupa lekami jest taki sam, jak leczenie bólu zęba tabletkami, a nie u dentysty.

* „Poważne problemy z kręgosłupem zapro-
wadziły mnie do wielu gabinetów. Jednak nie 
znalazłem pomocy, czułem się coraz gorzej. 
Rezonans stwierdził kilka przepuklin, wypu-
klin i inne zmiany. Proponowano mi zabieg 
chirurgiczny. A mimo to, wybroniłem się przed 
operacją dzięki panu Wojciechowi Papajew-
skiemu. 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 Na-
turmed. Człowiek w bólu chwyta się wszystkich metod. 
Kiedy lekarz ortopeda zaproponował mi, bym tu przy-
szedł – myślałem, że chce się mnie pozbyć. Zrujnowałem 
się lekami. Sanatoria nie dawały ulgi. W Naturmedzie jak-
bym dostał nowe życie, pan Papajewski postawił mnie na 
nogi. Aż żal, że tak późno, że 7 lat błądziłem”.

(Mirosław z Michałowic)

* „Jestem lekarzem i zawsze byłem nieufny do takiego leczenia – bez leków. 
Ale kiedy moje dolegliwości nie ustępowały po żadnych lekach, robiło się co-
raz gorzej i nie mogłem już pracować (jestem stomatologiem) – zdecydowałem 
się spróbować. Pan, Papajewski usprawnił mnie zupełnie, jestem zdumiony i 
wdzięczny, to bardzo rozsądny człowiek, z wiedzą i uczciwością. Może być wzo-
rem dla różnych specjalistów”.

(Dr J. B. l. 59 Kutno)ośrodku medycznym NATURMED. To nadzieja dla osób 
cierpiących, a niemogących się operować ani zażywać leków, oraz dla tych, 
którzy chcą uniknąć skalpela.

Mgr Wojciech Papajewski
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Selekcja
Selekcja to najbardziej ekstremalna i naj-

trudniejsza gra terenowa w Polsce. Od 
1998 roku regularnie odbywa się na poligo-

nie drawskim. Pomysłodawcą i głównym prowa-
dzącym całej imprezy jest major Akradiusz Kups 
twórca walki Combat 56.

Selekcja rozpoczyna się tzw. Preselekcją, czy-
li testem wydolnościowym, mającym na celu 
wyłonienie najlepszych kandydatów. Następnie 
uczestnicy przez cztery doby poddawani są mor-
derczym próbom wytrzymałościowym i psycho-
logicznym, które mają wyłonić najtwardszych z 
nich. Do końca w 21-letniej historii Selekcji do-
trwało niespełna 300 z ponad 8 tysięcy uczestni-
ków. Do tegorocznych zmagań major Arkadiusz 
Kups dopuścił finałowe 29 osób.

Choć w Selekcji nie ma nagród, to jak podkreśla-
ją uczestnicy, najważniejsze jest pokonanie wła-
snych słabości i próba rywalizacji z najlepszymi.

Mieliśmy okazję porozmawiać z 1 z 7 tegorocz-
nych zwycięzców, mieszkańcem naszego powiatu 
- Grzegorzem Mieszałą.

Gazeta - Co skłoniło Cię do startu, w tak ekstre-
malnej imprezie i skąd się o niej dowiedziałeś?

Grzegorz Mieszałą - Selekcja, jako program już 
od młodego wieku robiła na mnie ogromne wra-
żenie. Pierwszy raz emisję programu widziałem w 
98 roku na, Tvp2 jako 12-latek. Wówczas stopień 
trudności i sama formuła programu wydawała mi 
się wręcz nierealna. Ludzie poddawani różnym te-
stom, w bardzo różnych warunkach atmosferycz-
nych, doprowadzani do skrajnego wyczerpania, a 
mimo to walczący do końca, aby dotrwać do na-
stępnego dnia.  Selekcja miała tą magię, która spra-
wiła, że również ja chciałem spróbować swoich sił 
i zapragnąłem wziąć w niej udział.

Kiedy wystartowałeś po raz pierwszy?
- Aby wziąć udział w Selekcji trzeba być pełnolet-

nim, zatem kilka lat minęło od czasu pierwszego 
kontaktu z tą imprezą. W 2012 roku po ukończe-
niu szkoły kaskaderów filmowych do pierwszego 
startu namówił mnie kolega z grupy.  Mimo dużej 
sprawności fizycznej nie udało nam się przejść na-
wet eliminacji. Dwa lata później ponowna próba, 
również zakończona niepowodzeniem. Pierwszy 
raz udało mi się zakwalifikować w 2016 roku. 

