
Mamy dwa 

podwójne 

zaproszenia. 

Wiadomość 

w redakcji.

(284) Rok XXIV Nr 8 - SIERPIEŃ 2018  CENA 50 gr w tym 8% VAT     www.gpr24.pl    redakcja@gpr24.pl                                                                                    PR 11353   ISSN 1897-8789

MIEJSKI I POWIATOWY MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO, KULTURALNO, 

INFORMACYJNY - TYTUŁ ISTNIEJE 
OD 1919 ROKUGŁOS 

PRUSZKOWA
W numerze:
» Zapiski Eroltomana (60) - s. 2
» Złote myśli Jerzego Antkowiaka - s. 3
» Gorące refleksje gorącego lata - s. 5
» Śmiejąca się Madonna, Chopin i Jego Europa - s. 6
» Pasikowski kręci film o Nowaku-Jeziorańskim - s. 7
» Jerzy Jabłoński cz. 2 - s. 8
» Drogi Mirku (65) - s. 9
» Whitney Houston zwana „Nippyʺ  - s. 10
» Gmina Michałowice, Chcemy całego Zycia 2 - s. 11
» Do poczytania i posłuchania - s. 12
» Z pamięci najemnika (16) - s. 14
» Zachariusz Boczek (10) - s. 15
» Sierpień - s. 16
» Bardowie Zachodniego Mazowsza - s. 16
» Park Dreszera jaki pamiętam 1 sierpnia 1944 - s. 17
» Bartosz Szczygielski - kryminały prusz... - s. 17
» Vip Art Stanisława Zielińskiego - s. 18
» Szlachta Polska na Podolu - s. 19
» Sport - s. 20 i 21

REKLAMA

Biuro reklamy
Głosu Pruszkowa
oraz portalu
www.gpr24.pl
pon.-pt. godz.10-18
tel.: (22) 758 11 10
mobil: +48 604 194 054
redakcja@gpr24.pl

Doskonała metoda na ból - Osteopatia - Czytaj na str. 4

Fo
to

 –
 To

m
as

z M
AL

CZ
YK

szczegóły na str. 20
Mini Skarb Kibica - MKS Znicz Pruszków  

Górny rząd od lewej - Marcin BOCHENEK, Jakub KABALA, Mateusz DOMŻALSKI, Franciszek RATATJCZYK , Jakub PAWEŁCZYK, Piotr 
MISZTAL, Dominik KALINOWSKI, Karol PODLIŃSKI, Adrian RYBAK, Mateusz DŁUGOŁĘCKI, Adrian MAŁACHOWSKI, Konrad BUDEK. 
Środkowy rząd od lewej - Karol POTRZEBOWSKI, Mikołaj SZYMAŃSKI, Przemysław KOCOT, Dariusz ZJAWIŃSKI, Emil ADAMCZUK 
(asystent trenera), Andrzej PRAWDA (I trener), Tomasz MATUSZEWSKI (II trener), Maciej MACHALSKI, Piotr KLEPCZAREK, Paweł 
TARNOWSKI, Kacper SKIBKO. Dolny rząd od lewej: Marcin RACKIEWICZ , Patryk KUBICKI, Bartłomiej FALISZEWSKI, Krystian MIA-
NOWICZ, Piotr JÓŹWIAK, Jakub ZAGÓRSKI, Arkadiusz PYRKA, Mateusz KINAST, Marcin SMOLIŃSKI. Nieobecni: Patryk CZARNOW-
SKI i Michał MICHALAK – kontuzja)                                                                                                                                              

Pracuj po sąsiedzku 
w Carrefour.
Szukaj informacji 
na str. 7



2                                                                                                                                                                              GŁOS PRUSZKOWA NR 08/2018                   
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Zapiski Eroltomana (60)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv, publicysta
Foto - ze zbiorów autora 

To już sześćdziesiąty felieton! Sześćdziesiąt „głod-
nych kawałków”, jak mawiał Wiech. Karmiłem 

nimi nielicznych czytelników naszego poczytnego 
pisma Głosu Pruszkowa. Kilka lat, znęcania się nad 
pustymi kartkami papieru obrodziło jubileuszem!

Zastanawiam się czy nie szkoda lasu i celulozy, bo 
i tak puszcza po wycinkach. Ale niech tam. Jest Ju-
bileusz! 

Nie będzie fajerwerków, a nawet obejdzie się bez 
„sznapsa”. Nasz naczelny redaktor znany jest z tego, 
że zadusił już nie jednego węża w kieszeni. A niech 
mu tam. Ma teraz ważniejsze sprawy na głowie. 
Obraca się w wirtualnej przestrzeni. Daj Boże. Mam 
nadzieję, że jak stanie się młodym milionerem, może 
wtedy drogą zakupu, nabędzie flaszkę „Krupnika” za 
dwadzieścia trzy, polskie złote… Kto wie? W przyro-
dzie rodzą się różne fanaberie i wybryki. 

Ponieważ piszę amatorsko tzn. za friko… uzgodni-
liśmy z Jerzym Antkowiakiem, że felietony piszę dla 
Niego, a On, wice wersal, dla mnie. Można powie-
dzieć, że z Jerzym znamy się od zawsze. W zamierz-
chłych czasach, kiedy zacząłem raczkować w telewi-
zji, On był cysorzem polskiej mody. Wyrąbał sobie 
tron krawieckimi nożycami i nie tylko. 

W tej branży najważniejszy jest pomysł. To się 
tylko tak wydaje, że chodzi o zaprojektowanie, na 
ten przykład, bluzeczki. Sama, umowna „bluzeczka”, 
kochani, utrudnia całą sprawę. Jej krój jest znany od 
stuleci! Teraz żeby powstał całkiem nowy, olśniewa-
jący egzemplarz potrzebny jest właśnie pomysł. To 
ma być NEUE KUNST… coś niepowtarzalnego, co 
natychmiast stanie się modne, tzn. zostanie skopio-
wane i naśladowane przez tłumy, przynosząc sławę 
twórcy. Dzieło czyni mistrza. 

Projektowanie jest jak batalia wojenna. Gdzie 
uderzyć, co wykroić? Co urżnąć a gdzie dodać? Na-
poleon pod Austerlitz, Goya przed białym płótnem 
i chirurg plastyczny podczas rekonstrukcji twarzy, 
człowieka wyciągniętego z gręplarki, mają takie 
same problemy. 

Jak się już wymyśliło nową bluzeczkę, to laury. Pi-
jaństwo z orgietkami włącznie, bo co robić z napły-
wem przeogromnej kasy? Tak może było w Paryżu… 
Chanel, Gucci, Dior, Yves Saint Laurent, budowali 
swoje imperia. 

Lata twórczości Antkowiaka przypadły na czasy, 
kiedy brać robotniczo-chłopska sama chciała decy-
dować o modzie. To była tzw. dyktatura proletariatu. 
Oczywiście czysta fikcja. Za tą fasadą krył się zawsze 
jakiś partyjny dygnitarz. Jego atrybutami były, jesion-
ka w jodełkę i pilśniak na głowie. Modę z najwyższej 
półki, narzucali towarzysze radzieccy odbierający 
manifestacje ze szczytu Mauzoleum Lenina, na Placu 
Czerwonym w Moskwie. Na tym się wzorowano. 

Nie było miejsca na „bluzeczkę”. Co najwyżej zie-
lony mundurek z czerwonym krawatem. Oczywiście 
były przebłyski. Mam na myśli film Aleksandrowa 
„Świat się śmieje”. Lubow Orłowa. Nie tylko w blu-
zeczce, ale w cylindrze, za to ubrana kuso. Stalin 
był zachwycony. Dostała nagrodę. Obraz powstał w 
1934 roku w czasach NEP-u. Potem nastało średnio-
wiecze. 

A w Paryżu, gdzie nie zrobią z owsa ryżu… moda 
trzymała się dobrze. W Warszawie, nazywanej „Pa-
ryżem wschodu” też panował frywolny wdzięk. 
Obejrzyjcie sobie filmy z tamtych lat. Lolitki, da-
mesy, szarmanccy dżentelmeni w idealnie skrojo-
nych garniturach, we frakach, żakietach… Gdzie to 
się podziało po wojnie? Mieliśmy i tak szczęście, 
że koleżance, Wandzie Wasilewskiej nie udało się 
przekonać Stalina, żeby Polska stała się Republiką 
Rad. Było blisko. 

„Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy”, Sergiusz Pia-
secki, opisuje bal elity Armii Czerwonej. Gala. Gene-
rałowie, lejtnanci… i ich żony ubrane w koszule noc-
ne wyszabrowane z polskich szaf. Rzecz działa się w 
latach dwudziestych ubiegłego wieku po „oswobo-
dzeniu” Lwowa przez Sowietów. Podczas drugiego 
„oswobodzenia”, w czterdziestym piątym, działy się 

podobne rzeczy. Wtedy rowery i zegarki ręczne stały 
się najbardziej pożądanym dobrem cywilizacji. Tego, 
czego nie zniszczyli Niemcy, ukradli Sowieci. Ale i tak 
w tamtych ciężkich czasach przerabiano aksamitne 
kotary na wieczorowe marynarki i kostiumy, a ze spa-
dochronów szyto… nylonowe bluzeczki. 

Co mi weszło do głowy z tymi bluzeczkami? Wszyst-
ko przez Antkowiaka. Bluzeczka, jaka jest każdy widzi 
i nie jest to najważniejsze. Tak naprawdę, liczy się 
„farsz”, czyli to, czym jest wypełniona… 

Sam doświadczyłem na sobie restrykcyjnego 
myślenia komuchów. Miałem sztabę na noszenie 
dżinsów w szkole. Zorganizowałem je na bazarze 
Różyckiego. Piszę „zorganizowałem”, bo nie był to 
zwykły zakup, za pieniądze. Zostawiłem handlarce 
pocztówkę z moim adresem, zobowiązując, że wy-
śle, kiedy będzie miała odpowiedni rozmiar. Dalej 
jak w bajce. Kilka miesięcy oczekiwania. Wreszcie 
eureka! Nabyłem moje pierwsze dżinsy marki 
LEVI STRAUSS! Kosztowały krocie. Za co jestem 
wdzięczny mojemu Ojcu do dziś. 

Rozumiem, że Hitler mógł zwalczać dżinsy, któ-
re były najczystszym pomysłem amerykańskiego 
Żyda, ale dlaczego był on przez komuchów po-
strzegany, jako relikt zgniłego zachodu, skoro były 
to spodnie robocze. Powstały z myślą o górnikach 
i farmerach. Nie wiadomo. W każdym bądź razie 
dżinsy są typowym przykładem owej „bluzeczki”. 
Wymyślenie ich przyniosło Leviemu Straussowi 
krocie i sławę. Od pół wieku jestem uzależniony 
od spodni tkanych splotem ukośnym i barwionych 
indygo. 

Jerzy Antkowiak prochu nie wymyślił, ale po-
równanie z Kałasznikowem jest na miejscu. Ma 
powstać o Antkowiaku film. Premiera we wrześniu 
podczas ekspozycji projektów i modeli, które prze-
chowywał w piwnicy swojego domu. Uratował je 
od zapomnienia. W Muzeum Włókiennictwa (już 
we wrześniu), staną się eksponatami, czyniąc Mi-
strza nieśmiertelnym. Do następnej wojny. 

No właśnie. Gdybyśmy znowu przegrali… Marzy 
mi się, żeby tym razem wyzwolili nas Amerykanie. 
Mam nabożny stosunek do dolara, Statuy Wolno-
ści, języka angielskiego i chętnie (gdybym przeżył), 
stał się kolaborantem, a nawet konfidentem przy-
szłej władzy. Mam podstawy. 

Kirk Douglas byłby moją kartą przetargową. W 
1966 roku to ja podejmowałem Kirka w Szkole Fil-
mowej. Czytam dzisiaj, że był to pierwszy amery-
kański, ideologiczny desant na demoludy. Profesor 
Jerzy Bossak zobowiązał mnie, żebym nakręcił o 
tym film. Wkręciłem w to Marka Piwowskiego, ob-
sadzając przy kilku czynnych kamerach studentów 
z wydziału operatorskiego. Mieliśmy jasny pogląd, 
że po oficjalnym spotkaniu ze studentami powin-
no stać się coś więcej. Wtedy słowo „happening” 
dopiero raczkowało. Chcieliśmy uwikłać Douglasa 
w Western. Tak się nam jawił. 

Ze stadniny w Łagiewnikach (gdzie ćwiczyłem hi-
pikę) sprowadziłem chabetę. Z Wytwórni Filmów 
Fabularnych, wypożyczyłem siodło kowbojskie. 
Trafiło tam z Urzędu Celnego, (teraz własność Da-
niela Olbrychskiego).

 Na boisku do koszykówki zbudowaliśmy dekora-
cję opierając ją o konstrukcję jednego z koszy. Była 
to elewacja saloonu. Własnoręcznie wypisałem 
szyld SALOON i oczekiwałem na Kirka Douglasa. 
Mieliśmy kilka kamer. Przeważnie ciężkie Cinefony 
i ręczne Arrifleksy. Żeby to wszystko działało mu-
siałem określić tzw. przysłonę dla każdej kamery. 
Trudno to wytłumaczyć szczególnie dzisiaj, kiedy 
wszystko działa z automatu. Stare roczniki, wiedzą, 
o co chodzi… Tak powstał film.

„Kirk Douglas” dostał w Amsterdamie nagrodę 
filmową Cinestud 67. Teraz po 51. latach dyplom 
dotarł do moich rąk. Został znaleziony w biurku 
redakcji pisma Harper’s Bazaar. Jak tu nie wierzyć 
w przeznaczenie. KISMET, jest tureckim słowem 
określającym wiarę, że w świecie nie ma przypad-
ków. Wszystko jest zapisane. Amen.

Jerzy Antkowiak w wydaniu baśniowym - rok 2016

Pierwsza nagroda na Festiwalu Filmów Cinestud 67 w Amsterdamie - rok 1967
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Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - prywatne zbiory Jerzego Antkowiaka

Złote myśli Jerzego Antkowiaka

Jerzy Antkowiak. Jeden z najbardziej znanych 
polskich projektantów mody, najtarszy stażem 

i doświadczeniem. Juror wszystkich liczących się 
konkursów i posiadacz wszystkich możliwych do 
zdobycia trofeów: Złotej Nitli, Złotej Pętelki, Zło-
tego Wieszaka, Złotej Fastrygi, Projektanta Roku, 
Paryskiej Czarnej Pantery (najbardziej prestiżowej 
nagrody w zbiorach Mistrza), a na PTM honorowy 
tytuł Maga Mody.

Ot, dlatego właśnie Dinozaur Mody.
Małgorzata Suwaj

Prowokacja jest moim powołaniem Mód jest tyle, ilu jest nas

Śmierć w starych dekoracjach 
to jest moje przeznaczenie

Modą się bawić, a nie tumanić i przestraszać

Moda to również nasz sposób myślenia, nasze upodobania, potrzeba 
zmian, autokracji, umiejętność dystansu, autoironia

Moda w rzeczy samej bywa niedorzeczna i irracjonalna

Szept tafty jest czymś szalenie ekscytującym, 
ta tkanina mówi

Nosząc to, co sobie myślimy, jesteśmy odzwierciedleniem 
tego kim jesteśmy, na jakiej kanapie siedzimy...
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Tekst & foto - NATURMED

Ponieważ bóle kręgosłu-
pa, to problem wciąż na-
rastający, przedstawiamy 
Czytelnikom kolejny raz 
Ośrodek wyjątkowo sku-
tecznych metod przeciw-
bólowych – BEZ LEKÓW 
- Naturmed.

Zapewnienia najróżniejszych gabine-
tów w prasie, Internecie, prześcigają 

się w atrakcyjności, trzeba jednak wiele 
wiedzy na ich temat, aby nie narobić sobie 
jeszcze większych kłopotów. Do Naturme-
du często przychodzą ludzie z uszkodzony-
mi przez niewykwalifikowanych „specjali-
stów” kręgosłupami.

Paradoksem jest, że likwiduje się bóle krę-
gosłupa, barku, pleców i inne, które mają 
swe źródło w kręgosłupie – niemal zawsze 
lekami przeciwbólowymi. Takie leki, żele, 
plastry – ból przyćmią na krótko, ale nie 
usuwają przyczyn bólu. Ból powraca. 

Skutki stosowania leków bywają bardzo 
poważne. Jednak należy pamiętać, że każ-
dy objaw bólu należy zdiagnozować odpo-
wiednimi badaniami,by określić przyczynę 
i nie przeoczyć innych, nie związanych z 
kręgosłupem powodów dolegliwości.

A jeśli to kręgosłup „winien” - najbardziej 
sensowną i skuteczną metodą jest medycy-
na manualna i osteopatia.

Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie do-
kręcona, to manipulowanie samym wy-
łącznikiem nie spowoduje, że zaświeci. 

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pa-
cjentów, dziś również:

* To, co się dzieje w leczeniu, to w ogrom-
nej ilości przypadków nie jest system 
ochrony zdrowia, ale system ochrony cho-
rób, by nie wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny 
leków i leczenie rosną szybciej niż inflacja! 
Te koktajle z przyjmowanych leków niszczą 
tysiące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam sobie 
to dobitnie po pomocy, jaką uzyskałam w 
Naturmedzie u mgr Jakuba Górnickiego. 
Czuję się świetnie!

(prawnik z Łowicza l. 59)

* Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po 
żadnym pobycie nie było lepiej. Czytałem 
dano temu o Naturmedzie. Nieufnie, ale 
przyjechałem tu. To czego doświadczyłem 
od pana mgr Górnickiego jest zdumiewa-
jące. Ustąpiły moje problemy z nogami i 
barkiem, lepiej śpię. 

(Waldemar K. l. 71)

Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, pourazowe, nerwobóle, bóle głowy, krę-
gosłupa, barku, kolan, bioder. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, aby 
ustalić wskazania do zabiegu lub nie. Należy przynieść badania (rów-
nież dawne) RTG lub rezonans.

* Choć byłem w kilku gabinetach, to 
takiego zabiegu, jak u p. Górnickiego 
jeszcze nie miałem. Jestem ty czwarty 
raz, czuję się nieporównanie lepiej, bez 
bólu i leków! Może uda mi się uratować 
wątrobę zniszczoną lekami przez prawie 
dziewięć lat! Unormowało mi się trawie-
nie! Nie bolą kolana i lędźwie! Wdzięczna 
ogromnie jestem! (nauczycielka l. 56) 

* Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie 
leków. Moja ginekolog podpowiedziała 
mi osteopatię w Ośrodku Naturmed. Tu 
bezpiecznie zlikwidowano mi ból ple-
ców! Osteopatia, to rewelacyjna meto-
da! Jestem szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z 
Błonia)

* Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od 
dziecka ciężka praca. Już nie było dla 
mnie leku. Plecy, bark, lędźwie – niesa-
mowicie bolały. Zaczęły siadać kolana 
i biodra. Czego ja nie łykałem?! Strach 
mówić! Sanatoria nie pomagały. Załama-
ny i bez nadziei trafiłem do Naturmedu! 
Pan Górnicki wyprowadził mnie na spo-
kojne wody. Jestem przeszczęśliwy! Brak 
mi słów podziękowania! Całym sercem 
dziękuję! 

(Janusz Wrotycz l. 62)

* Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie 
do zniesienia. To niewiarygodne, że czło-
wiekowi w tym wieku można tak bardzo 
pomóc i to bez leków! Jestem wzruszony 
i wdzięczny. 

(emeryt)

 Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy 
wnieśli mnie na krześle. Zastrzyki przez 
12 dni nic nie pomogły. A tu już po dru-
gim zabiegu chodzę samodzielnie, to po 
prostu rewelacja. 

(41 lat, pacjent z Sochaczewa)

* Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie 
ma sensu leczyć mnie lekami, fizykote-
rapia to za mało i dał mi namiar na Na-
turmed, do pana mgr Jakuba Górnickiego 
lub mgr Wojciecha Papajewskiego. Po-
wiedział: obaj świetni! Stwierdziłem, że 
takich, jak oni powinno być chociaż kilku 
w każdym mieście! Trzy zabiegi u pana Ja-
kuba Górnickiego i dwa u pana Wojciecha 
Papajewskiego postawiły mnie na nogi! 
Mogę wykonywać wszystkie obowiązki w 
pracy i w domu, chodzę nawet na tenisa, 
byłem miesiąc temu w górach! Coś nie-
samowitego! 

(Andrzej z Warszawy l. 66)

* „Mgr Górnicki zlikwidował mi ból bar-
ku i drętwienie rąk, które było leczone 
lekami i fizykoterapią bezskutecznie”. 
Gorąco Mu dziękuję! 

Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

* „Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk. 
Badania najróżniejsze nie były w stanie 
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałyka-
łam się mnóstwo leków, ale po Panu  Gór-
nickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę 
brać żadnych leków”. 

Anna Z. (I. 49) z Błonia.

* „Zniszczyłem wątrobę i nerki, leki na 
bóle wywołały u mnie cukrzycę! Pan Jakub 
Górnicki spowodował swoimi zabiegami, 
że mogłam odstawić leki, a rwa kulszowa 
i sztywność poranna niemal całego ciała, 
oraz zawroty głowy ustąpiły zupełnie. To 
dla mnie jest niesamowite. Ponad trzy 
lata leczenia bez efektów, wydatki na leki 
i utrata zdrowia”. Jestem panu Jakubowi 
wdzięczna. 

Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

* „Mgr Górnicki wyrównał poziom ło-
patek spowodowany skoliozą, u mojej 
dwunastoletniej córki, choć skolioza była 
bardzo poważna. Gimnastyka, pływanie - 
niewiele pomagało - choć trwało ponad 
cztery lata”. 

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch.

* „Dziękuję Panu Górnickiemu za zabie-
gi. Dzięki niemu uniknąłem operacji krę-
gosłupa i barku. Mogę być znów aktywny 
zawodowo i w sporcie”. 

Marek W. (I. 41) z Warszawy.

Mgr Jakub Górnicki jest wykładow-
cą w jednej z warszawskich uczelni na 
Wydziale fizjoterapii i Wydziale me-
dycyny osteopatycznej.

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

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00 
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Gorące refleksje goracego lata
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Obraz - B.Woźniakiewicz Przychodzimy, odchodzimy

Melancholijny lipcowy skwar przytłoczył 
swoim bezdechem starającą się wybie-

gać ponad zwyczajność, kronikę wypadków 
TVN. Kiedy serwuje się nam codziennie po-
tężną porcję krwistych wydarzeń, zaczynają 
one po pewnym czasie tracić swą emocjonal-
ną barwę i stają się wydarzeniem tylko z na-
zwy, nie wypełniając swej treści empatycznym 
duchem. Ktoś kogoś potrącił samochodem, 
ktoś kogoś pobił, podpalił, zabił  – normalka. 
Śmierć od narkotyków czy dopalaczy – normal-
ka, przysłowiowy „trup na pierwszej stronie” 
już też – normalka. W polityce niepokojów 
zażarta walka, choć przy otwartej kurtynie ni-
czym już zaskoczyć nie może i to też już – tylko 
normalka. „Dzień, jak co dzień, zwykły dzień, 
jak co dzień …”, tyle, że nie skrzypią drzwi i 
nie śpiewa ptak w ogrodzie, jak u Zbigniewa 
Kurtycza w piosence sprzed kilkudziesięciu 
lat, kiedy żyło się znacznie przyjemniej. Teraz 
sączy się ogólnonarodowa nienawiść polary-
zując tylko strony, bo nienawiść po obydwu, 
wciąż ta sama. Zaczynamy się przyzwyczajać 
do wewnętrznych stresów i niepokojów. Uku-
liśmy na tę okoliczność hasło, „kiedy cierpisz 
– to znaczy, że żyjesz”. Żyjemy szybciej, inten-
sywniej i bardziej bez sensu. Coraz częściej 
rodzimy się w niepokoju i umieramy w nie-
pokoju. Zestresowane zawały serc, choroby 
nowotworowe z braku higienicznego życia, 
odbierają nam w młodym wieku wspaniałe 
indywidualności, dużego formatu artystów, 
którzy próbowali ten zagoniony świat czynić 
bardziej normalnym, czasem – o paradoksie 
– sami wpadając w pułapkę pracoholizmu. 
Tylko ostatni miesiąc odebrał nam dwóch 
wyjątkowych artystów muzyków: Tomasza 
Stańkę i Olgę Sipowicz – Korę, którzy zaledwie 
parę miesięcy wcześniej żegnali wybitnego 
Zbigniewa Wodeckiego. Pajęczyną pokrywa 
się pełen filozoficznej zadumy i spokoju tekst 
Jana Jęczmyka śpiewany przez aktorów Piwni-
cy pod Baranami.