Jak należy przygotować się do Selekcji?
- Do Selekcji bardzo ciężko się przygotować. 

Stopień złożoności konkurencji w całej imprezie 
sprawia, że prócz bardzo dobrego przygotowania 
fizycznego, należy wziąć pod uwagę czynniki psy-
chologiczne, stres, zmęczenie oraz odporność na 
ból i warunki pogodowe. Osobiście do ostatniej 
Selekcji intensywnie przygotowywałem się przez 
okres około 8 miesięcy. Długie przygotowania na 
basenie, wyczerpujące ćwiczenia, by wzmocnić 
ręce, brzuch i nogi. Kilka wcześniejszych startów 
dały mi możliwość poznania swoich największych 
słabości, które eliminowały mnie z wcześniejszych 
programów. 

Co jest najtrudniejszego w Preselekcji i co na-
leży wziąć pod uwagę podczas głównej rywa-
lizacji?

- Najtrudniejsze w eliminacjach do programu 
jest to, że wszystkie ćwiczenia należy robić na 
100%. Nigdy nie wiadomo, jaki wynik zapewni 
kwalifikację, jak duża grupa zostanie wybrana 
oraz jak mocnych mamy konkurentów, dlatego 
często po ostatniej stacji ćwiczeń, ludzie często są 
na granicy omdlenia. Tu nie ma przypadkowości. 
Konkurencje wcześniej są tak przygotowane, aby 
doprowadzić do skrajnego zmęczenia i wyelimi-
nować od razu ludzi, którzy nie poradzą sobie na 
poligonie.

Podczas głównej rywalizacji w Drawsku myślę, że 
niezwykle ważne jest umiejętne rozłożenie sił (Se-
lekcja trwa kilka dni) oraz unikanie niepotrzebnych 
błędów, które mogą po podliczeniu wyników z da-
nego dnia zadecydować, że wracamy do domu. 
Należy, zatem utrzymywać ciągłą koncentrację, 
dbać o stan fizyczny ciała ( głównie nóg i stóp) oraz 
wierzyć, że uda się pomyślnie wytrwać do następ-
nych konkurencji. 

Trudniej się zakwalifikować czy utrzymać w 
programie?

- Finałowa rozgrywka na pewno dużo mocniej 
obciąża psychikę. Każdego dnia przez minimalną 
ilość snu oraz wyczerpujące ćwiczenia, ciało sta-
je się coraz słabsze. Ciężko o szybką regenerację, 
gdyż konkurencje przeplatane są marszami czy 
zadaniami związanymi z testami psychologicz-
nymi. Ze względu na zmienne warunki atmosfe-
ryczne często nie ma czasu, aby zmienić przemo-
czone ubrania czy buty. Wszystko staje się coraz 
trudniejsze. Myślę, że dużo ciężej utrzymać się 
w programie, ponieważ wraz z malejącą grupą 
główną,  rywalizuje się z coraz mocniejszymi i 
bardziej wszechstronnymi uczestnikami.  

Co może okazać się najtrudniejsze dla osób, 
które nie miały wcześniej styczności z tą impre-
zą?

- Myślę, że dla nowych uczestników największe 
zaskoczenie może być podczas konkurencji wod-
nych. Nurkowanie na głębokość około 6 metrów z 
przepaską na oczach, skoki z pomostu do wody czy 
utrzymywanie się na powierzchni z dodatkowym 
obciążeniem tylko za pomocą nóg. Te konkuren-
cje eliminują znaczącą liczbę osób. Duża grupa 
ludzi rezygnuje również podczas wielokilome-
trowych marszów w różnym terenie - od bagien, 
lasów po szuter, piasek i asfalt. To typowa konku-
rencja wytrzymałościowa, gdzie ludzie odpadają 
za sprawą zbyt słabego przygotowania fizyczne-
go. Dodatkowo dochodzi aspekt psychologiczny, 
ponieważ nie ma z góry ustalonego odcinka do 
pokonania. Ta niewiedza powoduje dodatkowy 
stres, ponieważ przy skrajnym zmęczeniu każdy 
kilometr z plecakiem staje się niezwykle trudny 
do pokonania. Warto przemyśleć przed startem, 
co należy zabrać ze sobą. Całość zasobnika nosi 
się od startu do końca a noce spędza się pod go-
łym niebem. 