Przychodzimy, odchodzimy
Leciuteńko na paluszkach
Szczotkujemy wycieramy
Buty nasze twarze nasze
Żeby śladów nie zostawić
Żeby śladów nie zostało.
Miasta nasze domy nasze
Na uwięzi się kołyszą
Tuż nad ziemią ledwo ledwo
Jak wiatr mały to nie widać
A jak wielki wiatr się zdarzy
Wielka bieda puszczą cumy
Zatrzepocą się zatańczą
Miasta nasze domy nasze
I polecą w stratosferę
Przygarbionych w pustym polu
Bez oparcia bez osłony
Bez niteczki choćby coby
Przytwierdzała nas do ziemi
Wiatr nas porwie i poniesie
Za kołnierze podniesione
Porozrzuca gdzieś w przestrzeni
Nam to nic przeczekamy
A jak skończy jak ucichnie
To wstaniemy otrzepiemy
Klapy nasze rączki nasze
Żeby śladu nie zostało
Od początku zbudujemy
Sprzęty nasze lampy nasze
Żeby wiatr miał, czym kołysać. 

Jak wrócić do normalności, aby świat nie sta-
wał na głowie, a politycy odzyskali utracony 
słuch? Na uboczu tej paranormalności toczą 
się też zwykłe – niezwykłe tragedie. Jedną z 
nich chcę Państwu opisać. Jest zwykła, a za-
razem niezwykła w dzisiejszym odczuwaniu 
rzeczywistości. Wydarzyła się zaledwie parę 
dni temu.

Marysia dostała wiadomość od siostry o 
pogarszającym się stanie zdrowotnym ojca. 
Choroba była na tyle zaawansowana, że bez 
zwłoki postanowiła wsiąść w pociąg i pojechać 
do rodzinnego miasta. W niewielkim domku, 
na obrzeżach, tuż przed lasem czekała na nią 
jeszcze jedna zła wiadomość. Niewiele brako-

wało, a na „tamten świat” mogła przenieść się 
matka. Na szczęście Pogotowie zdążyło na czas 
zażegnując niebezpieczeństwo… stresy, stresy, 
stresy.

Obie siostry usiadły teraz w pokoiku, na pod-
daszu, tak jak pewnie zdarzało się wcześniej w 
szkolnych, prawie bezgrzesznych latach, zanim 
wyruszyły „zdobywać świat”. Po męczącej po-
dróży i niepokojących informacjach nareszcie 
cisza. Stare, umeblowane jak przed laty kąty 
niosły ze sobą chwile refleksji. Wracały wspo-
mnienia, te beztroskie, nacechowane nutą me-
lancholii. Do kompletu wspomnień brakowało 
starszego brata, który dobre kilkanaście lat 
wstecz wyjechał na drugi kontynent. Kazik był 
w ich oczach bardzo szlachetnym człowiekiem 
i kochanym bratem. Roztropny, a zarazem po-

korny, zawsze rozważny w decyzjach i odważny 
w działaniu. Jego wyjazd parę lat po studiach 
do Ameryki był do końca przemyślany. Potrafił 
odnaleźć się szybko w nowych warunkach i sys-
tematycznie wspinać się po ścieżce zawodowej 
kariery. Znaczący, również materialny jak na 
tamte warunki awans, nie oddalił go, a wręcz 
odwrotnie związał z rodziną jeszcze bardziej. 
Odległość nie stanowiła bariery, a jego syste-
matyczna pomoc materialna dawała rodzicom 
poczucie bezpieczeństwa. Ostatnio jednak 
dość nietypowo, jak na jego zachowanie mil-
czał. Nieoczekiwanie chwilę refleksji przerwał 
ogromny huk łamiącego się i upadającego drze-
wa. Przeżyły już taki moment w dzieciństwie i 

znały ten potężny suchy dźwięk, który potrafił 
przebijać się zagłuszając burzowe pioruny. Tym 
razem piorunów nie było, tylko samo południe 
upalnego, bezwietrznego dnia. Wybiegły przed 
dom. Na trawie leniwie rozciągał się do słońca 
mały kotek. Wkoło cisza. Po złamanym drzewie 
nie było śladu. Szukały wszędzie i nic. Wróciły 
do domu zaglądając do pokoju rodziców. Oj-
ciec leżał w łóżku, a jego mina wskazywała, że 
poczuł się lepiej. Matka siedząc obok w fotelu 
też zachowywała się jakby nic się nie zdarzyło. 
Zapytani o huk wyrazili zdziwienie. Obie siostry 
wróciły na poddasze z dziwną niewypowie-
dzianą do końca refleksją. Koniec końców to 
zaskakujące wydarzenie wymagało wyjaśnień, 
a wyjaśnień nie było. Niepozbierane do końca 
myśli przerwał dźwięk telefonu. W słuchawce 

odezwał się głos Kazika. Poczuły ulgę. Wreszcie 
w tych utrapieniach nie są same. Na niego za-
wsze mogły liczyć. Marysia zbiegła do pokoju 
rodziców i ustawiła głośny dźwięk na telefonie, 
by mogli wszyscy rozmawiać. Zrobiła to trochę 
pochopnie nie uprzedzając wcześniej o nagłym 
pogorszeniu zdrowia ojca i stresach matki, ale 
było już za późno na zmianę decyzji. Nieświa-
domy ostatnich wydarzeń Kazik przepraszał za 
długie milczenie. Obie siostry zastanawiały się 
jak delikatnie przekazać wiadomość o stanie 
ojca i matki, by nie wywołać niepotrzebnej 
paniki. Inicjatywa w rozmowie wciąż była po 
stronie brata, który co i rusz wywracał jej kon-
cepcję subtelnego nakreślenia sytuacji i kiedy 
znalazła ten moment podczas chwili milcze-
nia, odezwał się znowu pierwszy nieoczekiwa-
nym stwierdzeniem. „Ja tu gadam bez sensu, 
a właściwie to zadzwoniłem żeby się z Wami 
pożegnać…”.  –  Jak można się żegnać będąc 
już na drugim końcu kuli ziemskiej? – riposto-
wała odruchem jej bezmyślna podświadomość 
. Przegrzany umysł nie był w stanie zachować 
się racjonalnie. „Dzwonię z kliniki – usłyszeli 
– rokowania są nienajlepsze. Pozostało mi już 
tylko parę tygodni życia...”. Nastała cisza po 
obu stronach przerwana podniesieniem się 
matki z fotela. Z podręcznego stolika sięgnęła 
po różaniec, z którym nie rozstawała się od-
kąd pozostali sami z mężem i rozległ się głęboki 
szloch rozrywając ciszę. „Dziękuję za wszystko 
– brzmiał głos syna – za urodzenie, za miłość, 
za to, że byliście ze mną w kłopotach, za wspar-
cie przy moich wyborach, za nadzieję, która i 
teraz mnie nie opuszcza i powiem Wam, że ten 
luksusowy szpital chciałby w tej chwili zamie-
nić na pokoik przy Was…” – Marysia wypadła 
z rykiem do przedsionka. Wróciła uspokojona 
po chwili. Pomyślała, że to może być ostatnia 
rozmowa z bratem. Siostra obejmowała mat-
kę. Oczy ojca jakby bardziej zaszły mgłą. Z te-
lefonu brzmiał nadal głos „…Jesteście i byliście 
dla mnie wszystkim i tak już zostanie…”. 

Pozostała nadzieja i ten niezwykły gest 
umierającego syna. Marysia zadzwoniła do 
mnie parę dni po przyjeździe do Warszawy. 
Przed oczami wyświetlają mi się obrazki 
TVN-u, a w uszach wciąż kołacze się pieśń 
„…przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko 
na paluszkach…”.  Z jej rytmem i w smutku 
kładę się do snu. Śni mi się, że czekam przed 
drzwiami łazienki na swoją kolej. W łazien-
ce jest ojciec. Czekam zbyt długo i co jakiś 
czas pukam do drzwi. Po chwili próbuję je 
otworzyć. Jest pusta, ojca nie ma. Z kranu 
umywalki sączy się czysta woda, a stojąca 
obok wanna pokryta jest brudem.

CATARSIS!???...  Myję ręce. Sen się urywa. 
Powraca rzeczywistość – melancholijny i już 
sierpniowy skwar – normalka, sztampowa kro-
nika wypadków w TVN: ktoś kogoś zabił – nor-
malka, ktoś umarł po dopalaczach – normalka, 
w polityce podgryzają sobie żyły – normalka. 
Wszystko normalka: frazesy, puste słowa, inte-
resy, przepychanki, w tle oczyszczającej naród 
Powstańczej Krwi Bohaterów.

CATARSIS??? – Chyba jednak „…dzień, jak co 
dzień, zwykły dzień, jak co dzień…”.

Olga Sipowicz – KORA „Krakowski spleen” 
wyjątki
Chmury wiszą nad miastem, ciemno i wstać 
nie mogę 
Naciągam głębiej kołdrę, znikam, kulę w so-
bie…
…Czekam na wiatr, co rozgoni 
Ciemne skłębione zasłony
Wstanę wtedy na „RAZ”
Ze słońcem twarzą w twarz.
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Tekst & foto - Włodzimierz Szpak, 
reżyser dokumantalista

ŚMIEJĄCA SIĘ MADONNA

Dwa najważniejsze dla pol-
skiego katolicyzmu obrazy - 
Matka Boska Częstochowska 
i Matka Boska Ostrobramska 
– funkcjonują w świadomości 
wiernych wyłącznie jako swe-
go rodzaju totemy, talizmany, 
a nie jako wyobrażenia żywych 
istot o właściwym im wyglą-
dzie i emocjonalności.  

Chopin i Jego Europa

W przyszłym tygodniu roz-
poczyna się doroczny Festiwal 
„Chopin i jego Europa”. Już po 
raz 14-ty sympatycy dobrej 
muzyki będą się spotykać na 
wysmakowanych koncertach, 
nie tylko z muzyką naszego mi-
strza, bowiem formułą impre-
zy jest nawiązywanie do epoki. 
W tym roku będzie to hasło: 
„Niepodległa – od Chopina do 
Paderewskiego” – impreza po-
trwa prawie trzy tygodnie. 

Rozpocznie się Koncertem symfonicznym z 
udziałem Szymona Nehringa i Łukasza Dycz-

ko oraz Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod 
kierownictwem Jeana-Luc Tingauda, w programie 
Penderecki, Chopin, Debussy i Bizet w czwartek 9 
sierpnia w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. I tu 
musimy przejść do zagadnień organizacyjnych – po 
raz pierwszy żaden z koncertów nie będzie miał miej-
sca w Filharmonii Narodowej – oficjalnie ze wzglę-
du na remont dachu. Koncerty odbywać się będą w: 
Teatrze Wielkim - Sala Moniuszki oraz na dzielonej 
scenie oraz w Sali Redutowej Teatru Wielkiego, spo-
radycznie w Studio Radiowym im. Lutosławskiego, 
na Zamku Królewskim, także w Bazylice Św. Krzyża. 
Niestety – nieco ucierpią nasze uszy, bo akustyka 
wymienionych miejsc pozostawia wiele do życzenia. 

Adam St. Trąbiński - dziennukarz i publicysta
Prawie 2,5 mln aglomeracja warszawska od lat cierpi 
na brak sali koncertowej na światowym poziomie, 
miasto z wielo miliardowym budżetem, nie może 
sobie poradzić, np. z remontem Sali Kongresowej, 
który trwa od wielu lat – dłużej niż budowa samego 
Pałacu Kultury. 

Trzytygodniowy Festiwal – ponad 50 koncertów, 
to symfonika, recitale, koncerty kameralne, ope-
ra – tu „Halka”, często, jak tu jest w zwyczaju na 
instrumentach dawnych w wykonaniu czołowych 
krajowych i zagranicznych artystów. Muszną oni 
najczęściej wykonać dedykowany repertuar zgodny 
z corocznie zmienianą ideą imprezy. To zdanie, jakie 
artystom narzucił, a często wynegocjował, dyrektor 
artystyczny Festiwalu - Stanisław Leszczyński. Usły-
szymy zatem dwukrotnie Kanadyjczyka Charlesa 
Richarda-Hamelina, znanego w Polsce (dwukrotnie 
wyróżnionego na Konkursach Chopinowskich oraz 
udziałem w jury) Amerykanina z San Diego – Kevina 
Kennera; laureata ostatniego Konkursu – Koreań-
czyka Seonga-Jina Cho; Krzysztofa Książka grającego 
z towarzyszeniem (oh!) Orkiestry Historycznej p/k 
Vaclava Luksa, podejrzewam na nowo zbudowanym 
fortepianie z epoki – słynnym Buchholtzu; usłyszy-
my znaczą ilość artystów rosyjskich (m.in. Yuliana 
Avedeeva); słynna Orkiestrę Kameralną Polskiego 
Radia „Amadeus” z udziałem Agnieszki Duczmal, 
Anny Duczmal-Mróz oraz Mokoto Ozone; słynne-
go i ze starszego pokolenia pianistów Brazylijczyka 
Nelsona Freire; przybywającego od badaj 10 lat do 
Warszawy Kanadyjczyka Jana Lisieckiego (zawsze 
w nowym repertuarze); znanych nam pianistów 
Garricka Ohlssona i Dang Tai Sona czy słynny zespół 
Belcea Quartet. Nie jesteśmy w stanie wymienić na-
wet części repertuaru i zestawu artystów – i musimy 
Czytelników odesłać do strony organizatora WWW.
chopin.nifc.pl do zakładki Program Festiwalu. Jak 
zwykle imprezie będzie towarzyszyć bogaty, kilkuset 
stronnicowy program oraz liczne wydawnictwa, nie 
tylko fonograficzne.

Sprowadzenie obrazu do ściśle określonego 
typu, daleko idące uproszczenie i ujednolice-

nie przedstawień, znamionują sztukę ikony. Pani 
Jasnogórska jest ikoną. Również obraz w Ostrej 

Bramie kojarzony był do niedawna z ikoną. Dopie-
ro ustalenia prof. Marii Kałamajskiej-Saeed odwró-
ciły kierunek wpływu, wskazując jako pierwowzór 
obraz (w dwóch wersjach graficznych) XVI-wiecz-
nego malarza flamandzkiego, Martina de Vosa.

Z Maryją jako człowiekiem z krwi i kości, o sil-
nie zindywidualizowanych cechach osobniczych, 
mamy do czynienia dopiero od wieku XV. Jed-
nakże z tysięcy, wielu tysięcy wyobrażeń Maryi 
z Dzieciątkiem tylko nieliczne zaskakują czymś 
szczególnym, nietypowym, tylko nieliczne prze-
łamują kanon przedstawieniowy,  sięgający po-
czątkami I wieku. 

Najbardziej zdumiewa mnie „Śmiejąca się 
Madonna” Joosa van Cleve, manierystycznego 
malarza niderlandzkiego, który działał m. in. na 
dworze króla Francji  Franciszka I.  Maryja śmieje 
się, bo jej mały synek, którego trzyma w ramio-
nach, przysnął w trakcie karmienia piersią. Ten 
śmiech jest czymś niezwykłym w chrześcijaństwie 
(Czy Chrystus  śmiał się kiedykolwiek?... Nic o tym 
nie wiemy).  

Równie zdumiewający jest obraz Sandro 
Botticellego. Jan Chrzciciel – chłopiec pró-
buje dosłownie wyszarpnąć z rąk wygiętej 
w łuk Maryi małego Jezusa, jakby chciał go 

posiąść, zawłaszczyć, a może tylko przytulić i 
ucałować. Scenka ma dość czytelny sens sym-
boliczny. 

Uwielbiam też obraz Andrea Mantegni „Ma-
donna z Dzieciątkiem wśród aniołów”. Nagie 
Dzieciątko zapatrzone w dal stoi swobodnie 
na kolanach matki, obejmując ją obiema rącz-
kami za szyję. Wokół chmara pucołowatych 
cherubinów (nie przesłodzonych, dziwnie po-
ważnych) śpiewa pieśń na bożą chwałę. 

Niektóre wyobrażenia Matki Bożej z Dzieciąt-

kiem emanują sensualnością (pisałem już o tym 
kiedyś). Przepiękna „Madonna z różą” Parmigia-
nina, włoskiego malarza manierystycznego, jest 
pełną wdzięku i elegancji kobietą ze sfer wyż-
szych. Na jej kolanach leży w swobodnej pozie 
nagi chłopiec niezwykłej urody, z różą w wycią-
gniętej do góry prawej ręce i lewą ręką opartą na 
kuli ziemskiej (nie przypadkiem – jak sądzę - ar-
tysta wyeksponował tak mocno jego przeuroczy 
„klejnocik”). Ten chłopiec to Jezus Chrystus, Syn 
Boga Żywego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.  

Joos va Cleve, Dziewczyna i dziecko - 1525
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REKLAMA

Pasikowski kręci film o Nowaku-Jeziorańskim

W przestronnych pomiesz-
czeniach Muzeum Powstania 
zaprezentowano 17 lipca ekipę 
jaka tworzy nowy obraz Włady-
sława Pasikowskiego pt. „KU-
RIER” – w podtytule: „Wyścig z 
czasem właśnie się rozpoczął”. 

W momencie prezentacji producenci 
mieli już za sobą ponad 10 dni zdjęcio-

wych, na ogólną zaplanowaną liczbę ok. 45. 
To bardzo dużo, bo nieujawniony budżet jest 
znaczny. Producentem wykonawczym jest 
Scorpio Studio („Jack Strong”, „Sęp”) przy ści-
słej współpracy (także finansowej) Muzeum 
Powstania i Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej – producentami: Jan Ołdakowski, Dariusz 
Gawin, Sylwia Wilkos i Klaudiusz Frydrych, a 
prawa do dystrybucji (w Polsce) zabezpie-
czyło sobie Kino Świat. Mecenasem filmu 
„Kurier” jest PGE, czyli Polska Grupa Energe-
tyczna. Jak ujawnił Jan Ołdakowski przygo-
towania do tej kolejnego – sensacyjnego w 
wymowie – obrazu trwały kilka lat, i trzeba 
przyznać, iż producenci są „naczytani w No-
waku”, przygotowani od strony historycznej, 
faktograficznej. Bo temat jest historyczny 
– ma zwrócić uwagę przede wszystkim mło-
dych widzów na ten bolesny fragment naszej 

Tekst & foto - Adam St. Trąbiński

historii. Na pewno pomoże tym młoda wie-
kiem ekipa aktorska: Philippe Tłokiński (mło-
dy i zdolny, z międzynarodowym doświadcze-
niem, absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej w 

Saint-Etienne) grający młodego wtedy Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego; Patrycja Volny – w 
roli Marysi (łączniczka); Julie Engelbrecht – 
(po raz pierwszy w Polsce) – grająca Boris; 

Grzegorz Małecki – grający gen. Bora-Komo-
rowskiego; Rafał Królikowski – grający gen. 
Stanisława Tatara; Mirosław Baka – w roli 
gen. Tadeusza Pełczyńskiego; Zbigniew Za-
machowski – w roli gen. Antoniego Chruście-
la-Montera, czy Sławomir Orzechowski – jako 
Stanisław Mikołajczyk. Nie można zapomnieć 
o Magdalenie Górce, na co dzień pracującej 
od lat kilkunastu w Hollywood, która na we-
zwanie Pasikowskiego zawsze się stawia do 
dyspozycji. Ten na poły sensacyjny obraz krę-
ci wg swoich założeń, m. in. w kolorze.  

Już z tej obsady widać, że obraz pokaże na-
szego „kuriera” na dwa – trzy miesiące przed 
Powstaniem i w jego trakcie. I tu jest kłopot, 
bo życiorys Nowaka-Jeziorańskiego starczył 
by na kilka filmów, lub na kilkudziesięciood-
cinkowy serial. Mimo argumentów autora 
mniejszej relacji, iż znał dobrze bohatera i 
wielokrotnie spotykał się z nim, nie sposób 
było dopytać się, jaki fragment jego życiorysu 
obejmie – to tajemnica twórców scenariusza 
– Władysława Pasikowskiego i Sylwii Wilkos. 
Zapewne kluczowa scena będzie lądowanie 
Nowaka wolno latającą, ale potrzebującą 
krótkiego ‘rozbiegu’ Dakotą DC3 koło wsi 
Żabne w rejonie Wierzchosławic w pobliżu 
Tarnowa, i jej dramatyczny start kiedy zabra-
ła na pokład fragmenty niemieckiej rakiety 
V2 zdobytej przez wywiad AK (niespełna na 
tydzień przed Powstaniem). 

Pozostaje czekać na premierę „Kuriera” pod 
koniec I kwartału 2019 r. i … polecić naszym 
Czytelnikom powtórne zajrzenie do wspo-
mnień („Kurier z Warszawy”) legendarnego 
kuriera-dyrektora RWE, oczywiście, wizja 
twórców obrazu może się różnić od słów No-
waka, ale to takie prawo filmu.   

Od lewej stoją: P. Volny (Marysia), Ph. Tłokiński (Nowak), J. Engelbrecht (Boris), G. Małecki 
(gen. Bór-Komorowski), M. Górka (operator) oraz J. Ołdakowski (dyr. Muzeum)
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Spotkania w Muzeum Dulag 121

Jerzy Feliks Jabłoński urodził 
się w 1938 r. w Warszawie. 
Wraz z rodzicami Władysławem 
i Marianną, starszym bratem 
Stanisławem oraz babcią, Julią 
Dołowską, mieszkali przy ulicy 
Nowy Świat 54.W 1942 roku ro-
dzina przeniosła się do wsi Mał-
kinia Mała -Przewóz położonej 
niedaleko Treblinki, gdzie mieścił 
się Obóz Zagłady. W 1944 roku 
Jerzy Jabłoński wraz z rodziną 
wrócił do stolicy. Tam, w piwni-
cach swojego domu, przeżył Po-
wstanie Warszawskie.

Jerzy Jabłoński 
Wspomnienia wojenne cz. 2

Pierwszego sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie 
Warszawskie. Niemcy bombardowali syste-

matycznie całe dzielnice zajęte przez powstańców. 
Warszawa się paliła – swąd, dym i straszny dźwięk 
przelatujących pocisków z niemieckich dział. Były to 
– „krowy”, „szafy”, „gąski” i inne latające świństwo. 
Cel był jeden – uśmiercić jak najwięcej ludzi.

W końcu bomba trafiła w nasz dom. Na szczęście 
siedzieliśmy wtedy w piwnicy. Bomba ścięła naroż-
nik trzeciego piętra, uszkodziła drugie piętro, trochę 
pierwszego, a nasze mieszkanie na parterze pozo-
stało nienaruszone. Pan Bóg miał nas w swojej opie-
ce! Były też chwile spokoju, kiedy nie słychać było 
bomb i wychodziliśmy z piwnicy, aby coś ugotować 
w mieszkaniu. Wodę na szczęście mieliśmy z pompy 
na podwórku. Któregoś razu w takiej spokojnej chwili, 
babcia była przy kuchni, a my bawiliśmy się z bratem 
zdobycznym telefonem na korbkę. Nagle nadleciał 
niemiecki samolot i puścił serię z karabinu maszyno-
wego trafiając nad nami w okno. Poleciała szyba, a 
kule przeleciały nad babcią wzdłuż kuchni rozwalając 
kawał tynku przy drzwiach wejściowych. W kuchni 
zrobiło się biało od wapiennego kurzu, ale nikomu 
nic się nie stało.

Ojciec, wraz z innymi mężczyznami z kamienicy, miał 
dyżury obywatelskie. Pilnowali dachu przed pożarem. 
Gdy paliła się ulica Ordynacka, płonące żagwie lata-
ły w powietrzu i nasz dom się zapalił. Wszyscy gasili 
pożar. Z trzeciego piętra, gdzie była pracownia kape-
luszy, [ludzie] wywalali przez okna wszystkie tlące się 
kapelusze. Na drugi dzień paradowaliśmy w tych ka-
peluszach, jak to dzieci. 

Aż któregoś dnia przyszło do ojca dwóch powstań-
ców pod bronią, w biało czerwonych opaskach AK na 
rękawach i zabrali ojca do drukarni, chyba na ulicę 
Szpitalną, gdzie drukowano gazetki powstańcze. Oj-
ciec był zecerem i w tym czasie, gdy w inną drukarnię 

1 sierpnia - 31 sierpnia. Prezentacja wystawy 
„817. Poznaj tę historię” przedstawiającej histo-
rię wsi polskiej w czasie II wojny światowej – wal-
ki, działalność Armii Krajowej i Polskiego Państwa 
Podziemnego, a także represje wobec ludności 
wiejskiej. 
18 sierpnia (sobota). Dawne warsztaty kolejowe 
w Pruszkowie jako zabytek techniki i architektu-
ry przemysłowej – spacer historyczny po terenie 
dawnych Warsztatów Kolejowych na Żbikowie 
poprowadzi dr hab. Zbigniew Tucholski i mgr inż. 
Stefan Fuglewicz. Informacja o godzinie rozpoczę-
cia ukaże się na stronie internetowej Muzeum. 
19 sierpnia (niedziela) g. 15. „Powstańcze Po-
wązki” – spacer historyczny śladem bohaterów 
Powstania Warszawskiego poprowadzi przewod-
nik Karol Karasiewicz. Spotykamy się przy głównej 

bramie Cmentarza Wojskowego od strony ulicy 
Powązkowskiej.
1 września (sobota) g. 17. „Martyrologia miesz-
kańców polskich wsi podczas II wojny światowej” 
– spotkanie z dr. Katarzyną Jedynak – autorką wy-
stawy „817. Poznaj tę historię”.
Rozpoczęliśmy zapisy na warsztaty przygotowu-
jące do udziału w III Marszu Pamięci, który odbę-
dzie się już 30 września. Wszystkich chętnych do 
udziału w Marszu w roli rekonstruktorów odgry-
wających wypędzoną ludność Warszawy prosimy 
o kontakt z Muzeum. 

Więcej informacji:
Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków 
(22) 758 86 63; dulag@dulag121.pl

trafiła bomba i zabiła zecerów, ojciec po zaprzysięże-
niu stał się powstańcem, ale bez broni. Składał gazetki 
powstańcze, które przynosił do domu, a brat Staszek 
czytał na głos wszystkim domownikom te wiadomo-
ści. 

Drugiego października 1944 r. od rana zapanowała 
cisza. Nie było słychać strzałów, ani wybuchów bomb. 
Kapitulacja Powstania. Wychodziliśmy wszyscy z piw-
nic z tobołkami i resztkami jedzenia. Ja z bratem za-
brałem kilka zabawek, organki, książkę o Tadeuszu 
Kościuszce i to wszystko. Babcia była bardziej przezor-
na – zabrała woreczek sucharów, cukier w kostkach, 
trochę kaszy, kilka zdjęć rodzinnych, książeczkę do na-
bożeństwa, różaniec i metalowy, okrągły wizerunek 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą mam do tej pory. 
Wychodziliśmy przebitym w ścianie piwnicy przej-
ściem, przez górę gruzów, do ulicy Ordynackiej. Tam 
czekali już Niemcy. Szliśmy Warecką i dalej ulicami 
zasłanymi porzucanymi przez warszawiaków niepo-
trzebnymi walizkami, tobołami, butami i łuskami od 
nabojów. Gdzieś po drodze był odpoczynek, a potem 
[szliśmy] w długiej kolumnie ulicą Wolską. Pamiętam, 
że stanęliśmy, a siostry z francuskiego czerwonego 
krzyża dawały dzieciom cukier w takich papierowych 
tutkach. Z tyłu stali Niemcy i nas filmowali. Może 
gdzieś w Niemczech jest taki filmik, jak to humanitar-
nie traktowano ludność cywilną wychodzącą z palącej 
się Warszawy. Po drodze z przejeżdżającej ciężarówki 

jakiś pijany Ukrainiec chciał rzucić w nas granatem, 
ale oficer niemiecki wykręcił mu rękę i przeżyliśmy 
tym sposobem. 

Zawieziono nas do obozu przejściowego w Prusz-
kowie. Noc spędziliśmy w hali napraw wagonów 
kolejowych na podłodze, strasznie zmęczeni długim 
marszem. Ojca oddzielono od nas, tak jak i innych 
mężczyzn. Na drugi dzień jednak udało się ojcu 
przejść do naszej części obozu. Znalazł gdzieś białą 
laskę, założył okulary i udawał niewidomego. Reszta 
rodziny, z którą w czasie Powstania nie mieliśmy kon-
taktu, też ocalała i wszyscy spotkaliśmy się w obozie. 

Mało co pamiętam z tego obozu. Załadowano nas do 
odkrytych wagonów. Zza płotu odgradzającego obóz 
od Pruszkowa mieszkańcy rzucali nam pomidory, 
jabłka i co się dało do jedzenia. Dojechaliśmy do Koń-
skich, stąd na chłopskich furmankach do Rudy Male-
nieckiej i dalej do wsi Cisy. Pierwsza kwatera, którą 
nam wskazano, była u gospodarza, który nazywał się 
Wiaderny. Potraktowano nas tam jak zadżumionych. 
Dostawaliśmy do jedzenia kluski żytnie z mlekiem w 
dużej glinianej misce, którą gospodarz puszczał przez 
stół w naszą stronę, tak, że po drodze pół mleka się 
rozlewało. A najgorszy był komentarz – „…mata, źryj-
ta, powstania wam się zachciało”.

Mama była oburzona takim postępowaniem gospo-
darza i poszła na skargę do sołtysa. Przeniesiono nas 
do innego gospodarstwa w Młotkowicach, gdzie było 
znośniej. Mieszkaliśmy teraz z babcią Julią, a ojciec u 

innych gospodarzy. Niestety, warunki były złe. Gospo-
dyni dawała nam snopek słomy, który rozkładaliśmy 
na podłodze w kuchni, a rano trzeba było wszystko 
posprzątać. Nie mieliśmy własnego kąta. Na dokład-
kę, babcia miała paść krowę, z którą nie dawała sobie 
rady, a wręcz się jej bała.  Gdy mama dowiedziała się, 
że na końcu wsi jest gospodarstwo z wolnym pokojem 
i osobnym wejściem przez ganek, to mało co czekając, 
zabraliśmy nasze tułacze tobołki i przenieśliśmy się do 
tych gospodarzy. Do nas dołączył też ojciec i byliśmy 
już razem. Babcia Julia została u tamtych gospodarzy 
i z tą nieszczęsną krową. Nie było w nowym miejscu 
luksusów, ale przynajmniej nikt nami nie pomiatał. 
Gospodyni była bardzo dobra. Pożyczyła nam wielki 
sagan do gotowania, drewniany szaflik na wodę i udo-
stępniła drewnianą balię. Mogliśmy wreszcie porząd-
nie się umyć. W pokoju mieliśmy kuchnię i duży piec 
do pieczenia chleba. Raz w tygodniu gospodyni rozpa-
lała w piecu duży ogień i piekła chleb. Rozchodził się 
wszędzie wspaniały, najmilszy dla nas zapach chleba. 
Dla dzieci gospodyni piekła z resztek ciasta tzw. „wy-
skrobki”, małe rumiane chlebki. Dostawaliśmy jeszcze 
trochę ziemniaków, marchwi, no i najważniejsze – 
mleko prosto od krowy. Ojciec chodził do gospodarzy 
dorywczo pracować. Malował im mieszkania i kładł 
kolorowe szlaczki. Dostawał za to trochę mąki, albo 
ziarno żyta, które mieliliśmy u sąsiadów na kamien-
nych żarnach. Ciężka robota, a mąka z tego niezbyt 
miałka. Ale z tej mąki i startej marchwi mama piekła 
nam na blasze kuchennej placki. Brakowało nam je-
dzenia. Pamiętam, że z ojcem i bratem zakradaliśmy 
się w nocy do kopca podebrać trochę ziemniaków. 
Trzeba było jakoś przeżyć tą wojnę. Przyszły chłody. 
Ja z bratem zdarliśmy buty i nie mieliśmy w czym cho-
dzić. Ojciec poznał we wsi wysiedlonego z Warszawy 
szewca, który miał kawałek skóry i obiecał zrobić nam 
drewniaczki. Pamiętam, że pomagałem ojcu piłować 
ściętą przez gospodarza brzozę. Drzewo było na opał, 
ale kilka kawałków ojciec zaniósł do szewca i ten wy-
strugał nam drewniaki. Jakoś zimę przechodziliśmy w 
tych drewniakach.

Nadszedł styczeń 1945 roku. Front ruszył i Rosjanie 
szybko posuwali się do przodu. Nastał czas bezkróle-
wia. Niemcy uciekli i nie było żadnej władzy. Wreszcie 
16 stycznia wkroczyli sowieci. Nasi „wyzwoliciele”. Na 
nasze podwórko wjechał gazik z naczalstwem, duży 
samochód ciężarowy z żołnierzami sowieckimi i czołg. 
Czołg oczywiście rozwalił bramę i uszkodził narożnik 
obory, mimo to wszyscy się cieszyli. Rosjanie, jak 
wpadli do naszego domu to z pytaniem – „Kuda Ger-
mańce…?”. No, jak mogli być? Wiali przed Ruskimi, 
aż się kurzyło. 

Przyszła wiosna. Wychodziliśmy na drogę patrzeć, 
jak rowami spływa woda z resztek śniegu. Byliśmy 
wolni! Trzeba było jednak decydować, co dalej 
mamy robić. Nie było szans powrotu do Warszawy. 
Warszawa była zburzona, a jeszcze na dokładkę czę-
sto zaminowana przez Niemców. W drugiej połowie 
kwietnia ojciec wyjechał z Młotkowic w poszukiwaniu 
pracy i mieszkania. Gospodarze nie za bardzo chcieli 
nas nadal żywić, toteż zabraliśmy cały nasz dobytek 
i wyjechaliśmy do Piastowa do rodziny Jurczyńskich. 
Dostaliśmy mały pokoik na poddaszu, gdzie w czasie 
deszczu kapało nam na głowy. Wreszcie przyszła wia-
domość od ojca, że jest w Kaliszu, ma pracę i miesz-
kanie. Możemy jechać!

Jerzy Jabłoński współcześnie. Kalisz. Fot. z archiwum prywatnego.

Władysław Jabłoński (pierwszy po lewej) w drukarni powstańczej Wojskowych Zakładów Graficz-
nych w Warszawie. Kadr z filmu „Powstanie Warszawskie”. Koniec sierpnia, 1944 rok. 

Fot. z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.



List ten piszę po raz drugi. Dobrze jest mieć wątpli-
wości. Dzięki tym wątpliwościom nie wysłałem 

do Ciebie jego poprzednika i uniknąłem w ten sposób 
blamażu. Wątpliwości moje dotyczyły odpowiedzi 
na pytanie gdzie? Na pierwszy rzut oka myślałem, że 
zdjęcie zamieszczone w Głosie Pruszkowa nr 07/2018 
zrobione zostało przed Pałacem „Sokoła”. 

Moja pierwsza wizja lokalna jednak taka możliwość 
wykluczyła. Stwierdziłem, że Pałac „Sokoła” i pałac 
widoczny na zdjęciu mają tylko jeden detal architek-
toniczny wspólny, czyli fragment ścianki tarasowej 
z wtopionymi - przyklejonymi tralkami. Zdjęcie za-
mieszczone w Głosie Pruszkowa jest nieostre i z tego 
powodu analiza porównawcza była bardzo utrudnio-
na. W Pałacu „Sokoła” drzwi wejściowe na osi budyn-
ku wydawały mi się wyższe od drzwi na fotografii. Po 
za tym usytuowane one są w boniowanym ryzalicie 
sfazowanej wieży, od 1974 roku zegarowej. Drzwi na 
wejściu wydawały się szersze i wyglądały tak, jakby 
były usytuowane w gładkiej ścianie.

Zmartwiłem się. Gdybym miał o pięćdziesiąt lat 
mniej i do tego jeszcze rower, to być może znalazł-
bym ten pałac w okolicy Pruszkowa. Miałem go jesz-
cze szukać w Bibliotece Narodowej i w Bibliotece na 
Koszykowej. Nie wiem jednak, czy byłoby to możliwe, 
ponieważ jestem pierdoła (87 lat) i mam kłopoty z 
chodzeniem. Pierdoła to zresztą nic obraźliwego. 
Według słownika staropolskiego pierdoła to dobrotli-
wy staruszek. Niech ktoś powie, że taki nie jestem!

Dzięki wrodzonemu lenistwu i ciągle nurtującym 
mnie wątpliwościom do wymienionych nie doszło 
(każde wyjście z domu to dla mnie wyprawa). Posta-
nowiłem dokonać ponownej wizji lokalnej.  I dobrze 
zrobiłem.

Podczas tej drugiej wizji lokalnej wpatrywałem się 
na zmianę, aż do bólu oczu w zdjęcie zamieszczone 
w Głosie Pruszkowa nr 07/2018 i w pałac. Mimo 
tego, że zdjęcie jest nieostre – niewyraźne dopa-
trywałem się na nim boni przy drzwiach wejścio-
wych. Empirycznie sprawdziłem również szerokość 
tych drzwi. Poprosiłem trzy osoby, które tak jak i ja 
znalazły na tarasie schronienie przed deszczem, by 
stanęły przed tymi drzwiami. Okazało się, że drzwi 
te miały taką samą szerokość, jak drzwi na tej foto-
grafii. Te na fotografii wydawały się szersze wskutek 
kadrowania (były niższe – obcięte).

Dwa słowa o tralkach widocznych na zdjęciu. Są 
bardzo wysmukłe i takie być może dotrwały do 2010 
roku, to jest do rekonstrukcji i do rewitalizacji całego 
obiektu dokonanej przez pruszkowskich architek-
tów, Joannę i Marcina Bujnowskich. Obecnie tralki 
te są bardziej „korpulentne”. 

Na zdjęciu widzimy oddział pruszkowskich peowia-
ków, którzy pod wodzą Józefa Ptasznika, pracowni-
ka apteki Józefa Bielawskiego na Żbikowie przed 
chwilą rozbroili Niemców. Zwycięstwo to było tym 
cenniejsze, że nie było poprzedzone wymianą ognia 
(oszczędność naboi). Zdarzenie to miało miejsce 11 
listopada 1918 roku, albo dzień później. Chcących 
dowiedzieć się czegoś więcej o tej brawurowej ak-
cji odsyłam do „Historii Pruszkowa do roku 1945” 
Mariana Skwary (tekst 6.5 – Pierwsze dni wolności – 
strona 122 i strona 123). Tu tylko powiem, że Niemcy 
chętnie pozbywali się broni w zamian za zapewnie-
nie bezpiecznego powrotu do Vaterlandu. 

Mógłbym wprawdzie tekst Mariana Skwary 
streścić, ale byłoby to nie „a priori” jak mawiał 
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Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Muzeum Dulag 121

Pruszkowskie fotoarchiwum

jeden z moich licznych szefów w biurze projek-
tów na Wierzbowej w Warszawie, który lubił się 
popisywać.

Jeszcze dwa słowa o aptece Józefa Bielawskiego 
na Żbikowie. Pisałem o niej w Głosie Pruszkowa 
nr 02/2018. Zatrudniony w niej Jan Ptasznik był 
pierwszym komendantem pruszkowskiego oddzia-
łu Polskiej Organizacji Wojskowej. Apteka ta była z 
tego powodu punktem kontaktowym tej organizacji 
i punktem zbornym w dniu 11 listopada 1918 roku 
(od roku 1916 mieściła się w tym budynku komenda 
POW).

Na podstawie uprzednio wymienionej książki 
Mariana Skwary udało mi się ustalić nazwiska kil-
ku Peowiaków, a jednego zidentyfikować. Są to; 
Jan Ptasznik, Antoni Gniewiecki, Piotr Kukliński, 

Karol Olędzki – rotnik z Józefina, Józef Rozenowicz 
– syn radnego miejskiego z listy żydowskiej Eliasza 
Rozenowicza i Józef Kwasiborski – pod krawatem 
i z biało czerwoną opaską na ramieniu (centralna 
osoba na fotografii).

Dwa słowa o Józefie Kwasiborskim. Miał pecha. 
Na mocy wyroku Rejonowego Sądu Wojskowego 
w Warszawie, jako więzień przebywał w latach 
1947-1956 w „pensjonatach” podległych Mini-
sterstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Minister-
stwa Sprawiedliwości wtedy nie było. Może, dla-
tego nie było sprawiedliwości?

Dwa słowa o pozostałych. Zasilili oni (razem z 
Józefem Kwasiborskim) szeregi Wojska Polskiego. 
Mówi o tym tablica umieszczona w 1933 roku na 
budynku apteki na Żbikowie.

Jeszcze dwa słowa o fotografii. Było zimno, stąd je-
den peowiak trzyma ręce w kieszeni i dwóch chroni 
szyję szalikami. Szkoda, że werblista nie zmieścił się w 
kadrze. Być może po zrobieniu tego zdjęcia wszyscy 
zostaną zaproszeni do Pałacu „Sokoła” na małe, co – 
nie, co? Za wersją, że peowiacy zrobili sobie to zdjęcie 
przed Pałacem „Sokoła” a nie przed innym pałacem w 
okolicy przemawiają również powody racjonalne. Nie 
po to rozbrajali Niemców w Pruszkowie, by pamiątko-
we zdjęcie z tej bohaterskiej akcji pstryknąć sobie w 
okolicy naszego już od 13 listopada 1916 roku miasta. 
Odpada dojazd, a i splendor był większy.
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Księga protokołów Rady Miejskiej
i Księga protokołów Magistratu

Książnica Pruszkowska prezentuje ko-
lejną odsłonę pasjonujących dziejów 

Pruszkowa ukrytą w odkurzonych starych 
księgach. Tym razem śledzimy historię na-
szego Miasta w jakże pamiętnym i brze-
miennym roku 1918 – roju odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Co wtedy działo się 
w Pruszkowie? Z jakimi kłopotami radziło 
sobie Miasto o jego przedstawiciele?

Od wydawcy
W obecnych czasach, kiedy historię pisze 

się na nowo, kiedy epizody urastają do rangi 
wydarzeń, a ważne kiedyś wydarzenia idą w 
zapomnienie, warto uzmysłowić sobie rolę 
materiałów źródłowych. Źródła z reguły nie 
kłamią. Tom protokołów Rady Miejskiej i 
Magistratu Miasta Pruszkowa z roku 1918 to  
podstawowe źródło wiedzy o naszym mie-
ście. Razem z tomem poprzednim, wydanym 
w 2016 roku przez Książnicę Pruszkowską, 
zawierającym protokoły z roku 1917, stano-
wi bezcenną kronikę rodzenia się organizmu 
miejskiego, tworzenia administracji i samo-
rządu lokalnego.

Na kartach protokołów widnieją nazwi-
ska wielu znanych, cenionych i zasłużonych 
dla miasta osób. W odróżnieniu od czasów 
współczesnych, nie odnosi się wrażenia, że 
imponują im partyjne tytuły, stanowiska, za-

szczyty; przeciwnie – wyczuwa się, że kieruje 
nimi chęć spokojnej, ofiarnej pracy dla do-
bra Pruszkowa i jego mieszkańców. Praca ta 
to często rozpatrywanie spraw pozornie bła-
hych, jak np. „czyszczenie  kominów”, „spra-
wa kartoflana”,  „osobista sprawa radnego 
Bielawskiego”, ale przede wszystkim sprawy 
budżetu miasta, oświaty, bezpieczeństwa, 
dróg, poczty, oświetlenia. Zwraca uwagę 
szczególna dbałość o finanse miasta i troska 
o każdego mieszkańca. Wyczuwalna jest też 
tendencja do uporządkowania, a nie zbiuro-
kratyzowania spraw administracyjnych.

Niewiele jest w protokołach zapisów o cha-
rakterze politycznym, a przecież był to w pol-
skiej polityce niezwykle ważny rok. Kolejny 
raz nasuwa się porównanie z czasami obec-
nymi, i smutna konstatacja, że w tamtych 
trudnych latach ludzie potrafili pracować 
ponad podziałami dla dobra wspólnego.

Odniesienia do czasów obecnych mogą 
wydawać się nie na miejscu, ale chyba na-
rzucają się same. Bo przecież historia nie 
tylko lubi się powtarzać, jest też nauczyciel-
ką życia; można więc potraktować ten i po-
przedni tom protokołów jako swoisty prze-
wodnik dla każdego,  komu bliskie jest nasze 
Miasto. A przede wszystkim jest to prezent 
dla Mieszkańców z okazji setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Mamy 
nadzieję, że uda nam się kontynuować to 
przedsięwzięcie i co roku oddawać do rąk 
Czytelników kolejny tom dokumentów 
sprzed stu lat.

***
Pragniemy gorąco podziękować Urzędowi 

Miejskiemu i Panu Prezydentowi Janowi Sta-
rzyńskiemu za pomoc w wydaniu tego oraz 
poprzedniego tomu protokołów.

Osobne podziękowania należą się Panu 
Ryszardowi Wojtkowskiemu – Zastępcy Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
– i całemu zespołowi Archiwum Państwowe-
go w Grodzisku Mazowieckim, bez których 
bezcennej pomocy publikacja tak szybko by 
się nie ukazała.

Nota edytorska
Publikacja niniejsza zawiera komplet protoko-

łów z Księgi protokołów Magistratu i Księgi pro-
tokołów Rady Miejskiej z roku 1918, których 
oryginały znajdują się w zasobach Archiwum 
Państwowego w Warszawie Oddział w Grodzi-
sku Mazowieckim, zespół 73/87/0 Akta miasta 
Pruszkowa z lat 1913–1950; jednostka o sygn. 
1 nosi tytuł Księga protokołów Rady Miejskiej, 
prot. Nr 1–38 z lat 1917– [1919]; jednostka o 
sygn. 13 nosi tytuł Księga protokołów Magistra-
tu [m. Pruszkowa] z lat 1917–1920.