Kto startuje w Selekcji?
- W Selekcji udział biorą ludzie z całej Polski. Za-

równo mężczyźni jak i kobiety. Wiek jest również 
bardzo zróżnicowany. Zdarzają się młodzi ludzie, 
którzy dopiero, co ukończyli 18 lat jak i ludzie po 
50 roku życia.

Wiek, płeć czy zawód nie mają tu znaczenia. W 
Selekcji każdy jest równy i liczy się tylko przygoto-
wanie, chart ducha i nieustępliwość, aby dotrwać 
do końca.

Jaką najbardziej ekstremalną konkurencję 
wspominasz?

- Na pewno było ich wiele, ale jedną z najbar-
dziej zapadających w pamięć jest desant do wody 
z wojskowego śmigłowca Sokół, gdzie wyskakuje 
się z wysokości kilku metrów, a następnie  dopły-
wa samodzielnie do brzegu. To jedna z finałowych 
konkurencji i tylko garstka osób ma zaszczyt wziąć 
w niej udział.

Czy Selekcja przypomina eliminacje do jedno-
stek specjalnych?

- Zasady Selekcji oparte są na rekrutacji do jed-
nostek specjalnych, co za tym idzie podobieństwo 
jest bardzo duże jak na eliminacjach do jednostek 
specjalnych takich jak Grom, Formoza czy Agat. 
Selekcja trwa oczywiście zdecydowanie krócej. 
Da się jednak odczuć, z czym będzie musiała  
zmierzyć się osoba chętna do wzięcia udziału w 
takich eliminacjach.

Czy warto spróbować swoich sił w Selekcji?
- Na pewno warto przygotowywać się i spróbować 

startu z wielu powodów. Mi przez lata prób udało 
się poznać samego siebie. Swoje najlepsze cechy jak 
i najsłabsze, nad którymi pracowałem przez lata. Ta 
impreza to najlepsza weryfikacja, gdzie mamy wła-
sne granice i jak bardzo za sprawą konkurencji i in-
struktorów możemy je przesunąć. W codziennym 
życiu nie możemy tego sprawdzić. Selekcja ujawni 
zarówno wszelkie lęki jak i możliwości, jakie drzemią 
głęboko zakopane w człowieku. Myślę, że zdecydo-
wanie warto je poznać. Polecam, zatem każdemu, 
kto chciałby doświadczyć niesamowitej przygody, 
jaką jest Selekcja. Warto podkreślić, że cała impreza 
jest darmowa i wszelkie koszty takie jak wyżywie-
nie czy ubezpieczenie w 100% ponosi organizator. 
Zachęcam, zatem wszystkich chętnych do przyszło-
rocznych eliminacji. 

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą...
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P iłka nożna jest od wielu lat najpopular-
niejszą dyscypliną sportową w wielu 
krajach i ma najbardziej rozbudowane 

rozgrywki w skali świata. Międzynarodowa Fe-
deracją Piłki Nożnej w skrócie FIFA zrzesza 209 
narodowych federacji piłki nożnej i organizuje 
światowe rozgrywki piłkarskie (turnieje olim-
pijskie, mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn 
oraz grup młodzieżowych. O popularności 
futbolu świadczy fakt iż oprócz wspomnia-
nych rozgrywek odbywają się i cieszą coraz 
większym zainteresowaniem Mistrzostwa 
Świata  Służb Mundurowych. W dniach od 7 
do 11 października 2019 w Holandii odbywały 
się  XXXVII Mistrzostwa Świata Służb Mundu-
rowych w halowej piłce nożnej. Ponad 2500 
zawodników z 69 krajów, tworzących 178  
drużyn rywalizowało w różnych kategoriach 
o światowy prymat. W najbardziej popularnej 
kategorii OPEN  walczyły 54  najlepsze  dru-
żyny  z całego świata w tym po raz drugi w 
historii Reprezentacja Polski Strażaków. W 
12 osobowej reprezentacji znalazł się starszy 
sekcyjny  Powiatowej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie Maciej WYSZO-
GRODZKI - rodowity łowiczanin, wychowanek  
miejscowego Pelikana w którym rozegrał kil-
kaset meczy. Ponadto reprezentował barwy 
Wisły Płock i Unii Skierniewice. Marzeniem 
każdego sportowca jest dostąpienie zaszczy-
tu występów w narodowym trykocie z orłem 
na piersiach. Tego zaszczytu dostąpił właśnie 
Maciek, którego od najmłodszych lat  obok 
futbolu  pasjonowała również działalność w 
szeregach Ochotniczej  Straży  Pożarnej co 
podkreśla z dumą. Polacy w Holandii w fazie 
eliminacyjnej odnieśli 5 zwycięstw, uzyskali 1 