Dla zachowania zwartego charakteru edycji 
do tomu włączono protokół Rady Miejskiej z 3 
stycznia 1918 roku oraz protokoły Magistratu z 
8, 10 i 12 stycznia 1918, które znajdowały się 
w poprzednim tomie zawierającym komplet 
protokołów z lat 1916/1917 wydanym przez 
Książnicę Pruszkowską w roku 2016.

Wydanie ma charakter popularny, nie za-
wiera komentarzy, objaśnień, przypisów etc. 
Zachowano pisownię oryginalną, poprawiając 
jedynie ewidentne błędy językowe (np. pisow-
nię wyrazu protokuł – protokół). Dokonano 
minimalnych poprawek w zakresie stylistyki 
i interpunkcji. Nie ujednolicano, charaktery-
stycznej dla stylu protokolanta, pisowni skró-
tów (np. zapisu skrótu p. [pan] po kropce małą 
literą), zapisu dat itp., zastępując jedynie często 
używany dwukropek lub średnik kropką.

Wszelkie uwagi redakcyjne, dotyczące głów-
nie fragmentów nieczytelnych, umieszczono w 
nawiasach kwadratowych.

Druga część publikacji zawiera fotokopie ory-
ginałów, bez paginacji stron.

Nippy – oczywiście przez rodzinę i przyjaciół. 
W początku lipca na ekrany kin (w Polsce i w 

Wlk. Brytanii) wszedł dwu godzinny film dokumen-
talny pod prostym tytułem „Whitney”. Obraz w 100% 
procentach dokumentalny, ale ogląda się go jak fabu-
larny. To jedna z zalet tego filmu stworzonego przez 
liczną ekipę doświadczonych twórców mających za 
sobą nagrody branżowe – Oskary i Grammy. To obraz 
z kategorii kiedyś popularnych „rock documentaries”, 
wtedy krótszych około godzinnych. Materiału doku-
mentalnego o piosenkarce było tak dużo, że twórcy 
mieli problem z wyborem, dość dodać, że na potrzeby 
filmu przepytano 70 osób (zwykle jest to 15 – 20 osób) 
w jakiś tam sposób związanych z Whitney, wypowie-
dzi odmówiła wieloletnia przyjaciółka i partnerka 
seksualna Robyn Crawford, lecz udostępniła swoje 
nagrania video. Niektóre osoby wypowiadały się wie-
lokrotnie, z czasem pogłębiając swoje zwierzenia.

Odbiegając od tzw. fabuły warto się skupić na isto-
tach produkcyjnych. „Whitney” - to jedna z niewielu 
tego typu produkcji, jaka otrzymała pełną zgodę i 
wsparcie rodziny piosenkarki, także spadkobierców. 
Wykorzystano setki wcześniej nie publikowanych 
materiałów, tu trzeba wiedzieć, że kariera artystki i 
jej dynamiczny rozwój przypadły już na epokę począt-
ków mediów elektronicznych – chodzi o aspekty reje-
stracji przez bliskie osoby z otoczenia, jak i też, przekaz 
danych i ich archiwizację (dedykowane archiwum w 
Atlancie i w Nowym Jorku). Ale wszystko zaczęło się 
od pomysłu Lisy Erspamer (współproducentka The 
Oprah Winfrey Show), która chciała zapewnić w 
obrazie głębsze zrozumienie osobistych problemów 
piosenkarki i niejako poprawić jej nadszarpnięty wize-
runek. Lisa zwróciła się najpierw do agentki filmowej 
Houston – Nicole David i szwagierki Patrycji Houston. 
Uzyskawszy ich wsparcie i zrozumienie uzyskała też 
szerokie wsparcie rodziny. Kobiety wspólnie udały 
się do uznanych producentów filmów dokumental-
nych Jonathana i Simona Chinna, m.in. „Sugar Man”, 
dwukrotny laureat Oscara. Natomiast kuzyn Simona 
- Jonathan z Los Angeles jest laureatem nagrodzone-
go Emmy dokumentu National Geografic „LA 92” – i 
na propozycję aż zatarł ręce. Ten mocny team udał 
się z kolei do legendarnego Clive’a Davisa (Columbia 

Whitney Houston 
zwana „Nippy”
Adam St. Trąbiński
Foto - http://kinoswiat.pl

Rec., potem Arista – Roman Waschko przyjaźnił się z 
nim), który – jak zbieracze płyt wiedzą był głównym 
promotorem Whitney – a ten z kolei był nieodzow-
ny, gdyż on, jak i Sony Music kontrolują prawa do 

muzyki wokalistki. Wspólnie wybrali reżysera filmu 
– szkockiego twórcę Kevina Macdonalda. Jak sobie 
przypominacie Kevin jest twórcą także oskarowym 
– „Jeden dzień we wrześniu” oraz cenionej biografii 
Boba Marleya. Wspomniana agentka David była pod 
jego wrażeniem. Początkowo przyszły reżyser obrazu 
był sceptyczny, niezbyt lubił czy nawet znał twórczość 
Whitney: „podszedł do projektu z czystym okiem, nie 
był fanem Whitney” – mówi David – „był i jest inte-
ligentnym reżyserem, i wiedziałam, że stworzy coś 
prawdziwego z tego, co zobaczył”.   Bezpośrednią 
inspiracją do konstrukcji filmu był dostarczony Kevi-
nowi esej z magazynu New Yorker opisujący słynną 
interpretację hymnu USA podczas rozpoczęcia Super 
Bowl w 1991 r. przez piosenkarkę. To było kluczem do 
filmu – pamiętajmy, iż akcja rozgrywa się w środowi-
sku czarnoskórych obywateli Ameryki, pozwala nam 
zrozumieć tę nieco zamkniętą dla białych kulturę, 
także istotę rewolucyjnej interpretacji hymnu przez 
Whitney, do którego czarnoskórzy/kolorowi, po-
prawnie mówiąc afro-amerykanie, mieli dotychczas 
ambiwalentny stosunek. Jednak reżyser podkreśla, 
że nie jest to laurka wokalistki, nie jest to analiza so-
cjologiczno – medyczna powolnego upadku Nippy, o 
czym szczerze i bez poczucia winy, opowiada rodzina 
– głównie bracia, matka Cissy sfilmowana w kościele 
babtystów w Newark jest aż nadto wstrzemięźliwa. 
Szkoda, bo w tym kościele młoda Nippy brała pierw-
sze lekcje śpiewu w chórze, szkoda, bo to matka ją 
profesjonalnie przygotowała do kariery. Sama bo-
wiem Emily „Cissy” Houston dorastała w muzycznej 
rodzinie, śpiewała w słynnych The Sweet Inspirations 
– z Elvisem Presleyem, Vanem Morrisonem czy Are-
thą Franklin. Także rodzice, jacy się potem rozwiedli 
(potem w okresie kariery wokalistki utrzymywali kon-
takt) umieścili młodą Whitney w katolickim koledżu, 
gdzie otrzymała solidne wykształcenie i wychowanie. 
Oglądając obraz patrzyłem na przysypiającego nasze-
go Stasia (dokumentalista z branży filmowej), który na 
„liście płac” zwrócił mi uwagę na ważną rolę reżyserii 
materiałów archiwalnych. Niemniej ważny jest dobór 
i obróbka materiałów dźwiękowych – tu zasługa Glen-
na Freemantle i Nicka Freemantle oraz zespołu – w 
końcu to film muzyczny jaki polecamy.



czas pobytu: pływają na desce surfingowej, 
na nartach wodnych, jeżdżą konno, jeżdżą 
na gokartach, chodzą po górach. Piotr doku-
mentuje te atrakcje samodzielnie wykonując 
zdjęcia, które później umieszcza na stronie 
Fundacji Toto Animo i sam dodaje komen-
tarze pod swoimi zdjęciami. Czyż nie jest to 
wspaniałe?!

Opieka nad osobami nisko funkcjonującymi 
umożliwia opiekunom (zwykle są to rodzice) 
złapanie chwili oddechu od codziennej, nie-
ustannej pracy, zadbanie o siebie, o swoje 
zdrowie, odpoczynek po prostu. Wyjazd z 
osobami o takim stopniu autyzmu jest ewe-
nementem w skali kraju. 

Jest to forma zbawienna dla osób będących w 
sytuacji Piotra, ponieważ od chwili podjęcia tego 
nauczania nastąpił wielki postęp w wynikach jego 
pracy. Bez nauczania indywidualnego obecny 
sukces nie byłby możliwy. 

Obecnie grupa podopiecznych Fundacji Toto 
Animo przebywa na 10-dniowym wypoczynku 
nad jeziorem w Górach Świętokrzyskich. Grupa 
podzielona jest na dwie podgrupy w zależności od 
stopnia funkcjonowania. Każda z osób niżej funk-
cjonujących ma przydzielonego indywidualnego 
terapeutę. W grupie osób wyżej funkcjonujących 
jeden terapeuta opiekuje się trzema osobami.

Osoby wyżej funkcjonujące, wśród których 
znajduje się Piotr mają bardzo urozmaicony 

GŁOS PRUSZKOWA NR 08/2018                                                                                                                                                                             11                                                                                                               

www.gpr24.pl      Publicystyka  Grażyna Siczekwww.gpr24.pl      Publicystyka   fakty i mityBiuletyn Informacyjny Gminy Michałowice  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1    www.michalowice.pl  

12 lipca 2018 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim wójt gminy Michało-
wice, Krzysztof Grabka podpisał 
umowę na otrzymanie dofinan-
sowania projektu pn. „Klub Świe-
tliki” na kwotę 435 442,27 zł, ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020.

Gmina
Michałowice
liderem
Mazowsza
rankingu
finansowego
samorządów

„Klub Świetliki” będzie działał w okresie od 20 
sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. Wartość całko-
wita projektu wynosi 468 217,50 zł, z czego kwota 
dofinansowania dla gminy Michałowice to 435 
442,27 zł, co stanowi 93 % całej wartości projek-
tu. Wkład własny gminy wyniesie zatem 7%.

 
Wartość projektu w poszczególnych latach 

przedstawia się następująco:
- w 2018 r. – 72 032,50zł;
- w 2019 r. – 283 387,50 zł;
- w 2020 r. – 112 797,50 zł.
 
Świetliki to placówka wsparcia dziennego, która 

działa od października 2017 r. Dedykowana jest 
dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia z rodzin 
zamieszkujących na terenie gminy.

 

Gmina Michałowice jest pierwszą gminą w 
województwie mazowieckim oraz piątą w 

Polsce w kategorii gmin wiejskich Rankingu Fi-
nansowego Samorządu Terytorialnego.

Ranking kondycji finansowej samorządów zo-
stał opracowany przez niezależne, renomowane 
instytucje: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunko-
wych.

 
Sporządzony został według danych GUS z 2016 r.  

w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie (1559), 
gminy miejsko-wiejskie (616), gminy miejskie 
(237), miasta na prawach powiatu (66) i powiaty 
ziemskie (314).

 
Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźni-

ki tj.: udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do docho-
dów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżą-
cych wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń; udział środków europejskich 
w wydatkach; relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem  i  udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących.  

 
W grupie 1559 gmin wiejskich najlepsze wyniki 

w rankingu uzyskały:
1.Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
2.Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomor-

skie)
3.Kleszczów (woj. łódzkie)
4.Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie)
5. Michałowice (woj. mazowieckie)
 
Wyniki rankingu zostały przedstawione podczas 

IV Europejskiego Kongresu Samorządów, który 
się odbył 26-27 kwietnia w Krakowie.

Klub Świetliki
Formuła opiekuńczo-wychowawcza w jakiej 

prowadzone były Świetliki, doskonale spełniła 
swoje zadanie. Dzieci miały możliwość odrabia-
nia lekcji, uczestniczenia w zajęciach edukacyj-
nych i integracyjnych. Był też czas na zabawę, a 
także zajęcia plastyczne i sportowe. Odpowied-
nie ukierunkowanie zajęć bardzo dobrze wpłynę-
ło na rozwój edukacyjny dzieci, ale również dało 
możliwość rozwijania pasji i umiejętności pracy w 
zespole. Oczywiście w trakcie zajęć był też czas na 
rozmowy i profilaktykę zachowań ryzykownych.

 
Do tej pory Świetliki funkcjonowały w Granicy, 

dwa dni w tygodniu. W ramach projektu plano-
wany jest rozwój placówki o jeszcze jedną lokali-
zację i wydłużenie funkcjonowania do 5 dni (ok. 
4 godzin dziennie).

W lipcowym numerze Głosu Pruszkowa 
pani Bożena Okuń opowiadała o historii 

powstania Fundacji Toto Animo zajmującej się 
dorosłymi osobami dotkniętymi autyzmem. Jako 
mama dwóch autystycznych synów o różnym 
stopniu funkcjonowania, wraz ze swoim mężem 
podporządkowała chłopcom (obecnie dorosłym 
mężczyznom) życie rodzinne.

Miesiąc temu pisałam, że starszy, wyżej funkcjonu-
jący syn, Piotr, zdawał w tym roku maturę. Wówczas 
nie były jeszcze znane wyniki egzaminu. Obecnie już 

Chcemy całego życia (2)
Grażyna Siczek 

wiadomo, że PIOTR ZDAŁ MATURĘ! Mało tego, sta-
rał się o przyjęcie na wyższe studia. I obecnie wiado-
mo, że ZOSTAŁ PRZYJĘTY na Akademię Wychowania 
Fizycznego, na wydział Turystyki.

Piotr nie osiągnąłby tego, gdyby nie nauczanie 
indywidualne, wdrożone wobec niego w liceum. 
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Lektury na lato  
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Judyta Pisarczyk - 
Dawid Lubowicz -
The Royal Wedding

Dziś słów kilka o polskich artystach oraz nie-
spodzianka znad Tamizy. 

Ale zacznę od oryginalnego zachwytu Urszu-
li Dudziak na ubiegłorocznym festiwalu Ladies’ 
Jazz w Gdyni: „Szczęki nam opadły!!! Piękny głos, 
niezwykła technika, łatwość śpiewania rewelacyj-
nie improwizuje. Naprawdę serce rośnie, że tak 
młoda wokalistka a tak dojrzała i wspaniała!”. 
Wykrzykników co niemiara (sam je czasami uży-
wam w nadmiarze), ale powiem skromnie: już po 
jednym przesłuchaniu trzeba opinie Uli poprzeć, 
ale po dwu i więcej, można się do czegoś przycze-
pić, nie przesadzajmy – jest dobrze. Absolutnie 
szerzej nieznana Pisarczyk ukończyła Studio Wo-
kalistyki Estradowej w Katowicach i aktualnie stu-
diuje dalej – na wydziale wokalistyki jazzowej w 
Instytucie Jazzu w Nysie. Nawisem mówiąc – skąd 
taki instytut w Nysie? Ale my w Pruszkowie mając 
wyższa szkołę wychowania fizycznego i to od lat, 
nie możemy się niczemu w tej dziedzinie dziwić. 
Judyta posiada wspaniały głos, śpiewa świetnie i 
co najważniejsze ma poczucie swingu i swinguje. 
Płytka „JUDYTA PISARCZYK GRAND PRIX LADIES’ 
JAZZ FESTIWAL GDYNIA 2017” wydana przez Pol-
skie Radio jest obszernym fragmentem koncertu 
młodej artystki w Studio PR przy ul Myśliwieckiej, 
czyli Trójowe Studio im. A. Osieckiej, zapisanym 
9 listopada 2017 r. Zawiera 12 pozycji dający 
przegląd możliwości Pisarczyk, z tego dwie to 
kompozycje ze słowami wokalistki „Find” i „What 
If” oraz mało znana, czy też rzadko wykonywana 
kompozycja Krajewskiego ze słowami Magdaleny 
Czapińskiej „Czy to jest czułość?”. Pozostałe to 
standardy jazzowe jak: „Moanin’” (B.Timmons-J.
Hendricks); „Upside Down” (L.Young-S.Maning); 
„Take Five” (P.Desmond-D.Brubeck); „Jazz Cri-
mes” (J.Redman); „Body and Soul” (J.Green-E. 
Heyman/R.Sour/F.Wynton) oraz „Spain” (C.Core-
a’i) i „How High the Moon” ( M.Lewis-N.Hamil-
ton). Młodej Damie jazzu w Studio im.Osieckiej 
akompaniowali także mało znani: Michał Honisz 
– git. elektryczna; Bogumił Eksner – git basowa; 
Marek Tutko – fortepian i instrumenty klawiszo-
we oraz Roman Majda – przy perkusji – wszyscy 
studenci Instytutu w Nysie.

Także z półki jazzowej, ale tej bardziej zbliżo-
nej do klasyki, co nie powinno dziwić, gdyż 

Dawid Lubowicz jest absolwentem Uniwersytetu 
im. F. Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec w 
prof. Andrzeja Kulki. Muzyk wywodzi się z zako-
piańskiej rodziny o bogatych tradycjach muzycz-
nych i tu też nie powinno dziwić, że sięgnął po 
kompozycję Karola Szymanowskiego „Pieśń Rok-
sany”. Pozostałe 8 kompozycji jest jego dziełem, 
dodajmy tu, że Lubowicz jest przedstawicielem 

modnego teraz nurtu „crossover” łączącego/
spajającego jazz z muzyka klasyczną. Nieco w od-
mienny sposób jak to był czynić Zbigniew Seifert, i 
to nazwisko przywołałem nie bez powodu, bo wy-
dawcą (publisherem) jest Fundacja jego imienia. 
Starannie wydany album „INSIDE” ma wsparcie 
burmistrza Zakopanego i kilku organizacji jazzo-
wych, udział w nagraniach wzięli: Krzysztof Her-
dzin, Robert Kubiszyn i Łukasz Żyta.

Zapewne wielu naszych Czytelników, a może 
Czytelniczek nie opuściło takiej ceremonii i z 

zapartym tchem oglądało transmisję 19 maja br. 
królewskiego ślubu z Windsor. Nakładem Univer-
sal/Decca ukazał się album (mający w podtytule 
The Offical Album) o czasie ok. 64 min. będący 
rejestracją dźwiękową owej uroczystości. Daje on 
– i jest oczywiście swoistą pamiątką – wyobraże-
nie o skali ceremoniału, jego rozmachu i precy-
zji co, gdzie, kiedy i jak. Nic ze spontaniczności 
– wszystko dokładnie, co do angielskiego cala. 
Bogata książeczka pomaga śledzić przebieg uro-
czystości, powitania, przybycia i wygłaszane przy 
tym kwestie. Także składy orkiestr i chóry, jakie z 
dumą brały w tym udział. Nieskromnie dodam, 
że przed laty będąc kilka godzin w Windsor (w 
zamku przebywała wtedy znacznie młodsza kró-
lowa Elżbieta II) zajrzałem do St. George’s Chapel 
– jest ona położona nieco niżej, po lewej stronie 
od zamku – i wyproszony, gdyż nie wykupiłem ja-
kiegoś biletu i na dodatek odbywało się tam ‘se-
rvice’, czyli nabożeństwo. Lepiej czas spożytkowa-
łem w pobliskim Eaton. Ciekawostką jest notatka 
na płycie mówiąca o donacji firmy Decca 175 tys. 
funtów na Królewską Fundację Księcia i Księżnej 
Cambridge oraz Księcia Harrego oraz jednego 
funta od sprzedaży 250 tys. egzemplarzy płyty na 
Wyspach oraz 50 pensów od każdej na świecie. 
Także od określonej ilości streamingu. Czyli jak 
można ubić sporo grosza na ślubie. 

Komandos doskonały

W naszym kraju nazywamy ich komandosami, w in-
nych – krajach rozmaicie. W Stanach Zjednoczo-

nych Ameryki najczęściej sealsami, od specjalistycznej for-
macji Marynarki Wojennej Navy SEAL. Są oczywiście inne 
formacje, o zbliżonych „parametrach”, lecz ta wydaje się 
najsłynniejsza. Podobnie jak nasz GROM, który ma kilka 
pokrewnych. Ponieważ Navy SEAL jest formacją marynarki 
wojennej, a najczęściej operuje w warunkach lądowych, to 
nawet jej członkowie, i autor omawianej książki nie mogą 
wyjść ze zdziwienia, iż mają morski, wodny rodowód, a 
działają na lądzie. Robert O’Neill jest jednym z najsłynniej-
szych sealsów, brał udział w ponad 400 akcjach, i jest tym 
który zgładził trzema strzałami Osamę bin Ladena. W zasa-
dzie książka O’Neilla jest pozycją biograficzną, tym bardziej 
że autor zakończył kilkunastoletnią służbę w tej formacji. 
Świetnie, a przede wszystkim barwnie napisaną opowieść 
czyta się z zapartym tchem, oczywiście przez tych, którzy 
przekładają taką lekturę ponad idiotyczne romansidła i 
inne opowieści znad rozlanej wody, itp.

Lekturę zaczynamy chronologicznie od narodzin i wy-
chowania Roberta O’Neilla w małej mieścinie Butte w sta-
nie Montana. Niby przeciętne miasteczko amerykańskiej 
prowincji, ale wsławiło się kilkadziesiąt lat temu znacznym 
wydobyciem rudy miedzi metodą odkrywkową. 19-letni 
Robert by wyrwać się z Butte i zapomnieć o pierwszej 
nieudanej miłości zgłasza się na kurs BUD/S (Basic Under-
water Demolition/SEAL = Podstawowy Kurs Podwodnych 
Działań Niszczących), oczywiście zrobiwszy wstępne przy-
gotowania kondycyjne. Ten ciężki BUD/S ma miejsce na 
wyspie Coronado w zatoce w pobliżu San Diego (drugi taki 
ośrodek znajduje się w Virginia Beach nad Atlantykiem), 
trwa on kilka miesięcy i jest wielostopniowy. Szczegółowy 
opis tego kursu zajmuje znaczną cześć książki i opis znę-
cenia się na pół debilnych instruktorów zaczyna męczyć, 
ale daje nam pojęcie, co mogą wytrzymać i co potrafią 
ci, co, go przeszli. Odsiew jest porażający – z ponad 200 
chłopa kurs zaliczyło ok. 30. Rodzina – ojciec i rodzeństwo 
Roba (Roberta) już wtedy jest dumne, ale nasz bohater z 
wieloma specjalnościami (znakomity snajper) jako świeżak 
jest na początku drogi. Robi też kurs – i to parokrotnie – 
spadochronowy, i pogłębia swą wiedzę i formę w Virginia 
Beach. Po drodze dowiadujemy się szalenie interesujących 
rzeczy – o koleżeństwie sealsow, niejako braterstwie, ich 
związkach rodzinnych (Rob w końcu żeni się) i nieco skom-
plikowanej strukturze różnych służb specjalnych USA. W 
końcu bierze udział w akcjach na Morzu Śródziemnym, 
w Afganistanie (wielokrotnie) i w Iraku. Spektakularnym 
wyczynem jest wyprawa (zlecenie odbiera na uroczystości 
w przedszkolu) i w niespełna kilkanaście godzin olbrzymie 
Globemastery III C-17 znajdują nad wodami Oceanu In-
dyjskiego, tam zrzucają sealsów i łodzie - ratują kapitana 
Richarda Philipsa z rąk somalijskich piratów. Innym jest 
wyprawa z niewielkim odziałem rodaków i 40 Afgańczyka-
mi na pogranicze z Pakistanem (rejon rzeki Kunar), gdzie 
robią zasadzkę na jednego z przywódców talibskich. Sami 
wpadają w pułapkę, szczęście, przytomność umysłu i de-
terminacja Roba, oraz wsparcie ciężkiego lotnictwa B-1 z 
kierowanymi bombami ratują im wszystkim życie. Już w 
czasie akcji sztab prawników w Waszyngtonie opracowuje 
wersję akcji (rzecz dzieje się po stronie pakistańskiej), od 
więzienia Roba ratują ponadto zdjęcia filmowe dostarczo-
ne stronie pakistańskiej. Tu podziwiamy użycie techniki 
przez Amerykanów – od zwykłej łączności pomiędzy se-
alsami (w jednym uchu koledzy z oddziału, w drugim ko-
ordynacja z dowódcą), użycie materiałów wybuchowych 
(dywanik z C-6 zakładany w trzy sekundy na drzwiach), – 
jednak podstawą jest  karabin z celownikiem laserowym i 
noktowizor – bo większość akcji sealsowie przeprowadzają 
w nocy. O akcji na bin Ladena w Abbottabad napisano wie-

le – w tym Chuck Pfarrer „Operacja Geronimo” (wyd ZNAK 
Lietra Nowa 2012), jaką kiedyś omawialiśmy. Tutaj O’Neill 
zamyka swą opowieść, niestety w zestawianiu z wymienio-
ną pozbawia nas wielu szczegółów technicznych, traktując 
tę akcję (jaka mu przyniosła sławę) jako jedną z wielu. To w 
końcu użyto niewidzialnych helikopterów, czy też nie???