Wiesław Pośpiech
Foto - Jan Niwiński

W 
dniach 18 - 20 października 2019 roku 
w stolicy Włoch odbywały się Otwarte 
Międzynarodowe Mistrzostwa Rzymu 

w brazylijskim Jiu -Jitsu organizowane przez IBJJF - 
największą i najbardziej prestiżową  organizację na 
świecie promująca brazylijskie jiu-jitsu z siedzibą w 
Rio de Janeiro. Do rywalizacji w Rome PalaPelicone 
przystąpiło kilkuset zawodników reprezentujących 
najsilniejsze ośrodki tej dyscypliny w Europie. Wśród 
elity wystąpili młodzi wojownicy reprezentujący 
GLKS Nadarzyn: Jakub SZKLARCZYK „Szklorzu”, Ma-
teusz ŚWIĄTKOWSKI i „Mateo”, Cezary JUSZCZYK 
„Franek”, prowadzeni przez legendarną postać spor-
tów walki Piotra „Kotleta” KURKUSA - multimedali-
stę  taekwon-do. Dla części z nich był to debiut na 
imprezie o tak wysokiej randze międzynarodowej, a 
dla pozostałych kolejną okazją do skonfrontowania 
się z najlepszymi w Europie. Jako piersi w Otwartych 
Międzynarodowych Mistrzostwach Rzymu w kimo-
nach wystartowali w Niebieskich Pasach: „MATEO” 
oraz „SZKLORZU”. Niestety do końcowego sukcesu 
zabrakło  trochę sportowego szczęścia bowiem trafili 
na wyjątkowo wymagających przeciwników, później-

szych finalistów tej wyjątkowo licznie obsadzonej kate-
gorii wagowej. Natomiast „FRANEK” w Purpurowych 
Pasach zakończył  zmagania na najwyższym stopniu 
podium zdobywając złoty medal. W Niebieskich Pa-
sach klasą dla siebie był trener Piotr „Kotlet” KURKUS, 
który w pięknym stylu wywalczył medal zloty. Po tym 
sukcesie postanowił iść za ciosem i powtórzyć  suk-
ces w turnieju multimedalistów kategorii  OPEN. Tym 
razem o końcowym  zwycięstwie zadecydowały de-
cyzje sędziowskie i po remisowej walce „Kotlet” mu-
siał zadowolić się srebrnym medalem. Reasumując;  
dwa złote i jeden srebrny medal powiększyły kolekcje 
Nadarzyńskich Wojowników, którzy w niezapomnia-
nej wyprawie do Rzymu, godnie reprezentowali Nada-
rzyn, Pruszków i Polskę zdobywając medale, ale także  
bardzo cenne doświadczenie, kore będzie owocowało 
w kolejnych imprezach. Ten  wyjazd byłby wręcz nie 
możliwy, gdyby nie bezinteresowna pomoc i wsparcie 
grona przyjaciół: GLOB TRANS - Dariusz MALINOWSKI, 
PM TRUCK - Piotr MALINOWSKI i CAMPERESO - Ma-
ciej WĄSIKOWSKI za co cala czwórka  składa  wyrazy 
szacunku i wdzięczności dodając iż taka forma   bez-
cennej pomoc nie jest przypadkiem odosobnionym. 
Kolejne zawody i kolejne szanse przed Nadarzyńskimi 
Wojownikami już wkrótce. Wyjątkowo silnie ilościo-
wo i jakościowo obsadzone Mistrzostwa Polski MMA 
w Sochaczewie oraz Open Berlin International IBJJF. 
Powodzenia.

Rome Fall International Open IBJJF JIU-JITSU    
Championship 2019

Wiesław Pośpiech
Foto - archiwum Macieja Wyszogrodzkiego

remis i ponieśli 1 porażkę. Wywalczyli awans 
do fazy finałowej, gdzie po zwycięstwie nad 
Albanią i Chorwacją awansowali do ćwierć fi-
nałów. Niestety w tym meczu musieli uznać 
wyższość Rosjan, późniejszych złotych me-
dalistów i zakończyli udział w Mistrzostwach 
Świata na doskonałym 5 miejscu pozostawia-
jąc za sobą 49 reprezentacji narodowych stra-
żaków, kopiując  ubiegłoroczne osiągniecie. 
Straszy sekcyjny Maciej WYSZOGRODZKI nie 
tylko godnie reprezentował macierzysty klub, 
Powiatową  Komendę  Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie, a przede wszystkim 
polskich pożarników, ale zdobywając  gole, 
wpisał się na trwałe w historię Mistrzostwa 
Świata Służb Mundurowych w Piłce Halowej. 
Co prawda jak podkreślił pozostał pewien 
niedosyt, bowiem apetyty były  większe, ale 
wierzy iż kolejna szansa na  poprawienie wy-
niku nadarzy się już za kilka miesięcy. Aktual-
nie Maciek - członek Reprezentacji  Komendy  
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Warszawie, przygotowuje się do zbliżających 
się do XXV Mistrzostw Polski Strażaków w Ha-
lowej Piłce Nożnej. W Centralnym Ośrodku 
Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w 
Spale o prymat rywalizować będą reprezenta-
cje komend wojewódzkich oraz szkół pożarni-
czych. Maćkowi i jego kolegom szczególnym 
pożarnikom - sportowcom, którzy na co dzień 
jako pierwsi podczas akcji, ratują życie, mienie 
ludzkie, czasami narażając swoje życzę wszel-
kiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych 
obowiązków, a przede wszystkim bezpiecznej 
służby, zdrowia i tyle samo szczęśliwych po-
wrotów z akcji co wyjazdów.

XXXVII  Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych 
w halowej piłce nożnej - 2019

Piotr Kurkus - zdobywca dwóch madali

Maciej Wyszogrdzki - w drugim rzędzie piąty od lewej
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Liga Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica w Pruszkowie 
oraz sponsor główny Nice Polska 

serdecznie zapraszają na XXX Turniej Piłkarski z okazji

Święta Niepodległości 
11 listopada 2019

  9.00    Turniej eliminacyjny z udziałem 16 drużyn.            

17.30  Mecz finałowy.                                                                      

18.00   Oficjalne otwarcie turnieju.                                             

18.10    Odegranie Hymnu Państwowego.                                         

18.15   Wręczenie Jubileuszowej Odznaki Honorowej oraz podziękowań.

18.30    Oficjalne zakończenie turnieju - ogłoszenie wyników - wręczenie pucharów, medali, statuetek  

                                                                 

19.00    Zakończenie turnieju.

i upominkw.

Turniej odbędzie się na boisku piłkarskim LSP przy ul. Helenowskiej w Pruszkowie. 
Dla sympatyków organizatorzy przygotowali pamiątkowe gadżety.

Patroni medialni:  Organizatorzy:  
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WYDAWNICZO 
REKLAMOWA -
PROFIL MEDIA 

WYDAWCA GAZETY - 
Głosu Pruszkowa
oraz portalu - www.gpr24.pl 

Poszukujemy osób do pracy w charakterze li-
stonoszy na terenie Pruszkowa. Praca od ponie-
działku do piątku. Wynagrodzenie uzależnione 
od efektywności. Więcej szczegółów pod nu-
merami tel.: +48 604 565 973 oraz +48 792 043 
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