Robert O’Neill KOMANDOS. MOJA SŁUŻBA W NAVY 
SEALS. I STRZAŁY, KTÓRE ZABIŁY BIN LADENA Wyd. Rebis 
2018 Poznań; str. 408; przełożył Radosław Kot; oprawa 
miękka; ilustracje na wkładce; cena 39,90 zł. 

Reportażowe życie Komedy

O niesamowicie krótkim życiu Krzysztofa Trzcińskiego 
Komedy napisano już chyba wszystko, a jednak re-

portażystka Magdalena Grzebałkowska pochyliła się nad 
nim jeszcze raz. Ze znakomitym skutkiem. „Nowego Kome-
dę” zaczyna dość dokładnym – godzina po godzinie, dzień 
po dniu, opisem pierwszego festiwalu jazzowego w Polsce 
robionego spontanicznie – jeszcze przed Odwilżowym Go-
mułkiem, w sierpniu 1956 r. w Sopocie. Młodszym Czytel-
nikom przypominam – to był czas szczególny, rok szczegól-
ny. W końcu czerwca powstanie robotników w Poznaniu 
krwawo stłumione przez władze ludową, w lipcu – zmiany 
na szczytach partyjnych (E. Ochab) przy akompaniamencie 
pobytu Chruszczowa i towarzyszy radzieckich, jesienią pol-
ski Październik, potem wojna nad kanałem Sueskim, najazd 
Sowietów na Węgry i jednocześnie Olimpiada w Melbour-
ne (Australia) i pierwszy złoty medal Duńskiej-Krzesińskiej. 
Ale tego nie mamy w pracy Magdaleny Grzebałkowskiej, jej 
książka jest szalenie wywarzona w opiniach autorki, niemal 
z nich wyprana. Autorka obficie cytuje liczne źródła jakich 
się dokopała i pod tym względem jest niemal wzorcowa. 
Oczywiście poznajemy rodzinę młodego Krzysztofa, opinie 
o fantastycznym słuchu i pamięci muzycznej. I wojenne losy 
młodego małżeństwa Trzcińskich, powojenna tułaczkę od 
Ostrowa Wlkp., po Częstochowę (cytuje młodego Hłaskę 
– późniejsi koledzy nie spotkali się tutaj) i Poznań, gdzie 
przyszły muzyk robi dyplom lekarza laryngologa. Początki 
grania – świetny „nos” Krzysztofa do współpracowników, 
opowieści jazzmanów (późniejszych sław) w jaki sposób 
zapisywano tematy z audycji Conovera (Głos Ameryki). Tu 
autorka przesadza – wprawdzie był już wtedy dość szeroki 
dostęp do odbiorników radiowych, ale z podanych czasów 
i częstotliwości nasi raczej nie korzystali, nie „łapali” audy-
cji przeznaczonych na Afrykę czy Azję. Mocne są rozdziały 
odtwarzające skandynawskie wyjazdy jazzmanów, w tym 
Komedy, stawki za jakie grali i gdzie skromnie bytowali. 
Trzciński dość szybko rozpoznany jako kompozytor otrzy-
muje wiele propozycji pisania muzyki do filmów, robi to 
dobrze i szybko, aż za szybko, jak potem okazało podczas 
pobytu w Londynie, gdzie pisał muzykę do „Cul de Sac” 
(Matnia) Polańskiego. Możemy z kart pracy Grzebałkow-
skiej odtworzyć sylwetkę Zofii Tittenbrun, zrazu utalento-
waną managerkę późniejszego męża i zespołu (łącznie z 
udanymi pomysłami wyglądu - stroje), z czasem zbyt apo-
dyktyczną i będącą nie wsparciem, a przeszkodą w karierze 
Krzysztofa (przykład: negocjacje kontraktowe – rezygnacja 
z tantiem kultowego „Rosmery’s baby”= 33 mln dolarów 
zysku). Oczywiście wszystkich zainteresują dwie wersje wy-
padku na skarpie domu przy Oriole Lane. I znaczna ilość 
Polaków jacy tam wtedy – lato i jesień 1968 - byli. I romans 
Krzysztofa z żydówką Ilaną. Wprawdzie rasowa reporta-
żystka odwiedziła te miejsca, lecz upływ 50 lat powoduje 
brak sukcesów – łącznie z przepytywaniem Ilany. 

Absolutnie polecana lektura dla jazzmanów i wszystkich, 
którzy interesują się muzyką. Tym bardziej z licznymi przy-
pisami źródłowymi, obfitą bibliografią i dobrym indeksem. 
Rzadkimi zdjęciami.

Magdalena Grzebałkowska KOMEDA OSOBISTE ŻYCIE 
JAZZU Wyd. Znak, Kraków 2018; str. 512; oprawa twarda; 
ilustracje w tekście; dostępna wersja elektroniczna; cena 
44,90 zł.    
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Most Na Finlandię

W lipcu 2018 Xiążęca Drużyna 
- konna grupa rekonstrukcyjna, 
działająca od wielu lat w Kaniach 
pod Pruszkowem, zaproszona zo-
stała do wzięcia udziału w dwóch 
dużych imprezach historycznych 
odbywających się w Finlandii w 
przeciągu dwóch tygodni. 

Pierwszą z nich był Międzynarodowy Turniej 
Rycerski w Turku, najstarszym fińskim mie-

ście leżącym na zachodnim wybrzeżu. Drugą była 
jedna z największych w Finlandii imprez historycz-
nych - Hollolan Keskiaikaleiri-Hollola Medieval 
Camp, która odbyła się w okolicy Lahti. Pod XIV 
wiecznym zamkiem w mieście Turku rozbiło swoje 
namioty kilkunastu rycerzy z całego świata. Wśród 
nich można było znaleźć przedstawicieli Australii, 
Portugalii, Szwecji, Finlandii.... oraz 5 uczestników 
z Polski, z których czterech reprezentowało Xiążę-
cą Drużynę. Zmagania trwały cały tydzień. Na pod-
zamczu pomimo upału kilka razy dziennie dawał 
się słyszeć tętent kopyt i szczęk rycerskiego oręża. 
Turniej rozpoczynały konkurencje sprawnościo-
we, w których zawodnicy mieli szansę wykazać się 
kunsztem w prowadzeniu wierzchowców i swoje 
umiejętności w posługiwaniu się mieczem, włócz-
nią. Jednak najważniejszym punktem programu 
były kontaktowe walki konne, podczas których 
dwóch jadących na siebie rycerzy próbuje trafić 
kopią w tarczę przeciwnika. Choć laur zwycięzcy 
przypadł rycerzowi ze Szwecji, to należy nadmie-
nić, że dwóch naszych zawodników miało okazję 

walczyć w walkach finałowych. Ale nie tylko ryce-
rze z Xiążęcej Drużyny mieli okazję zaprezentować 
się na turnieju w Turku.  Ważną rolę odegrały tam 
również nasze konie. Ze stajni PaTaTaj z Kań pod 
Pruszkowem w daleką drogę do Finlandii wyru-
szyło również 5 wierzchowców -  doskonale przy-
gotowanych do podobnych imprez. Nasze rumaki 
miały okazję służyć nie tylko jeźdźcom z Xiążęcej 
Drużyny, ale także rycerzom z całego świata. I nale-
ży podkreślić, że sprawiały się wyjątkowo dobrze. 
Po skończonym turnieju w Turku, cała polska grupa 
w tym również dzieci jako młodzi adepci rycerstwa 
przeniosła swój obóz do miejscowości Hollola. Pięć 
kolejnych dni zarówno rycerze, jak i konie miały 
okazję odpocząć wśród pól, łąk i jezior rozciągają-
cych się na północ od Lahti. Impreza, która rozpo-
częła się w weekend miała na celu pokazać w sze-
rokim spektrum różne aspekty życia z początku XV 
stulecie. Można było tam spotkać rzemieślników, 
kupców, kuglarzy i grajków, mieszczan i chłopów. 
Wśród nielicznych rycerzy wystąpili członkowie 
Xiążęcej Drużyny. Konne występy miały tym ra-
zem charakter pokazowy. Możemy się pochwa-
lić, że pięć konnych pokazów cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem uczestników i turystów. 

W ramach pokazów prezentowaliśmy swoje umie-
jętności jeździeckie oraz biegłość w posługiwaniu 
się wszelką rycerską bronią zarówno podczas prze-
jazdów sprawnościowych, jak w czasie kontakto-
wych starć na kopie. Członkowie Xiążęcej Drużyny 
mieli także w czasie imprezy wystąpić na głównej 
scenie przed szerszą publicznością, prezentując 
swoje uzbrojenie i bogate, jedwabne stroje, tak 
charakterystyczne dla szlachetnego stanu rycer-
skiego późnego średniowiecza. Wyprawa do Fin-
landii trwała dwa tygodnie. Dzieląc się naszą pasją, 
po raz kolejny mieliśmy okazję zwiedzić kawałek 
świata, poznać wielu wspaniałych ludzi i zdobyć 
wiele nowych doświadczeń. Dzięki pomocy Staro-
sty Powiatu Pruszkowskiego Pana Maksyma Go-
łosia mogliśmy lepiej przemierzyć średniowieczną 
Finlandię z chorągwią powiatu pruszkowskiego w 
tle. Wyjazd ten był kolejną fantastyczną przygodą 
Xiążęcej Drużyny. Teraz czas na następne!

Przybywajcie do nas wszyscy młodzi rycerze, za-
bierzemy Was w nieznane kraje i nauczymy konno 
walczyć mieczem i kopią. Zapisy do Xiążęcej Dru-
żyny również dla młodzieży i dzieci codziennie w 
biurze Patataj. W końcu mistrzem człowiek nie 
staje się "tak nagle".
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Miało być o królach i prezy-
dentach. W 2008 roku poje-
chałem do Szwecji w związku 
z realizacją materiału o ekolo-
gii. W czasie pobytu okazało 
się, że nasza prośba o wywiad 
z królem Szwecji Karolem XVI 
Gustawem została rozpatrzo-
na pozytywnie. Ponieważ nic 
wcześniej o tej możliwości nie 
wiedziałem moje ubranie skła-
dało się z jeansów i letnich ko-
szul. To nie był strój na wizytę 
w Pałacu Prezydenckim więc 
musiałem pożyczyć elegancki 
garnitur i równie eleganckie 
buty.  

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - z archiwum autora

Z pamięci najemnika (16) - „When I’am Sixty-Fourˮ cz. 4

Wypożyczalnia okazała się bardzo zacnym, 
staroświeckim w swoim wyglądzie miej-

scem, poczułem się jak w jakimś sklepie na słyn-
nej londyńskiej Saville Road. Szpakowaty pan z 
parcianym centymetrem wokół szyi zdjął ze mnie 
miarę i wyszukał odpowiednie ubranie. Czułem 
się w nim jak kelner a czary goryczy dopełniały su-
per błyszczące lakierki… W dzień wywiadu pojawi-
liśmy się w Pałacu i zaczęliśmy rozstawiać sprzęt. 
W pewnym momencie zauważyłem, że przez 
małe drzwi w jednej ze ścian wszedł niepozornie 
wyglądający pan, z pewnością nie w koronie. A 
był to król ! Ręką dał znać, żebyśmy się nie przej-
mowali i kontynuowali przygotowania. Po wywia-
dzie, w którym chwalił się między innymi swoim 
skromnym BMW na gaz ziemny zapytałem króla, 
czemu będąc tak proekologicznie nastawionym 
gospodarzem nie zamienił zwykłych żarówek na 
energooszczędne świetlówki. W wielkim salonie 
było kilkanaście olbrzymich żyrandoli a w każdym 
z nich co najmniej 20 żarówek świecowych.

Król chyba się nie zarumienił ale odparł, że rze-
czywiście jest w trakcie myślenia o wymianie. Zro-
bił na mnie świetne wrażenie jako osoba skrom-
na, gościnna i uprzejma.

Żadnej wyniosłości czy zarozumiałości. Rok 
wcześniej wywiadu udzielił nam prezydent 
Francji Jacques Chirac. Rozmowa odbyła się w 
Pałacu Elizejskim a w trakcie przygotowań nasz 
korespondent Tom Brokaw przedstawił mnie i 
mojego przyjaciela, mówiąc że jesteśmy z Polski. 
Prezydent Chirac słysząc to bardzo się ożywił, po-
wiedział coś po polsku i przyznał, że prezydent 
Aleksander Kwaśniewski jest jego przyjacielem. 
Po powrocie do kraju zostałem wysłany na zdję-
cia do hotelu Victoria, gdzie odbywał się turniej 
o szablę Wołodyjowskiego. Nasz szef, Józef Wę-
grzyn był obecny ale  do wywiadu z prezydentem 
Kwaśniewskim, którego osobiście znał  desygno-
wał debiutującą w tej roli młodą dziennikarkę. 
Ponieważ była niedoświadczona to stanęła za 
daleko od kamery, na wprost której był już przy-
gotowany nasz prezydent. 

Powiedziałem głośno „przesuń się w lewo” i w 
tym momencie zobaczyłem próbę ruchu ale nie 
naszej dziewczyny tylko głowy Państwa! On przez 
ułamek sekundy myślał, że te słowa były skiero-
wane do niego… Zagryzłem wargi do krwi, żeby 
nie wybuchnąć śmiechem i kontynuowałem pra-
cę jak gdyby nigdy nic nie zaszło. To uświadomiło 
mi jak ważną pracę wykonuję i jaki respekt wzbu-
dzam. Żartuję, oczywiście. Po prezydentach przy-
szła kolej na premierów, wywiad z Tony Blairem w 

Danii podczas szczytu ekologicznego w 2009, parę 
lat później wywiad w Berlinie z byłym doradcą d.s. 
bezpieczeństwa Henrym Kissingerem i byłym Se-
kretarzem Stanu USA Jamesem Bakerem.

Po wywiadzie był oczywiście stały punkt pro-
gramu, czyli częstowanie moją cytrynówką, którą  
starsi panowie dwaj z radością wypili. Rok później 
spotkałem w Moskwie najsłynniejszego hackera, 
czyli Kevina Mytnicka. Cały czas uśmiechnięty ale 
trochę jakby spięty. Dwa lata później poznałem 
równie słynnego Amerykanina, Edwarda Snow-
dena. Wywiad był trzymany w wielkiej tajemnicy 
a miał miejsce w luksusowym hotelu Baltschug 
Kempinski, oczywiście w Moskwie. Sam Snow-
den drobny, niepozorny, jak przystało na byłego 
agenta CIA. A teraz trochę ciekawszych spotkań. 
Zacznę od bardzo dziwnego wywiadu z dwoma 
odtwórcami piosenek do filmu animowanego 
„Trolle”, Anną Kendrick i Justinem Timberlake. 
Miało to miejsce w superluksusowym hotelu 
Carlton w Cannes. Obsługiwałem jedną z dwóch 
kamer i miałem ciągły problem z kadrowaniem. 
Po prostu druga kamera była dość blisko Justina 
i gdy się ruszał to musiałem lekko przestawiać 
swoją kamerę a w związku z tym przerywać na-
granie. Po trzeciej prośbie o zatrzymanie wywia-
du Timberlake powiedział, że jak się ruszę jeszcze 
raz to on wychodzi. Widząc moją przerażoną minę 
uśmiechnął się, puścił do mnie oko i powiedział 
„joke” czyli żart… Uff! Faktycznie, taki luźny gość 
po prostu wykorzystał okazję, żeby zrobić mnie w 
konia a to zwykle było moją domeną. A teraz coś 
ze świata sportu. W czasie Olimpiady w Atenach 
w 2002 roku byłem na otwarciu wioski olimpij-
skiej, kiedy do grona sportowców przyjmowano 
dwóch sportowców Palestyny (pływak i strzelec) 
oraz między innymi Polski. Wracając ze zdjęć 
zobaczyłem Jacka Gmocha, który mijając mnie 
powiedział dzień dobry na co ja zareagowałem 
tym samym. Panu Jackowi opadła szczęka, co 
wydawałoby się niemożliwe przy jego fizjonomii 
i spytał czy to polska telewizja?

Amerykańska, odpowiedziałem. Wiele lat póź-
niej inna Olimpiada, w Korei. Na lotnisku w Seulu 

zobaczyłem panią Irenę Szewińską wraz z mę-
żem. Pozwoliła na zrobienie zdjęcia ze sobą ale 
nie miałem pojęcia, że okazja na następne po-
jawi się już po 28. dniach. Wracaliśmy również  
tym samym samolotem LOT-u , tym razem doszło 
do dłuższej rozmowy na temat Igrzysk i naszych 
osiągnięć a pani Irena była wyraźnie rozluźniona 
widząc, że nie jestem jakimś zwariowanym kibi-
cem i miłośnikiem selfies tylko doświadczonym 

operatorem telewizji NBC. Podczas swojej do-
tychczasowej pracy poznałem wielu ciekawych 
ludzi, odwiedziłem niesamowite miejsca, których 
bym nie zobaczył jako zwykły człowiek. Poznałem 
jednego króla, dziewięciu prezydentów, kilku 
premierów, sekretarzy stanu a przede wszystkim 
wspaniałych ludzi z moich miejsc pracy, których 
nie sposób uczciwie wymienić bez pominięcia in-
nych. Ale jeszcze nie poznałem siebie…

U króla na pokojach
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Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała

Zachariusz Boczek - cz. 10

Witam Państwa serdecznie, to ja autor. W 
moim kolejnym felietonie, nadeszła pora 

żeby zakończyć historię Zachariasza, przepraszam, 
żeby nie ubliżać świętemu, Zachariusza Boczka, ko-
leżki z ferajny, który chciał się wybić i wyrwać ze swo-
jego środowiska. Żeby odróżnić Boczka od biblijnego 
patriarchy zamieniłem tylko jedną literkę – a-na liter-
kę- u. I po wszystkim. Nasz Zachar za wszelką cenę 
chciał dostać się do klasy średniej, jako mieszczanin, 
zacny i dobrze ustawiony. Próbował na różne sposo-
by, lecz ręka sprawiedliwości wymierzyła mu niejed-
nego klapsa w łobuzerskie dupsko.

Boczek do autora – Długo tak będziesz ględził, przy-
nudzaczu jeden. Streszczaj się, bo nie ma czasu!

Autor – A do czego ci pilno? Dopiero, co wyszedłeś 
z pudła. Lepiej siedź cicho i nie podskakuj.

Boczek – Nie podskakuj, nie podskakuj, siedź na d…. 
i przytakuj. Tak byś chciał, co? Nic z tego jełopie, nie 
po to siedziałem półtora roku w pierdlu żebyś mi te-
raz marnował czas. Zamknij się i bierz się do roboty! 

Autor - Tylko nie tym tonem panie hrabio! Wiem, 
co mam robić! Ale dobrze, nie będę się kłócił. A więc 
było tak:

Zachariusz Boczek stał przed lustrem we wnęce 
swojego pokoju z namydloną gębą (Zachar do Au-
tora – z Buzią prostaku), (Autor – Niech ci będzie, z 
buzią) i przyglądał się swemu odbiciu. No tak – po-
myślał – posunął się człek w latach. Trzydziestka na 
karku, to nie w kij pierdział. Już i siwizna daje o sobie 
znak. Sporo tych siwulców, ale nie będę rwał. Nie 
będę rwał włosów z głowy. Po cholere! Żebym łysy 
został. I nowa ksywa na dzielnicy – Łysol.

Niedoczekanie! Gęba, przepraszam, buzia, znaczy 
twarz, o tak, twarz musi być wygolona starannie, 
tym bardziej na pierwszej wizycie w domu narze-
czonej. Brylantyna na łeb, nowy garniak, kupiony za 
szmal jeszcze ze skoku na sklep i glany, lakierki od 
Kielmana. Całość ostatecznie może być.

Zachar wyszedł z domu. Zamknął starannie drzwi 
na długi klucz, ukłonił się dozorcy i ruszył…, lecz cof-
nął się, już wiedział, o czym zapomniał. Przemysław-
ka, trzeba się porządnie skropić – pomyślał. Prawdzi-
wy mężczyzna musi pachnieć, tak żeby po wyjściu 
kobieta jeszcze długo czuła, jakby jego obecność. 
Normalka, dobrze zanęcisz i rybka siedzi na haczy-
ku, no nie?

Boczek wylał na siebie chyba całą butelkę pachni-
dła. Zadowolony ruszył w drogę, jak to się mówi na 
spotkanie przygody. Po drodze nabył w śródmiej-
skich sklepach Armaniak dla starego, bombonierkę 
z mlecznymi pomadkami o nieszablonowym smaku 
(tak zachwalał sprzedawca) dla starej i pęk czerwo-
nych róż dla Zosi. Idąc Alejami do Marszałkowskiej 
oglądał w sklepowych szybach swoje odbicie. Całość 
wygląda gites – podsumował zadowolony. Na Mar-
szałkowskiej wsiadł w czwórkę i ruszył na Mokotów. 
W tramwaju tak intensywnie pachniał, iż usłyszał 
zza pleców głos jakiegoś knajaka - Ludzie, czujecie 
jak coś wali, niemożebny smród! Chyba jakiś skunks 
uciekł z ZOO. Zachar odwrócił się i chciał palnąć w 
makówkę łachudrę, lecz za plecami stała młoda, 
przystojna kobieta zaciskająca palcami nos. To nie 
ona pomyślał nasz bohater, ma szczęście sraluch, że 
wysiadł. Limo bym podbił niechybnie, a co!

Pod wskazanym adresem Zachar zobaczył klatkę 
schodową całą w marmurach i lustrach. Wszedł na 
pierwsze piętro i nacisnął dzwonek do mieszkania 
nr 3. Otworzyła panna służąca w białym fartuszku i 
białym czepeczku na głowie.

- Pan, do kogo – padło pytanie, w głosie dało się 
wyczuć brak przychylności, a na obliczu zmarszczony 
nos, któren to wskazywał niechybnie, intensywność 
przykrego zapachu, z którym się raptownie wspo-
mniany nos zderzył. Ów nos oczywiście, znaczy nos 
tej służącej (Boczek do Autora – I musisz klepać takie 
pierdoły zamiast się zająć naszą miłością?).

(Autor- Nie bądź w gorącej wodzie kąpany, zgodnie 
z dramaturgią akcja musi się stopniowo rozwijać, a 

napięcie powoli rosnąć. Koniec i kropka. Zrozumia-
no? No! Więc bez dyskusji!). Nagle w przedpokoju 
ukazała się sama i we własnej osobie panna Zofia.

- Och Zachariaszu, jakie piękne kwiaty! Proszę 
wejdź. Zachar by wszedł nawet i bez proszenia, tak 
mu było pilno. Wszedł i kapelusz powiesił na rączce 
od parasola stojącego w stojaku. Od razu chciał zdjąć 
buty, ale panna go powstrzymała – Chodźmy do salo-
nu – zakomenderowała – i ruszyła przodem, znaczy, 
nie ruszała ani przodem, ani tyłkiem, przepraszam, 
tyłem, tylko poszła pierwsza wskazując drogę.

W salonie czekał pan w mocno średnim wieku, ele-
gancki, wysoki i wąsaty, tata oraz mama, pani szczu-
plutka blondynka w wieku nieokreślonym, mamu-
sia. Zachar grzecznie się skłonił, wręczył bombonierę 
i cmoknął mamuśkę w mankiet. Tatulkowi zaserwo-

wał Armaniak i z tych nerwów  buchnął go również 
w mankiet, wprowadzając ogólną wesołość, jednak 
nie tracąc fasonu, poinformował wszystkich, że u 
niego w rodzinie od pokoleń, starszym mężczyzną w 
ten oto sposób okazuje się szacunek.

(Autor - I przez przypadek nałapałeś punktów cwa-
niaczku).

(Boczek do Autora- Nie zajmuj się pierdołami, tylko 
opisuj najważniejsze rzeczy, dobrze! No, co jest!? Do 
roboty!).

Wszyscy zasiedli do stołu wymieniając porozumie-
wawcze spojrzenia. Gdy do jadalni weszła służąca, 
pani domu rzuciła krótkie – Nich no Marysia uchyli 
okna! Wszystkie! Szerzej Marysiu!

Zachariusz strzelił jeszcze dwa razy małe faux pas, 
to znaczy zaraz po zupie beknął sobie siarczyście, nie 
przymierzając, jak krowa po liściach. A po drugim da-

niu, a przed deserem, głośno wytarł nos w chustkę 
zatkniętą pod szyją, w które to chustki wszyscy lek-
ko wytarli po posiłku usta. Wstając od stołu rodzice 
panny Zofii oznajmili, że wychodzą do teatru na naj-
nowszą premierę Dziadów w Narodowym. Zachar 
tylko na to czekał. Zatarł rączki jak lis widząc śpiące 
kury w kurniku. Oblizał gębę, aż ślina kroplami spa-
dała na podłogę. Rodzice pożegnali młodych i wyszli. 
Panna służąca też udała się do swojego domu i zaczę-
ło się. Wiecie drodzy czytelnicy, co się zaczęło. Zosia 
przyniosła ze spiżarni butelkę wina, włączyła muzykę 
i sama, jako pierwsza poprosiła Zachara do tańca. 
Już w pierwszych taktach, gdy Zachariusz przycisnął 
dziewczynę do siebie ta słodkim głosem powiedzia-
ła mu szeptem do ucha… - och, mój miły, czuję coś 
długiego i twardego. Ten zastanowił się przez chwi-

lę, odsunął panienkę od siebie i bez skrępowania 
odrzekł - a, to tylko ten cholernie długi… klucz od 
mieszkania, to nic takiego, ten tego. Zosia spłoniła 
się lekko i spuściła oczęta. W czasie tańca przebie-
rając łapkami wzdłuż powabnego ciała dziewczyny, 
tym razem on szepnął jej do uszka…- jesteś Zosieńko 
krąglutka, jak bochen wiejskiego chlebka (Autor – 
Proszę państwa, zwykły idiota. Nieprawdaż?)

Autor – Muszę cymbałowi coś powiedzieć. Zachar 
- Nie oceniaj kobiety po kilogramach, bo będziesz 
oceniany po centymetrach’’ (H. Fielding).

Boczek do Autora – Znowu mnie denerwujesz! 
Rób, co do ciebie należy. Pisz!!!

Trzeba było ponownie zakręcić korbką w patefo-
nie. Ordonka śpiewa „Miłość ci wszystko wybaczy”.

A oni tańczą dalej. Są coraz bardziej rozpaleni. W 
czasie tańca tulą się do siebie namiętnie. Z jednej i z 

drugiej strony padają słowa - pragnę cię - i takie tam 
różne pierdoły. W końcu Zofia rozgrzana do czerwo-
ności wzięła za rękę wyglądającego na obłąkanego 
Zachara i pociągnęła do swojego pokoju.

Drzwi trzasnęły z hukiem, a muzyka wciąż grała i 
grała i grała…

Co się działo potem? Ot, jak w każdej bajce… żyli 
długo i szczęśliwie.

I TO JUŻ KONIEC.
Chodzili ze sobą – jak żuraw z czaplą niebogą.
Oboje chcieli, co chcieli.
Jednakoż szczęścia w tym względzie nie mieli.
Świat zawsze ich traktował wiatrem, wiejącym w oczy.
Gdy ona chciała być szczęśliwa,
To on w celi „odpoczywał”.

Ciągle mieli pod górę, jak koń ciągnący furę.
Jak ten aktor był przystojny, ciągle ćwiczył te damsko 
– męskiej wojny.
Chciał skrycie za bary wziąć życie.
A ona, ona skromna i śliczna była.
Anielskie oczy do wszystkich robiła.
I doszło w końcu - ten tego, domyślacie się, do 
czego?
Że drzwi zamknęli w sypialni za sobą,
I nie wpuszczali nikogo. Tak ze sześć godzin, lub 
więcej.
A potem, to już wiecie – Dzieci mieli w prezencie.
A teraz czas kończyć tę opowieść na niwie.
Potomstwa mieli gromadkę, żyli długo i szczęśli-
wie.
 
Pozdrawiam serdecznie Zbyszek Poręcki.
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Niezwykle sympatyczne spotkanie miało 
miejsce w pruszkowskiej Cafe Malvi przy 

ul. B. Prusa 35 w piątek, 20 lipca. Gościem był 
pruszkowianin, absolwent Liceum im. T. Zana, 
informatyk, autor opowiadań i trzech książek 
– kryminałów Bartosz Szczygielski. Dokładnie 
dwóch książek – „Aorta” (napisanej w 1,5 roku) 
wydanej w ub. roku i dopiero co znajdującej się 
na rynku – „Krew” (napisanej w 8 miesięcy) (wy-
dawnictwo WAB); ta trzecia, wspomniana będzie 
w sprzedaży od 17 października br. Tempo nie-
zwykłe, co aż dziwi, bo Szczygielski barwnie opo-
wiadając o swej pracy twórczej przyznał się „bez 
bicia”, że pisać specjalnie nie lubi i przychodzi mu 
to z niejakim trudem… Jaki jest efekt jego pracy, 
musicie Państwo sprawdzić sami, udając się do 
naszych księgarń i bibliotek tym bardziej, że akcja 
pierwszej powieści dzieje się w naszym mieście 
w okresie „mafii”, drugiej – na terenie szpitala 
tworkowskiego. Wracając do namiętności pisarza 
– kryminalistyki, to wygrał on przed laty wrocław-
ski konkurs na takie opowiadanie i tak to się za-
częło. Potem były liczne opowiadania – od kwar-
talnika „QFant”, na innych periodykach kończąc. 
Szczygielski dość szczegółowo opowiadał o swym 
warsztacie mocno dociskany przez publiczność, 
m.in. przez dyrektor MOK – Ewę Sowę. Całość 
zorganizowało stowarzyszenie Wspólnie Prusz-
ków Rozwijamy, spotkanie prowadził i zebranych 
kawą częstował jego szef – Paweł Makuch.

Bartosz Szczygielski - kryminały pruszkowskie
Adam St. Trąbiński
Foto - Tomasz Malczyk

Od lewej: Marcin Grubek, Bartosz Szczygielski oraz gospodarz spotkania Paweł Makuch

Sierpień 
Z narodowej martyrologii w sierpniu mamy 

dwie daty: tragiczną 1 sierpnia i zwycięską 
15 sierpnia. W obu przypadkach powiedziano i 
napisano tyle, że sam nie wiem, czy nie za dużo.

Pamiętam czasy, słusznie minione, kiedy Partia 
kierowała, rząd rządził, Polska rosła w siłę a lu-
dziom żyło się dostatniej. 

W tych czasach z okazji 1 sierpnia obrywało się 
rządzącym wówczas w Londynie i szefom Armii 
Krajowej za wywołanie powstania, które skoń-
czyło się niewyobrażalną dotąd klęską. Dzisiaj 
dyskusja jest nieco bardziej wyważona. Dziś już 
wiemy, że do powstania pchali też agenci Stalina 
i jego aparat represji NKWD. Niemal od połowy 
lipca 1944 roku z radzieckich samolotów roz-
rzucano ulotki wzywające do zbrojnego czynu 
przeciw okupantowi a 30 i 31 lipca moskiewskie 
radio nadawało po polsku porywające apele wzy-
wające do walki o stolicę.  Po 1 sierpnia ta sama 
rozgłośnia zmieniła zdanie nazywając zbrojne 
powstanie „ciemną polityczną gierką”. Dzisiaj już 
wiemy, że desant berlingowców na powstańczej 
lewobrzeżnej Warszawie (Czerniaków, Powiśle i 
Żoliborz) miał za zadanie podtrzymać powstanie. 
Stalin chciał, aby jak najwięcej powstańców zgi-
nęło z rąk niemieckich, aby potem nowe komu-
nistyczne władze nie miały problemu. Po latach 
dorobiono do tego legendę jakoby gen. Zygmunt 
Berling bez zgody sztabu samowolnie chciał zdo-
być przyczółek na lewym brzegu Wisły i tym sa-
mym wymusić przeprawę głównych wojsk Pierw-
szego Frontu Białoruskiego. Ale to tylko legenda, 
choć do dziś nie wiadomo, jaką rolę w tej mistyfi-
kacji odgrywał sam Berling. Czy wiedział o zamia-
rach Stalina od samego początku, czy dowiedział 
się dopiero po przeprawie swoich żołnierzy.

Co do 15 sierpnia w czasach słusznie minionych 
mówiono i pisano, że zwycięstwo to przypadek. 

Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

Po prostu, linia frontu za bardzo rozciągnięta i 
bolszewickie wojska same się cofnęły. Dziś już 

wiemy, że i owszem cofnęły się, ale pod naporem 
polskich wojsk. A jak bardzo tragiczna była wtedy 

sytuacja wystarczy spojrzeć na zachowanie Na-
czelnika Państwa. Józef Piłsudski, delikatnie mó-
wiąc, miał wątpliwości, czy operacja kontrataku 
opracowana przez ówczesnego szefa sztabu gen. 
Tadeusza Rozwadowskiego da pozytywne re-
zultaty. Naczelnik Państwa i jednocześnie Wódz 
Naczelny wojsk polskich na dzień przed rozpoczę-
ciem bitwy tj. 12 sierpnia, złożył dymisję z zajmo-
wanych stanowisk na ręce premiera Wincentego 
Witosa. Ten jednak formalnie dymisji nie przyjął, 
schował ją po prostu do szuflady utrzymując to w 
tajemnicy, by nie szerzyć paniki wśród żołnierzy. 
Piłsudski w warszawie zjawił się dopiero 18 sierp-
nia, kiedy polska armia goniła już bolszewików. 
Witos oddał mu wtedy nieprzyjętą dymisję.

– Czego to my się dowiadujemy po 98 latach – 
odezwał się Staś.

Machnąłem ręką i odpowiedziałem:  
– Te rzeczy były znane już wcześniej, tylko mało 

się o tym mówiło. 
– Jak się tak zastanowić, to nowych rzeczy się 

jeszcze dowiemy o strajkach w 80 roku.
– Już się dowiadujemy.
– I o słynnym Majdanie na Ukrainie – Staś prze-

pił piwem.
Spojrzałem na niego pytającym wzrokiem, czyż-

by wiedział więcej niż ja?
– No, że to nie zwykli ludzie, ale oligarchowie 

cały przewrót zrobili – odpowiedział Staś i dodał 
– A i obecne protesty różnych maści…

Nie dokończył, bo zaprotestowałem:
– Stach, chyba żartujesz. Ludziom się rządy nie 

podobają, to protestują.
– Ano protestują, tylko skąd oni maja pienią-

dze na organizowanie takich protestów. Auto-
busy, które dowożą ludzi, transparenty… – a 
widząc moją dezaprobatę zakończył – Może za 
20, 30 lat dowiemy się, kto inspirował i płacił 
za wszystko.

Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/
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Park im. Dreszera założono za 
czasów prezydentury Stefana 
Starzyńskiego, na terenie fosy 
fortecznej dawnego Fortu Mo-
kotowskiego według projektu 
inż. Zygmunta Hellwiga. Otwar-
cia i nadania imienia Gustawa 
Orlicza-Dreszera, generała Woj-
ska Polskiego, który zginął w ka-
tastrofie samolotowej w 1936 r. 
dokonano 26 czerwca 1938 r.  

Prof. Andrzej Targowski
Foto - Narodowe Archiwum Cyfrowe

Park Dreszera jaki pamiętam 
z dnia 1 sierpnia 1944

Park Dreszera

W czasie powstania warszawskiego toczyły 
się w tym rejonie zacięte walki. Obszar 

ten był także jednym z największych prowizorycz-
nych cmentarzy w czasie powstania. Tutaj co roku 
zbierają się po-powstańcze pokolenia, aby uczcić 
pamięć bohaterskich powstańców. W tym zbiera 
się co roku jak i w 2018 roku delegacja naszego 
Stowarzyszenia Dzieci Powstania, pod „dowódz-
twem” Prezesa Andrzeja Olasa, który w czasie 
powstania mieszkał w sąsiednim domu (od ul. 
Madalińskiego), gdzie ja mieszkałem. Tak jest, że 
nasza delegacja składa kwiaty i w moim imieniu, 
dziecka, które tam wówczas zabłąkało się.

 
Byłem w tym Parku w owym dniu 1 sierpnia 
1944

Byłem oczywiście przypadkowo. Miałem wów-
czas 7 lat i wracałem z moją nianią Gienią Stępień 
od ogrodnika przy ul. Malczewskiego, z której ul. 
Tyniecką dochodzi się do Parku Dreszera. Stam-
tąd szliśmy do naszego domu przy ul. Kazimie-
rzowskiej róg ul Madalińskiego. W parku zobaczy-
liśmy grupki młodych mężczyzn z biało-czerwo-
nymi opaskami na rękawach i karabinami w ręku 
w części parku blisko ul. Puławskiej. Przy czym 
nie wiem czy wszyscy je mieli. Mnie najbardziej 
rzucały się w oczy, że młodzi ludzi mieli ciężkie 
buty z cholewami jak by nie było w gorącym sierp-
niu. Ale ponieważ nie wolno ich było nosić, tym 
samym była to forma niesubordynacji i …wol-
ności, która niebawem miała być wywalczona? 
Gienia od razu zorientowała się, że coś ważnego 
ma tu miejsce i złapała mnie za rękę i szybkim 

krokiem wróciliśmy do domu. A ten stał vis a vis 
niemieckiego bunkra. Niedługo moja śp. Mama 
Halina położyła owe kwiaty z ul. Malczewskie-
go na grobie młodego powstańca, którego zabił 
Niemiec z owego bunkra tuż koło naszego domu 
zaraz po godzinie 17. Czyli godzinie „W” wybuchu 
powstania. Niedługo walczył ów młody człowiek 
w powstaniu. 

Walki Baszty na Mokotowie 
Dokładnie o godzinie „W”, czyli 17. batalion 

„Bałtyk” uderzył na budynek Szkoły Rękodzielni-
czej przy ul. Narbutta róg ul. Kazimierzowskiej, 
broniony przez silny oddział Waffen SS liczący ok. 

400 żołnierzy oraz wspomniany bunkier stojący 
vis a vis naszego domu przy ul. Kazimierzowskiej 
51. W tym samym czasie batalion „Karpaty” na-
cierał na rozległy teren Wyścigów Konnych, a 
żołnierze „Olzy” szturmowali Fort Mokotowski i 
szkołę na ul. Woronicza. Jednak wszystkie ataki 
powstańców zostały przez Niemców odparte. W 
ogniu ciężkiej broni maszynowej, działek oraz 
czołgów Polacy ponieśli ciężkie straty i musieli się 
wycofać. W ataku na wspomniany budynek szko-
ły Rękodzielniczej zginęło 33 młodych powstań-
ców, którzy poszli w biały dzień do samobójczego 
ataku będąc pod ciężkim ogniem z okien owego 
budynku. 

Co dalej? 
Od świtu 24 września Niemcy rozpoczęli gene-

ralne natarcie na Mokotów. Znaczna przewaga 
nieprzyjaciela, brak odpowiedniej ilości broni i 
amunicji oraz skupienie olbrzymiej masy ludno-
ści cywilnej na niewielkim odcinku ograniczonym 
ulicami al. Niepodległości oraz Różaną, Ursynow-
ską i Puławską, zmusiło powstańców do podda-
nia dzielnicy. 27 września Mokotów skapitulował. 
Tego samego dnia Niemcy wymordowali na ul. 
Dworkowej 119 powstańców „Baszty”, którzy 
zabłądzili w kanałach i wyszli na niemieckim te-
renie. Cześć ich pamięci. Pamiętamy o Was i sła-
wimy Wasze bohaterstwo. 

Otwarcie Parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera

Serdecznie zapraszamy na koncert pt. „Bardowie Zachodniego Mazowsza 2ˮ, który odbędzie 
się w poniedziałek 10 września 2018 r. o godz. 19:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w 

Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9.

W koncercie wystąpią:  grupa NASZA PACZKA - country,country rock, bluegrass, ballada i 
folk,  PIOTR MIKS - legenda warszawskiej sceny bigbitowo-rockowej z zespołem DYLEMAT, 
MICHAŁ ŚNIADOWSKI - muzyk, kompozytor, pedagog i animator kultury w Pruszkowie, na 
zachodnim Mazowszu i nie tylko z zespołem PRZYJACIELE  oraz  Jacek Rudnicki - prof. dr hab. 
n. med., grodziszczanin, śpiewający lekarz, kompozytor, autor tekstów piosenek, książek, 
felietonów, rysunków satyrycznych, muzyki filmowej - Bard.

Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa prac - portretów muzyków, autorstwa Adama Kalicy.

O lewej stoją: Adam Anusie-
wicz - gitara, śpiew, Mariusz 
Gabrych - śpiew, instru-
menty klawiszowe i gitara, 
Sławomir Modzelewski 
- perkusja i śpiew, Bogdan 
Roszczyk - gitara, i śpiew, 
Witold Żuk - gitara basowa, 
harmonijka ustna, ukulele 
i śpiew, klęczy Lechosław 
Strug-Kwiatkowski, muzyku-
jący  menager  grupy.

Bardowie Zachodniego Mazowsza 2
Zaproszenie
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Leszek Kożuszko - dziennikarz

VIPART Stanisława Zielińskiego
Jak już się zwierzałem, wielką 

satysfakcję, wręcz radość – w 
warunkach, w jakich się aktu-
alnie znajduję – przynosi mi 
pisywanie do „Głosu Pruszko-
wa”. Nie mniejszą „radochę” 
przynosi mi czytywanie „Głosu 
Pruszkowa”. Kiedy dotrze do 
mnie kolejny numer, szukam 
w nim przede wszystkim arty-
kułów Grzegorza Zegadło. Jest 
on szefem „Książnicy Prusz-
kowskiej”, która również, poza 
swoją funkcją biblioteczną, zaj-
muje się wydawaniem cieka-
wych tytułów. Grzegorz Zega-
dło nie tylko wydaje zaprzyjaź-
nionych (najpewniej) autorów, 
ale zajmuje się także promocją 
ich książek – organizowaniem 
spotkań autorskich. I o tym pi-
suje później na łamach „Głosu 
Pruszkowa”. Jednym słowem 
jest propagatorem tej wielkiej 
kultury w naszym podstołecz-
nym grodzie. Pozazdrościłem 
Grzegorzowi Zegadle tych pu-
blikacji w „Głosie Pruszkowa” 
i dlatego spróbuję powiedzieć 
parę słów o moim bliskim są-
siedzie, zaprzyjaźnionym szefie 
wydawnictwa „Vipart” – Stani-
sławie Zielińskim.

Stanisława Zielińskiego poznałem jako jedne-
go z pierwszych ciekawych ludzi mojego już 

Pruszkowa, jako bliskiego kolegę zaprzyjaźnionego 
komandora Włodzimierza Wojkowskiego – twór-
cy i szefa pruszkowskiej „Czarnej Hańczy”, drużyny 
harcerskiej sławnej na całą Polskę. Poznałem go 
jako zdolnego malarza-artystę ze sporym dorob-
kiem. Malował, także na zamówienie – przypomi-

nam, że kiedyś pokazał mi pewien portret, który 
mi bardzo zaimponował, podobnie jak anegdota 
z nim związana. A mianowicie zwróciła się do Zie-
lińskiego bogata żydowska rodzina z Ameryki z 
ciekawym zleceniem. Rodzina ta zapragnęła mieć 
portret przodka (fraza ta po dzisiejszy dzień kojarzy 
mi się z zabawnymi scenami z kultowego kiedyś 
serialu tv „Czterdziestolatek”), autentycznego pro-
toplasty z XIX wieku, który funkcjonował w rodzin-
nej legendzie jako postać niesłychanie znacząca 
dla rodu. Niestety, rodzina nie posiadała żadnego 
wizerunku przodka. Zieliński namalował więc, sty-
lizowany na realistyczne malarstwo XIX stulecia, 
portret nobliwego Żyda posiłkując się opisem, jaki 
przekazała mu rodzina. Wizerunek ten, niezwykle 
udany, zrobił na mnie duże wrażenie i najpewniej 
także na tej żydowskiej rodzinie z Ameryki, która 
portret zamówiła.

Zaciekawiło mnie, jak to się stało, że z malarza-ar-
tysty Stanisław Zieliński stał się wydawcą. Zwierzył 
mi się, iż samo malowanie i sprzedawanie obra-
zów, choćby najlepszych, w pewnym momencie 
przestało dawać finansową satysfakcję. Ten mo-
ment nastąpił w roku 1989, kiedy to w związku z 
gwałtownymi zmianami, otwierającymi się możli-
wościami, społeczeństwo zajęło się raczej budo-
waniem prywatnych „biznesów” niż kupowaniem 
obrazów. Ale z kolei te możliwości, ten otwierają-
cy się wolny rynek dał także szansę malarzowi do 
przekształcenia się w biznesmena. Jednak takiego 
z zacięciem artystycznym. Jak mi opowiadał sam 

Zieliński – szukając zajęcia, które byłoby ciekawe 
i jednocześnie przynosiło dochód, postanowił wy-
korzystać zawodowe przygotowanie, jakie dała mu 
szkoła fotograficzna, w której odbywały się zajęcia 
także ze składu i druku. A koniunktura na wyda-
wanie właściwie wszystkiego była na początku lat 
90. ogromna. I tak w roku 1993 Stanisław Zieliński 
został  szefem wydawnictwa o nazwie „Vipart”. 
Choć, jak mi się zwierzał, finansowo bardziej opła-
cane byłoby zajęcie się wydawaniem beletrystyki, 
to jednak Staszek zdecydował, zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami, o publikacji książek historycz-
nych, patriotycznych jako specjalizacji wydawni-
czej „Vipartu”. Bardzo często publikacje te przybli-
żają sylwetki zasłużonych dla kraju Polaków, którzy 
nie są znani szerszej publiczności.