tel.: (22) 770 20 42/45    http://pruszkow.praca.gov.pl    

1. Doradca klienta - poziom wykształcenia - min.  zawodowe. Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta. Praca w Jankach. 
Oferta nr 2145.
2. Pomoc wychowawcy - poziom wykształcenia min. średnie lub branżowe. Staż pracy -mile widziany, nie konieczny. Predyspozycje do opieki 
nad dziećmi. Praca w miejscowości Opacz Kolonia. Oferta nr 2172.
3. Magazynier - brak wymagań. Praca w Piastowie. Oferta nr 2189.
4. Pielęgniarka - wykształcenie - dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. Staż pracy - 3 lata. Praca w Czubinie. Oferta nr 2191.
5. Specjalista ds. księgowości - wykształcenie pomaturalne/policealne. Staż pracy -2 lata. Ukończony kurs rachunkowości. Praca 
w Pruszkowie. Oferta nr 2201.
6. Walcownik - wykształcenie podstawowe/zawodowe. Praca w Piastowie. Oferta nr 2205.
7. Tokarz/frezer - wykształcenie zawodowe. Staż pracy - 2 lata w zawodzie. Praca w Piastowie. Oferta nr 2209.
8. Pracownik produkcyjny - wykształcenie podstawowe. Praca w Żółwinie. Oferta nr 2242.
 9. Mechanik - wykształcenie nie wymagane. Staż pracy - 3 lata. Praca w Żółwinie. Oferta nr 2250.
10. Kasjer/sprzedawca - wykształcenie - nie wymagane. Praca w Pruszkowie. Ofertanr 2264.
11. Magazynier/archiwista - wykształcenie podstawowe/średnie. Mile widziany kurs archiwisty. Praca w Sokołów. Oferta nr 2273.
12. Pomocnik blacharza/dekarza - wykształcenie techniczny. Uprawnienia techniczne. Praca u klienta, na terenie woj. Mazo-
wieckiego. Oferta nr 2276.

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

Opis stanowiska
- aktywny udział w pracach projektowych (sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych).
- współpraca z zespołem projektowym; uczestnictwo w realizacji projektów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i przepisami prawa.

Wymagania
- wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów – preferowana 
Inżynieria Środowiska lub kierunki pokrewne.
- znajomość programu AutoCAD.
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

FIRMA ZATRUDNI ASYSTENTA PROJEKTANTA

Miejsce pracy: ul. Jesionowa 6, 05-816 Michałowice

- umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność.
- sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
- prawo jazdy kat. B – warunek konieczny.
- doświadczenie w projektowaniu sieci gazowych i/lub wod-kan. będzie 
dodatkowym atutem.

Oferujemy
- interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie.
- atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
- niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon).
- perspektywę wieloletniej współpracy.
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Zostań Franczyzobiorcą na dogodnych warunkach
Lokalizacje sklepów: Warszawa, Pruszków, Kawęczyn, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec

Żabka - solidna i stabilna Sieć. Już od 1998 roku odpowiadamy na potrzeby milionów Polaków, ułatwiając im codzienne życie. 
Rozwijając się z naszymi klientami, stworzyliśmy prężną sieć ponad 5500 małych i wygodnych sklepów Żabka. Jesteśmy pewnym 
partnerem w prowadzeniu biznesu. Nasza oferta franczyzowa skierowana jest zarówno do osób posiadających doświadcze-
nie w handlu, jak i nowych przedsiębiorców na rynku. Jesteśmy największą siecią sklepów convenience w Europie Środkowo-
Wschodniej.

Oferujemy:
• Przychód podstawowy w wysokości minimum 15 tysięcy netto,

• Dodatkowy przychód za realizację celów sprzedażowych,
• Dodatkowe premie i świadczenia,
• W pełni wyposażony i zatowarowany sklep,
• Stałe wsparcie w prowadzeniu sklepu,
• Bezpłatny system szkoleń wdrożeniowych

Od kandydatów na Franczyzobiorców oczekujemy:
• Gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• Przedsiębiorczości,
• Umiejętności kierowania zespołem,
• Pozytywnego nastawienie do klienta,
• Zaangażowania, optymizmu i motywacji do pracy,
• Znajomości obsługi komputera,
• Minimalnego wkładu finansowego na pokrycie kosztów w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub przesyłanie CV: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań. Z administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: zabka.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem: +48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową.Dowiedz się więcej: https://media.zabka.pl/uploads/media
/5bc36d6df1336/franczyza-informacja-o-przetwarzaniu-danych.pdf

Partner ds. Rekrutacji
Kusiak Krzysztof
+48 797 305 178
kusiak.krzysztof@zabka.pl 

Skup aut Warszawa, Pruszków i okolice. Dojazd do 
właściciela, zwrot za OC, natychmiastowa płatność.

KONTAKT: 
tel.: + 48 571 460 990

Osób do pozyskiwania 
reklam i ogłoszeńPOSZUKUJEMY!

KONTAKT: tel.: + 48 604 194 054, 22 758 11 10, redakcja@gpr24.pl