Przypominam, jak wielkie znaczenie miało wy-
danie przez niego wspomnień o kapelanie wojska 
polskiego walczącego z Niemcami u boku Armii 
Czerwonej – Wilhelmie Franciszku Kubszu pod 
tytułem „Ze wschodu z kapelanem” z przedmową 
arcybiskupa Głódzia. Postać Kubsza i jego losy w 
czasach wojny były tak ciekawe, że aż trudno mi 
uwierzyć. Ksiądz Wilhelm Franciszek Kubsz po-
chodził ze znanej na śląsku patriotycznej rodziny. 
W obawie przed Niemcami, w obronie własnego 
życia, uciekł ze Śląska gdzieś daleko na Wschód, 
aż na Polesie. Tam, podejrzany o podburzanie 
ludności przeciwko Niemcom, został aresztowany 
i przez okupantów przeznaczony na rozstrzelanie. 
Od śmierci uratował go najpierw strażnik więzien-
ny – Austriak, a potem, ściganego przez Niemców, 
ukrył radziecki oddział partyzancki. Członkowie 
tego oddziału wiedzieli, że Kubsz jest księdzem, ale 
to nie miało dla nich żadnego znaczenia. Pomagali 
mu nawet w organizacji mszy dla ocalałej, kryją-
cej się w lasach ludności cywilnej. Popularność w 
tym radzieckim oddziale partyzanckim przyniosła 
mu jego inna umiejętność. Kubsz bowiem podczas 
studiów seminaryjnych uczył się na dentystę. I ta 
umiejętność przyniosła mu wielką popularność w 
oddziale radzieckiej partyzantki. Tak wielką, że aż 
fakt, iż ksiądz leczy zęby partyzantom radzieckim, 
dotarł do Moskwy. I kiedy tworzono wojsko polskie, 
które miało walczyć z Niemcami u boku Armii Czer-
wonej, sprowadzono do 1 Polskiej Dywizji Piechoty 
imienia Tadeusza Kościuszki jako polowego kapela-
na – właśnie Kubsza.

Mam w domu, w swoich bibliotecznych zbiorach, 
kilka pięknych albumów, które podarował mi Sta-
szek Zieliński, chcąc pochwalić się przed bliskim 
kolegą swoim wielkim dorobkiem wydawniczym. 
Jako plastykowi i fotografikowi nie wystarczało mu 
wydawanie pozycji, w których „zaszaleć” graficznie 
można tylko przy tworzeniu okładki, a ewentual-
ne fotografie stanowią, powiedzmy, załącznik do 
opisywanych miejsc, czasów i ludzi. Dlatego zajął 
się wydawaniem albumów historycznych; opra-
cowując je pod kątem plastyczno-graficznym, za-
mieszczając zdjęcia i wreszcie współtworząc teksty. 
Pozycje te wydawane są na bardzo wysokim po-

ziomie, jak na przykład leżący przede mną album 
„Krypta wawelska i papieski tron” wydany z okazji 
100-lecia utworzenia Legionów Polskich, a jedno-
cześnie w roku kanonizacji św. Jana Pawła II. Tego 
typu publikacje – eleganckie, w twardej oprawie, 
wydawane na kredowym papierze, a jednocześnie 
prezentujące niezwykle wysoki poziom artystycz-
ny – nazwałbym wersją VIP. Przy okazji nadmienię, 
że ciężką pracę wydawcy widać także na ostatnich 
stronach albumu – w liście sponsorów i patronów. 

Inny album „Vipartu” „Szwoleżerowie Ułani i 
Strzelcy Konni” oglądam (i czytam) czasem z zacie-
kawieniem. Zieliński-syn ułana pokazuje lata  odzy-
skania Niepodległości a także jej utratę - historię co-
dziennego życia  manewry, rajdy, zawody hippiczne 
i defilady Szwoleżerów, Ułanów i Strzelców konnych 
II Rzeczpospolitej

 Zieliński-fotograf przedstawia życiorys i dokona-
nia innego fotografa chorążego Narcyza Witcza-
ka-Witaczyńskiego,  ratując od zapomnienia jego 
twórczy dorobek (archiwum to ok. 10 tys  zdjęć, 
które wykonał) w większości nie publikowanych 
dokumentujących jego drogę życiową związaną ze 
służbą w takich jednostkach wojskowych jak: Legion 
Puławski, Ułani Krechowieccy, Szwadron Przybocz-
ny Józefa Piłsudskiego, Szwadron Przyboczny Prezy-
denta, 1 Pułk Szwoleżerów oraz 1 Pułku Strzelców 
Konnych (Zamordowany 23 marca 1943 r. w obozie 
na Majdanku). (Archiwum to po śmierci córki za na-
mową Staszka zostało przekazane Muzeum Wojska 
Polskiego). 

Zieliński-plastyk nadaje tej podwójnej opowieści, 
napisanej czarno-białymi zdjęciami, wysmakowaną 
oprawę graficzną. Zieliński-wydawca nadaje temu 
albumowi luksusową oprawę. Ale Stanisław Zieliński 
po dzień dzisiejszy nie zaprzestał wydawania skrom-
niejszych wizualnie pozycji, na przykład jest obecnie 
wydawcą mojej książki wspomnieniowej.

Ostatnio zwierzył mi się, że zajmuje się właśnie 
wydaniem albumu pod roboczym tytułem „Nie-
podległość była nagrodą”. Ta nagroda to 11 listopa-
da 1918 roku. Tę niezwykle ważną dla Polaków datę 
poprzedził cały splot okoliczności w wielkiej polityce 
światowej, na który wpływ miało wielu wybitnych 
patriotów. Imponująca popularność Józefa Piłsud-
skiego przyćmiła znaczenie, jakie dla odzyskania 
niepodległości mieli inni wielcy polscy patrioci. W 
zapowiedzianej pozycji pojawić się mają najpewniej 
sylwetki-postacie ludzi, którzy przed rokiem 1918 na 
różne sposoby zabiegali o przywrócenie państwo-
wości polskiej. Staszek Zieliński, jak mi się zwierzał, 
z konieczności został znawcą czasów roku 1918 i nie 
omieszka oddać im odpowiedniego hołdu. Książka o 
zapowiedzianym tytule „Niepodległość była nagro-
dą”, jak to często bywa w wydawnictwie Stanisława 
Zielińskiego, ma być bogatym, eleganckim albumem 
– wersją „VIP-owską” z wydawniczego repertuaru 
„Vipartu”. Już sobie wyobrażam, że po wydaniu tego 
albumu spróbuję napisać moje osobiste refleksje o 
tej książce. Oczywiście nie używam określenia „re-
cenzja”, ponieważ na to już jestem za słaby.

Stanisław Zieliński

Informujemy

STOWARZYSZENIE WSPÓLNIE PRUSZKÓW ROZWIJAMY
Warte odnotowania jest to, że w Pruszkowie powstało nowe stowarzyszenie. Jest to ruch 

społeczny, który przyjął nazwę: Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Grupa 
mieszkańców Pruszkowa postanowiła swoją pracą przyczynić się do tego, żeby ich rodzinne 
miasto było piękniejsze, bardziej przyjazne, nowocześniejsze. Od chwili powstania stowa-
rzyszenie to działa bardzo aktywnie organizując różne akcje na rzecz Pruszkowa, podejmu-
jąc na jego terenie ciekawe inicjatywy. 

Członkom stowarzyszenia należy pozazdrościć fantazji, pomysłowości i dobrej organizacji 
swoich niebanalnych projektów i życzyć dalszej tak  intensywnej działalności na terenie Prusz-
kowa. Myślę, że należy śledzić dalsze poczynania Stowarzyszenia, bo zebrana w nim grupa 
zapaleńców pewnie jeszcze nie raz zaskoczy nas swoimi akcjami. Już teraz swoimi trafnymi 
opiniami i spostrzeżeniami wyrośli na realną alternatywę. Ich profesjonalizm, błyskotliwość i 
szybkość działania są dużym zaskoczeniem i miłą odmianą w pruszkowskich realiach.
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Obraz - Józef Brandt (Po zwycięstwie 1893) 

Szlachta Polska na Podolu 

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

Szlachta Polska to ostoja podolskiego obszaru 
dziejowego

Dwór w Husiatynie - jego portrety i zegary 
zawiera opis lipcowy, niczym Stanisława 

Moniuszki opera narodowa szlacheckiego gniaz-
da rodowego na ziemi podolskiej - terenie dzie-
jowym wspomnień „HUSIATYN” z Podola na prze-
łomie wieków (XIX-XX).

Ich autorką jest Maria Anna Kępińska de 
domo Żelska, ur. 2.07.1892 r. w Husiatynie, zm. 
26.07.1980 roku; Córka Józefa i Klementyny de 
domo Brzeskiej.

Opis zwycięskiej bitwy wojsk generała Dwer-
nickiego pod Stoczkiem Łukowskim przetrwał 
niezależnie od wspomnień Marii Anny Kępińskiej 
w żołnierskiej pieśni patriotycznej „Grzmią pod 
Stoczkiem armaty”, słynnej jak Mazurek Dąbrow-
skiego. 

Pamiętajmy, iż na terenie dawnej Pierwszej 
Rzeczpospolitej istnieją dziś terytoria siedmiu 
państw z Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską na 
czele.

Wiktorię pod Stoczkiem Łukowskim opisała 
dobrze w numerze czerwcowym wariantowo 
przytoczona pieśń żołnierska z Powstania Listo-
padowego. Tym samym Mazowsze z Ułanami 
Grochowskimi oraz Krakusami zostało powiązane 
z generałem Dwernickim z Podola i tym samym 
Kamieniec Podolski trwale zespolił się z Mazow-
szem właśnie. Historia wszak toczyła się dalej, o 
czym w następnych odcinkach. Kontynuuję, więc 
wspomnienia Marii Anny Kępińskiej o rodzinnym 
Dworze z jego portretami i zegarami. 

Szlachta zagrodowa
Polska ludność wiejska, wywodząca się często z 

dobrych i utytułowanych rodów tzw. szlachty za-
grodowej, mającej nierzadko wspaniałe papiery 
heraldyczne, chodziła często boso i w siermięgach, 
ale posiadała dumę i wysoko ceniła swoje polskie 
i szlacheckie pochodzenie. Dziewczęta, nieumieją-
ce czasem pisać ani czytać, nie chodziły na śluby i 
zabawy do chłopskiej chaty obok!

Ponieważ choroba Lesia była infekcyjna, Mamu-
sia, w obawie o nasze zdrowie, wysłała nas do cioci 
Ewelci do Orynina. Tam była bardzo duża osada 
takiej polskiej szlachty zagrodowej, która wytrwa-
ła przy religii katolickiej, ale z powodu braku szkół, 
dzieci często nie umiały ani pisać ani czytać po 
polsku.

Niestety, konsylium lekarzy sprowadzonych przez 
Mamusię ze Lwowa orzekło, że stan Lesia jest bez-
nadziejny. Wtedy Mamusia zamówiła szereg mszy 
w intencji Lesia, m.in. w Częstochowie i Lourdes. 
Rzeczywiście, nastąpiła poprawa na Wielkanoc, 
spadła temperatura a Leś odzyskał przytomność. 
Nasza Matka ślubowała, że do końca życia bę-
dzie pościć w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. 
Wszyscy byliśmy uradowani poprawą stanu Lesia, 
a lekarze byli zdumieni, bo zupełnie się tego nie 
spodziewali. Jednak bóle głowy nie ustępowały, 
a każdy turkot przejeżdżającej dorożki je potęgo-
wał. Wtedy nasz wuj, Oleś Sadowski, marszałek 
szlachty, udał się do gubernatora Podola, prosząc 
o wstrzymanie ruchu kołowego na ulicy. Władze 
rosyjskie szły wówczas nieraz bardzo na rękę pol-
skiemu ziemiaństwu, mimo że próby nawiązania 

kontaktu z naszym środowiskiem przez żonę gu-
bernatora spełzły na niczym. Ruch kołowy nie 
został wstrzymany, ale całą ulicę wyłożono nocą 
grubą warstwą słomy, co w zupełności wystarczyło 
do zagłuszenia turkotu.

Niestety, zaraz po Wielkanocy gorączka wróciła a 
biedny Leś męczył się jeszcze dwa miesiące i zmarł 
pod koniec czerwca. Było to strasznym doświad-
czeniem dla naszej Matki, przestała spać i jeść, z 
trudem udawało się ją czasem namówić, aby wy-
piła szklankę mleka. 

W czasie choroby Lesia, obie z Zosią przebywały-
śmy głównie w Oryninie, gdzie, aby zająć się czymś 
sensownym, zaczęłyśmy obchodzić polskie rodzi-
ny chłopskie, aby namówić dziewczynki do przy-
chodzenia do naszego ogrodu na naukę. W dużej 
altanie prowadziłyśmy lekcje polskiego, historii 
polskiej i religii.

Rodzice dzieci godzili się na to chętnie, choć oczy-
wiście wszystkim było wiadomo, że takie nauczanie 
języka polskiego i religii katolickiej jest przez rząd 
rosyjski surowo zabronione. Nas to absolutnie nie 
zniechęcało, wręcz przeciwnie, ja podjęłam się 

lekcji katechizmu i opowiadań z historii polskiej. 
Miałam, jako słuchaczki 20 dziewczynek w wieku 
od 9 do 12 lat. Zosia miała nieco więcej uczennic, 
które uczyły się pisać i czytać, miały też różne po-
gadanki. Rodzice dzieci przykazali im surowo, aby 
zachowały te spotkania w ścisłej tajemnicy i trzeba 
przyznać, że nasze uczennice bardzo skrupulatnie 
tego przestrzegały przez cały czas. Spotykałyśmy 
się także w kościele Oryńskim na nabożeństwach 
majowych, przed cudowną Matką Boską, którą 
władze carskie wywiozły podczas pierwszej wojny 
światowej. Zwykle jednak wszelkie obiekty kultu 
religijnego były przez rosyjskie władze w tamtych 
czasach szanowane i nieniszczone a zwożone w 
jedno miejsce i trzymane pod kluczem. W tym 
wypadku była to katedra w Kamieńcu. 

W majątku w Oryninie był zaufany służący Miko-
łaj, który czuwał nad wszystkimi sprawami dworu i 
dbał bardzo o zdrowie i bezpieczeństwo naszej cioci 
Ewelci.

Otóż Mikołaj, który często wyjeżdżał dla zała-
twienia różnych spraw do Kamieńca, zorientował 
się dopiero po pewnym czasie, że przychodzą do 
nas do altany dziewczynki ze wsi, a gdy zaczęło ich 
przybywać, zaniepokoiło go to bardzo. Nie ukrywa-
łyśmy przed nim, że nie dla zabawy przychodzą, a 
dla pracy pożytecznej. Nie całkiem zdawałyśmy so-
bie sprawę, na jakie niebezpieczeństwo narażamy 

siebie a przede wszystkim naszą ciocię, prowadząc 
tajne nauczanie i co by się stało, gdyby policja rosyj-
ska dowiedziała się o tym. Stary, poczciwy i mądry 
Mikołaj uświadomił nam to i wytłumaczył stanow-
czo, choć z wielkim szacunkiem i życzliwą powagą. 
On wie i rozumie, że to byłoby bardzo dobrze, żeby 
polskie dziewczynki ze wsi umiały czytać i pisać po 
polsku i usłyszeć mogły piękne opowiadania, ale w 
obecnych czasach, wobec zakazu władz takie przy-
chodzenie dzieci na naukę „naraża panią marszał-
kową na duże niebezpieczeństwo”. A on jest tu po 
to, aby dbać o porządek i spokój pani marszałko-
wej, która nic nie wie o tym, co robią panienki w 
ogrodzie. Gdyby stanowy się o tym dowiedział, to 
mógłby nawet zaaresztować panią marszałkową! 
Dlatego on bardzo prosi, aby panienki tego więcej 
nie robiły, aby “nie było z tego kłopotu”. Musiałyśmy 
mu przyznać rację, bo nie przyszło nam do głowy, 
że nie tylko my same, ale i ciocia byłaby narażona. 
Zebrałyśmy nasze uczennice i zapowiedziałyśmy 
im, że wyjeżdżamy do Kamieńca, więc przerywamy 
lekcje i damy im znać, kiedy znowu dałoby się do 
nich powrócić.

Rzeczywiście powróciłyśmy do Kamieńca i zosta-
łyśmy już tam do śmierci Lesia. Jego pogrzeb sta-
nowił w dużej mierze zakończenie okresu mojego 
dzieciństwa. 

Odtąd konieczność otoczenia opieką mojej zroz-
paczonej i chorej Matki, odsłoniła przede mną 
nowy i nieznany dotąd świat – odpowiedzialności 
za drugich i konieczności zapominania o sobie, gdy 
zachodzi tego potrzeba, a także panowania nad wła-
snymi uczuciami, dla dobra innych, najbliższych mi 
osób. Jednym słowem – wejścia z drogi dziecięcej 
beztroski na stromą i ciernistą nieraz drogę myślenia 
więcej o innych niż o sobie.

Moje najdawniejsze wspomnienie z dzieciństwa 
wiąże się z momentem, kiedy po raz pierwszy zo-
baczyłam ogromny, Husiatyński pokój jadalny, przy-
niesiona tu na rękach przez bonę. Zobaczyłam tam 
Mamusię, siedzącą przy długim, pustym stole z po-
chyloną głową i twarzą opartą na rękach. Pamiętam 
moje zadziwienie i nawet lęk przed tym wielkim, 
nieznanym mi pokojem i uspokojenie, gdy okazało 
się, że jest tam Mamusia. Jadalnia w Husiatynie była 
rzeczywiście obszerna, a wchodziło się do niej z po-
koju kominkowego. Wzdłuż ściany stał długi bufet, 
gdzie trzymano w szufladach sztućce i serwety, a 
poniżej, na półkach, w paru kondygnacjach – zasta-
wy stołowe – talerze, szklanki, półmiski, salaterki, 
wazy i dzbanki oraz rozmaite dodatki do nakrycia 

stołu. Przy sąsiedniej ścianie stała szafa, którą do-
brze zapamiętałam z lat dziecinnych, bo ustawione 
tam były na półkach pudełka z cukrem w kostkach 
i różne słoje z przetworami i słoiczki z konfiturami. 
Wydaje mi się, że nie byłam jednak zbyt łakoma, 
przeciwnie, należałam raczej do niejadków i wielu 
potraw, w tym też deserów, wręcz nie znosiłam. Na-
leżały do nich lody! Już w bardzo wczesnym dzie-
ciństwie każdemu z nas, dzieci, wolno było w dniu 
imienin zadysponować, jaką leguminę chciałoby 
mieć na obiedzie imieninowym. Mając cztery lata 
jadałam już przy stole w dużej jadalni i na pytanie 
Mamusi, co chciałabym na deser, odpowiedziałam, 
że proszę o „ciepłe lody”. Moja niania i rodzeństwo 
zaczęli się śmiać, lecz Mamusia domyśliła się od 
razu, o co mi chodzi i dostałam mój ulubiony krem 
śmietankowy. Ponieważ ta legumina nie była zimna 
tak jak, bardzo lubiane przez moje rodzeństwo, lody, 
nazwałam ją „ciepłymi lodami”.

Podobno, jako dziecko byłam bardzo wesoła. Czę-
sto śpiewałam i śmiałam się, zwykle radosna i ze 
wszystkiego zadowolona. Drażniło to moją siostrę, 
Zosię, która miała raczej poważne usposobienie, 

więc nie lubiła się ze mną bawić. Mój braciszek, 
Leś, o 1,5 roku ode mnie starszy często chorował, 
ale mieliśmy swoją ulubioną zabawę, która nigdy 
się nam nie nudziła. Lubiliśmy bardzo starego osła, 
który woził do ogrodu beczkę z wodą do podlewa-
nia kwiatów. Kiedy pasł się na trawie, czekając na 
opróżnienie beczki, wsiadaliśmy na jego grzbiet ra-
zem lub kolejno, próbując jeździć na nim na oklep 
po ogrodzie. Zawsze jednak kończyło się to podob-
nie. Stary osiołek nie kwapił się do jazdy, spuszczał 
pomału głowę coraz niżej a Leś i ja lądowaliśmy na 
trawniku. 

Leś nieustannie domagał się od rodziców pozwo-
lenia na jazdę konną, ale zwlekano z tym, czekając, 
aby się wzmocnił po częstych chorobach. 

Wszyscy bardzo wcześnie mówiliśmy po francu-
sku, mając zawsze francuską bonę, która się nami 
opiekowała. Ja nawet wcześniej zaczęłam mówić 
po francusku, niż po polsku, przekręcając polskie 
wyrazy, dlatego przeszłam pod opiekę polskiej nia-
ni a Mamusia ćwiczyła ze mną, każąc mi powtarzać 
niektóre trudniejsze słowa, dla szybszego zapamię-
tania i poprawnego mówienia.

Historia swoim trybem toczyła się dalej, o czym 
w następnych odcinkach prababcinych wspo-
mnień.

CDN 
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Mini Skarb Kibica - MKS Znicz Pruszków 
- II liga - runda jesienna - sezon 2018/2019
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

Rok założenia: 1923
Barwy: żółto-czerwone
Adres: Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków, 
mazowieckie
Stadion: Centrum Kultury i Sportu, Pruszków, ul. 
Bohaterów Warszawy 4
Pojemność: 2000 miejsc siedzących w tym 120 
dla gości
Oświetlenie: 2000 lx
Boisko: 105 m x 68 m – płyta podgrzewana
Prezes: Jacek Ochman (od 11 sierpnia 2016)
Trener: Andrzej PRAWDA (od 1 lipca 2018)
Sekretariat: tel.: 22 758 88 53, fax.: 22 758 88 
53
Biuro: biuro.znicz@gmail.com
Biuro prasowe: prasa.znicz@gmail.com
Sukcesy: V miejsce - II liga - 2007/08, PUCHAR 
POLSKI - sezon - 2014/2015 - ¼ finałów
Miejski Klub Sportowy Znicz w Pruszkowie infor-
muje, że bilety wstępu na mecze II ligi, w których 
gospodarzem jest Znicz, będą dostępne do na-
bycia w kasach klubu w dniach meczowych. Kasy 
biletowe otwierane będą każdorazowo dwie go-
dziny przed rozpoczęciem meczu. 
BILETY: trybuna C i D – 15 PLN, trybuna A i B i 
C – 10 PLN, ulgowy – 5 PLN. Do zakupu biletów 
ulgowych uprawnieni są uczniowie do 16 roku 
życia, emeryci oraz kobiety, które nie posiadają 
karnetu na dany sezon. KARNETY: karnety na 
mecze II ligi sezonu 2018/2019 można nabyć w 
godzinach 11.00 – 15.00 w siedzibie Klubu. Kar-
net normalny – 150 PLN, karnet ulgowy – 75 PLN. 
Powyższe karnety obejmują wejście na wszystkie 
mecze rozgrywek II ligi oraz mecz I rundy Pucharu 
Polski w sezonie 2018/2019. Do odbioru karnetu 
darmowego uprawnione osoby które ukończyły 
75 lat. Do bezpłatnego wejścia na mecze upraw-
nieni są wszyscy zawodnicy Akademii Piłkarskiej 
Znicz Pruszków wraz z jednym opiekunem pod 
warunkiem przyjścia na mecz w oficjalnym stro-
ju treningowym lub wyjściowym (dotyczy wybra-
nych meczy).

II  LIGA – KADRA MKS ZNICZ PRUSZKÓW RUNDA 
JESIENNA – SEZON 2018/2019 
Nr. imię i nazwisko/data ur./wzrost/waga/
ostatni klub 

BRAMKARZE 
23. Dominik KALINOWSKI/29.03.98/190/78/AP 
ZNICZ,1. Jakub PAWEŁCZYK/11.02.00/182/93/
AP ZNICZ, 12. Piotr MISZTAL/10.07.87/193/97/
ZNICZ Pruszków.

OBROŃCY
16. Konrad BUDEK/08.11.95/182/81/ZNICZ Prusz-
ków, 3. Mateusz DOMŻALSKI/29.07.99/187-82/AP 
ZNICZ, 6. Piotr KLEPCZAREK II/12.07.84/180/74/
NICZ Pruszków, … Karol POTRZEBOWSKI
/07.06.99/184/72/AP ZNICZ, 19. Marcin RACKIE-
WICZ/04.02.87/176/71/ZNICZ Pruszków, … Kry-
stian  MIANOWICZ/26.08.00/177/69/AP ZNICZ, 4. 
Marcin BOCHENEK/28.05.91/187/ 81/POLONIA 
Warszawa, 5. Adrian  RYBAK/02.01.99/188/84/AP  
ZNICZ, ….Michał  MICHALAK/06.04.99/184/72/
ZNICZ II Pruszków, 8. Mateusz DŁUGOŁĘCKI
/12.07.93/185/82/ZNICZ  Pruszków, 22. Jakub 
KABALA/28.03.89/193/80/URSUS Warszawa. 

POMOCNICY
11.Bartłomiej FALISZEWSKI/22.01.99/174/71/
ZNICZ  Pruszków, … Piotr JÓŹWIA-

Sponsorzy

Patroni medialni wydarzeń sportowych

K/27.05.01/181/76/AP ZNICZ, 15. Przemysław 
KOCOT/31.06.86/178/70/ŁKS/Łódź, 13. Pa-
tryk KUBICKI/09.10.93/177/72/ZNICZ Prusz-
ków, 10. Maciej MACHALSKI/23.02.90/181/76/
ZNICZ Pruszków, 14. Adrian MAŁACHOWSKI
/10.03.98/183/76/ZNICZ Pruszków, 21. Mikołaj 
SZYMAŃSKI/22.03.99/184/78/AP ZNICZ, 7. Arka-
diusz PYRKA/20.09.02/77/67/AP ZNICZ, ... Jakub  
ZAGÓRSKI/17.02.00/170/66/AP ZNICZ, ... Kacper 
SKIBKO/05.06.99/181/77/ZNICZ Pruszków, 11. 
Marcin SMOLIŃSKI/05.04.85/174/73/ZNICZ  Prusz-
ków, 20. Paweł TARNOWSKI/28.06.90/180/84/
ZNICZ Pruszków. 

NAPASTNICY
2. Patryk CZARNOWSKI/19.05.98/180/75/AP 
ZNICZ, ... Mateusz KINAST/09.07.99/182/67/AP 
ZNICZ, 18.  Karol PODLIŃSKI/06.11.97/195/92/
ZNICZ Pruszków, … Franciszek RATAJCZY-
K/20.01.00/180/76/AP ZNICZ, 9. Dariusz ZJAWIŃ-
SKI/19.08.86/184/80/POGOŃ Siedlce.                      
UWAGA: skład  kadry  oraz  numery  zawodników  
mogą ulec zmianie.

Andrzej  PRAWDA
Urodzony 10.07.1951 Gdańsk, Absolwent AWF 
Warszawa, trener piłki nożnej Licencja UEFA 
Pro. W latach 1969 – 1977 zawodnik m.in.: KU-
JAWIAKA  Włocławek, AZS AWF, MARYMONTU 
i POLONII Warszawa. Po zakończeniu kariery 
piłkarskiej rozpoczął pracę trenerską kolejno 
w: MZKS NAREW  Ostrołęka, HKS HUTNIK  War-
szawa, KKS POLONIA  Warszawa, ZKS POLONEZ  
Warszawa, MKS JAGIELLONIA  Białystok, ZKS PO-
LCOLOR Piaseczno, SF POLONIA Hamburg, ŁKS – 
PIOTRCOVIA PTAK – INTERNATIONAL FOOTBALL 
SCHOOL, MKS ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki, 
GKS MAZOWSZE Grójec, OKS ODRA Opole (no-
minowany do tytułu trener roku w plebiscycie 
nto), LKS MAZUR  Karczew, PWKS HURAGAN Wo-
łomin, MKS ZNICZ Pruszków jako I trener, II tre-
ner, trener koordynator i dyrektor sportowy na 
wszystkich poziomach rozgrywek centralnych i 
regionalnych.

SZTAB SZKOLENIOWY
Andrzej  PRAWDA – I   trener
Tomasz  MATUSZEWSKI – II trener
Emil ADAMCZUK – asystent trenera 
Bartosz JASTRZĘBSKI – trener przygotowania 
motorycznego
Andrzej  BURAKOWSKI – fizjoterapeuta
Jacek MIKOŁAJUK - lekarz 

ODESZLI 
Mateusz STRYJEWSKI  (GKS Bełchatów?), Mar-
cin WASILEWSKI  (Warta Poznań), Kamil WŁO-
DYKA  (Gryf Wejherowo), Borys KWIATKOWSKI, 
Przemysław DWÓRZYŃSKI i Maciej  PIECZYŃSKI 
(szukają  klubów) , Jakub  ŁABĘDA (POGOŃ Gro-
dzisk Mazowiecki),  Michał  PISZCZATOWSKI (II 
zespół ZNICZ).
  
PRZYBYLI
Marcin BOCHENEK (O - Polonia Warszawa), Ja-
kub KABALA  (O - Ursus Warszawa), Przemysław 
KOCOT (P - ŁKS Łódź), Dariusz ZJAWIŃSKI  (N 
- Pogoń Siedlce), Jakub  PAWEŁCZYK,  Krystian 
MIANOWICZ i  Arkadiusz PYRKA  wszyscy (AP 
ZNICZ ). 

                              

TERMINARZ ROZGRYWEK II LIGA – 
RUNDA JESIENNA – SEZON 2018/2019
Kolejka 1/21-22.07. Resovia - Znicz Pruszkó-
w/1:3/Bartłomiej Buczek 56, Adrian Mała-
chowski 21, Marcin Bochenek 52, Karol Pod-
liński 76,
Kolejka 2 - 28-29.07. Znicz Pruszków - Elana To-
ruń 0:2,   
Kolejka 3 - 4 - 5.08. Widzew Łódź - Znicz Prusz-
ków 4.08., godz. 19:10.

PUCHAR POLSKI - RUNDA WSTĘPNA  
07.08, wtorek, godz. 17.30. Znicz Pruszków - 
WISŁA Puławy,
Kolejka 4/11 - 12.08. Znicz Pruszków - Błękitni 
Stargard, 11.08., godz. 18.00,
Kolejka 5/18 - 19.08. Pogoń Siedlce - Znicz 
Pruszków, 18.08., godz. 17:00,
Kolejka 6/22.08. Znicz Pruszków - Siarka Tarno-
brzeg, 22.08, godz. 18.00, 
Kolejka 7/25 - 26.08. Radomiak Radom - Znicz 
Pruszków, 26.08., godz. 17:00,
Kolejka 8/1 - 2.09. Znicz Pruszków - Skra Czę-
stochowa,
Kolejka 9/8 - 9.09. Ruch Chorzów - Znicz Prusz-
ków, 
Kolejka 10/15 -16.09. Znicz Pruszków - GKS Beł-
chatów,
Kolejka 11/22 - 23.09. Olimpia Grudziądz - Znicz 
Pruszków.

PUCHAR  POLSKI – I  RUNDA 
26.09. Środa – godz.? ZNICZ Pruszków? W przy-
padku zwycięstwa z WISŁĄ Puławy 08.08.
Kolejka 12/29 - 30.09. Znicz Pruszków - Olimpia 
Elbląg,
Kolejka 13/6-7.10. Rozwój Katowice - Znicz 
Pruszków,
Kolejka 14/13 - 14.10. Górnik Łęczna - Znicz 
Pruszków, 13.10., godz. 18:00,
Kolejka 15/20 - 21.10. Znicz Pruszków - Stal Sta-
lowa Wola,
Kolejka 16/27 - 28.10. Gryf Wejherowo - Znicz 
Pruszków, 28.10., godz. 13:00,
Kolejka 17/3 - 4.10. Znicz Pruszków - ROW 1964 
Rybnik,
Kolejka 18/10-11.10. Znicz Pruszków - Reso-
via,
Kolejka 19/17-18.10. Elana Toruń - Znicz Prusz-
ków, 17.10., godz. 13:00,
Kolejka 20/24-25.10. Znicz Pruszków - Widzew 
Łódź,
Kolejka 21/1-2.12. Błękitni Stargard - Znicz 
Pruszków.
UWAGA: Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD MKS 
ZNICZ PRUSZKÓW, MOGĄ NASTAPIĆ ZMIANY W 
TERMINARZU.

Nowo przybyli



Marta Kobecka gościem 
prezydenta Pruszkowa
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Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

Miasto Pruszków – Miastem  
Sportu! To nie slogan, ale rzeczy-
wistość o czym świadczą  kolejne  
spektakularne  sukcesy  prusz-
kowskich  sportowców. Zgod-
nie z  tradycją, prezydent Jan 
STARZYŃSKI podejmuje uroczy-
ście sportowców: mieszkańców 
miasta, uczniów pruszkowskich 
szkół lub zawodników miejsco-
wych klubów, którzy osiągnęli 
liczący  się sukces co najmniej 
rangi krajowej, godnie  repre-
zentując swoje miasto, klub 
lub szkołę, wpisując się złotymi 
zgłoskami w  historię  osiągnięć  
sportowych. 

Konkurs z pożółkłych kart historii

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia 
Znicza Pruszków w każdym. kolejnym  wyda-

niu GŁOSU  PRUSZKOWA począwszy od stycznia 
2018 roku  zamieszczamy  fotkę przedstawiającą 
grupę zawodników reprezentujących dyscyplinę 
uprawianą na przestrzeni minionych lat w Klu-
bie Sportowym ZNICZ Pruszków. Wśród czytel-
ników, którzy poprawnie opiszą prezentowaną 
fotkę (jaka to drużyna lub wydarzenie - imiona 
oraz nazwiska osób)  rozlosujemy nagrody w 
postaci zestawu książek związanych z naszym 
miastem wydanych i  ufundowanych przez Książ-
nicę Pruszkowską. Odpowiedzi należy przesyłać 
na adres repsport@wp.pl lub telefonicznie 604 
426 337  z podaniem nazwiska, adresu i telefo-
nu kontaktowego  do ostatniego dnia  każdego 
miesiąca. Tym razem prezentujemy  fotkę   z 

prywatnych  zbiorów  Adama  ZABOKLICKIEGO. 
Fanów, kibiców i sympatyków  żółto – czerwonych 
zapraszamy do wspólnej zabawy  i  sentymental-
nego powrotu do  wspomnień. Na prawidłowe 
odpowiedzi czekamy do dnia 31 sierpnia 2018.                                                                                                                                            
Opis fotki zamieszczonej w numerze lipcowym  
sprawił wiele kłopotów sympatykom pruszkow-
skiego  futbolu. Kolegialnie  podjęto   decyzję , 
że  zaprezentowane  zdjęcie  przedstawia zespół  
piłki  nożnej w składzie od lewej: Jerzy  MARCJA-
NEK – kierownik  drużyny, Tadeusz  SZYMCZAK – 
kapitan, Andrzej  JANASIK, Jacek  GMOCH, Piotr  
PRUSZAK, Marek  CIESIELSKI, Janusz  OCHMAN, 
Waldemar  WCZEŚNIAK, Władysław  PELUCH, Ry-
szard  KRAJEWSKI Marian  HAUZER i  Janusz  STER-
LUS .Tym razem szczęście uśmiechnęło  się do: 
Stanisława CZAJKI, Pawła LEWANDOWSKIEGO  i 
Witolda  FRAJA z Pruszkowa, którym serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy po odbiór zestawów 
książkowych w  sekretariacie MKS ZNICZ Prusz-
ków – telefon 516 595 429.  

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - zbiory prywatne Adama Zaboklickiego

Tym razem  tego  zaszczytu  dostąpiła  MARTA  KO-
BECKA – 23 letnia rodowita  pruszkowianka, czło-

nek UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków, która  podczas 
niedawno  zakończonych Akademickich Mistrzostw  
Świata  w  pięcioboju  nowoczesnym wywalczyła zloty  
medal  i tytuł mistrzowski  wspólnie z Łukaszem GUT-
KOWSKIM w konkurencji sztafet mieszanych, medal 
brązowy w konkurencji  drużynowej i miejsce IV in-
dywidualnie. W obecności Michała  LANDOWSKIEGO 
– zastępcy prezydenta miasta Pruszkowa, Aleksandra  
KOBECKIEGO – ojca, Łukasza  BORKOWSKIEGO – dy-
rektora ZSO i S w Pruszkowie, prezesa UKS KAPRY AR-
MEXIM i trenera oraz przedstawicieli  mediów Marta 
ciekawie i wyczerpująco przybliżyła  swą  drogę  na  
wyżyny światowego sportu, prezentując  częściowo 
sprzęt jakim posługuje  się  podczas zawodów.

Przygodę  ze sportem  rozpoczęła jako uczennica SP 
NR.6 im. Henryka SIENKIEWICZA w Pruszkowie od-

Od lewej stoją: Wiesław  POSPIECH – społeczny doradca prezydenta miasta Pruszkowa ds. sportu, 
Jan STARZYŃSKI – prezydent miasta Pruszkowa, Marta KOBECKA – UKS KAPRY ARMEXIM Prusz-

ków, Aleksander  KOBECKI – ojciec Marty, Łukasz BORKOWSKI – dyrektor ZSOiS w Pruszkowie, 
prezes UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków, trener.

nosząc pierwsze sukcesy podczas Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w biegach przełajowych na szczeblach: miej-
skim, powiatowym i wojewódzkim. Jednocześnie 
jako  zawodniczka UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków w 
pływaniu które stało  się  jej pasją rozpoczęła  kolek-
cjonowanie  tytułów i medali oraz  świadectw  z  czer-
wonym  paskiem potwierdzając iż można  połączyć 
przyjemne  z  pożytecznym. Osiągnięcia sportowe  i 
znakomite  wyniki  w  nauce  kontynuowała w  prusz-
kowskim Gimnazjum Nr.4, gdzie została   wybraną  
gimnazjalistką  roku 2008/2009 i 2009/2010, a re-
kordy szkoły na 300 i 600 metrów są  nadal aktualne. 
Kolejny  etap  w Liceum Ogólnokształcącym im .Marii 
DABROWSKIEJ w Komorowie potwierdza  fenomen 
Marty, bowiem w roku szkolnym 2012/2013 zostaje 

stypendystką Prezesa Rady Ministrów dla wybitnych 
uczniów. Jako  studentka Architektury Krajobrazu 
SGGW co roku  otrzymuje stypendium  Rektora , a 
za pracę  inżynierska zostaje wyróżniona II miejscem 
w konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów 
Krajobrazu. Aktualnie   przygotowuje się  do obrony 
pracy magisterskiej na Wydziale Ogrodnictwa , Bio-
technologii  i Architektury  Krajobrazu wspomnianej  
SGGW. Od roku  2005 do chwili  obecnej tańczy w 
Karaimskim Zespole Folklorystycznym „DOSTŁAR” 
występując  na wielu festiwalach i imprezach w kra-
ju i poza granicami co traktuje jako  jedną  z  form  
treningowych. Członkami zespołu jest młodzież ka-
raimska z Warszawy i okolic, prezentująca e zarówno 
wzorowane na folklorze ludowym swoich przodków 

tańce i pieśni, jak również oparte na starych karaim-
skich legendach i obrzędach inscenizacje słowno -  
taneczne.. Działalność zespołu jest wspierana przez 
rodziców artystów, a  Aleksander  KOBECKI – ojciec 
Marty jest z  pochodzenia Karaimem. Z biegiem  lat  
pływanie zamieniła  na 5 – bój  nowoczesny – jedną  
z  najtrudniejszych olimpijskich  dyscyplin sporto-
wych, wymagającą  od zawodnika wszechstronnych 
umiejętności i utrzymania równej formy przez cały 
czas trwania rywalizacji w pięciu bardzo różniących 
się   konkurencjach: pływanie, szermierka szpadą, 
jazda konna – najbardziej loteryjna konkurencja  
oraz  bieg 3 x 800 metrów przeplatany strzelaniem 
zwane kombinacją Wspaniała  kolekcja  tytułów, me-
dali i pucharów  wywalczonych podczas zawodów 
we wszystkich  kategoriach  wiekowych i imprezach 
najwyższej  rangi  świadczy iż godnie  reprezentuje  
barwy narodowe, ukochaną  dyscyplinę i klub oraz  
miasto co  podkreśla  z  dumą  bowiem mimo iż na co 
dzień do zawodów musi  przygotowywać  się na kilku 
obiektach Warszawy i Pruszkowa nie uległa pokusie 
renomowanych  klubów będąc wierna UKS KAPRY 
ARMEXIM  Pruszkow  w którym rozpoczęła znakomi-
ta  karierę. „Czapki z  głów” i ogromny  szacunek dla 
Marty – pruszkowskiego wzorca do naśladowania. 
To wyjątkowo udane spotkanie tym razem przekro-
czyło  zdecydowanie zaplanowany  czas  trwania, 
zakończyło  się  tradycyjną  wymianą  upominków 
oraz  serią  pamiątkowych  fotek oraz  serdecznymi  
podziękowaniami za godne reprezentowanie nasze-
go miasta i klubu na arenach  światowych i życze-
niami kolejnego pasma sukcesów sportowych i na 
uczelni. Już  kilkanaście  godzin po tym wydarzeniu 
Marta wyjechała na kilkutygodniowe  zgrupowanie 
reprezentacji Polski, rozpoczynające wieloetapowy 
cykl przygotowań do udziału w Igrzyskach Olimpij-
skich, mistrzostwach świata i Europy, gdzie obok 
wyczerpujących treningów sportowych będzie szli-
fowała obronę wspomnianej pracy magisterskiej. 
Marzeniem , a dokładniej  celem ambitnej pruszko-
wianki jest dołączenie do światowej plejady gwiazd: 
Doroty  IDZI, Beaty KOTOWSKIEJ, Iwony  KOWALEW-
SKIKEJ, Pauliny  BOENISZ, Marty DZIADURY czy Anny 
SULIMY i wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego na  
wspomnianych zawodach.  Trzymając mocno kciuki 
będziemy  z uwagą  śledzili poczynania  wyjątkowej 
mieszkanki naszego miasta i z radością  informowali  
o kolejnych  sukcesach..     
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Profil
AGENCJA 
WYDAWNICZO 
REKLAMOWA -
PROFIL MEDIA 

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

REKLAMA

WARSZTATY BUDOWNICTWA NATURALNE-
GO pod kierunkiem inż. arch. Jacka Gałą-

ski. Wygłosi on wykład o tym harmonijnym z przy-
rodą, a także fizycznością i duchowością Człowie-
ka, sposobem budowania i zamieszkiwania jako 
rezultacie zmiany świadomości. Obejrzymy go-
tową Kopułę Brzozówki, a na jej przyzbie będzie 
gawęda zasadźcy eko-osady o doświadczeniach 
w budowie takiego obiektu. Odbędą się zajęcia 
praktyczne pracy ze słomą i gliną oraz budową 
konstrukcji drewnianej domu naturalnego i ogląd  
trwających w Osadzie budów. Powiemy o roli sło-
my konopnej. W przerwach podajemy herbatki 
ziołowe i konopne gratis. Wieczorem ognisko. 
Możliwy nocleg na naszym biwaku. Koszt zajęć 30 
zł za jeden dzień. Prosimy chętnych o zgłoszenia, 
terminy podamy, gdy zbierze się grupa. Osoby do 
lat 18 – wstąp wolny!

WARSZTATY PERMAKULTURY (ogrodnictwo 
biodynamiczne) ekologa Łukasza Nowackiego, 
założyciela Fundacji Transformacja. Teoria per-
makultury i nauka tworzenia pożytecznych grzą-
dek permakulturowych, w tym śródleśnych, z 
naturalnym nawodnieniem z mikrozbiorników z 
deszczówką. Rola grzybów w biosystemach itp. 
Dodatkowo gawęda Pawła Fijałkowskiego: „Moja 
uprawa i zbiory konopi. CBD - doświadczenia 
dwóch latˮ i degustacja herbatki konopnej. Cena 
dnia warsztatów - 80 zł.

24 -26 sierpnia odbędzie się doroczny zlot Pol-
skich Społeczności Alternatywnych, czyli spotka-
nie ludzi eko-osad i eko-wiosek. Na Zlocie omówi-
my rejestrację Federacji P.A.S. Będą prezentacje 
eko-osad, projektów, metod budownictwa natu-
ralnego, zdrowego stylu życia, wynalazków O.Z.E. 
Itp. Wstąp Wolny(a), ale prosimy nam zgłosić 
swój udział w Zlocie.

Ponadto, przez całe lato odbywać się będą u 
nas warsztaty budownictwa naturalnego (w tym 
stawianie ścian z kostek sprasowanej słomy i ich 
tynkowanie gliną)  i debaty praktyków tego rze-
miosła. Nasz osadnik Adam Poprawski zaprosi na 
warsztaty bębniarskie. W naszej Galerii Sztuki od-

będą się kolejne  realno-internetowe wystawy ar-
tystów plastyków.Serdecznie zapraszamy do po-
mocy wolontariackiej przy porządkowaniu lasu, 
urządzaniu zieleni ozdobnej, parku oraz budowie 
małej architektury z drewna i kamieni polnych, a 
także zbioru i suszenia konopi. Przewidziana jest 

tłoka, starosłowiańska radosna praca na rzecz po-
trzeb eko-Osady, zakończona zabawą. 

Mile widziani artyści: tradycyjni, awangardowi, 
ludowi… Otwieramy przed Wami przestrzeń na 
plenery z możliwością zaprezentowania swych 

prac w naszej Galerii, wewnątrz glinianej Kopuły 
Brzozówki lub w zielonej przestrzeni naszej Fun-
dacji (ok.1 ha). Do dyspozycji eko-biwak. 

Paweł A. Fijałkowski - prezes Zarządu, 
twórca Osady
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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    

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

Pracowników fizycznych na umowę o pracę

FIRMA INŻYNIERYJNA
zatrudni

Nowa Wieś, ul. Główna 53 

Tel.: +48 513 728 514
e-mail: renatapospiech.biuro@gmail.com

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oferuje pełen zakres usług księgowych

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający

Oferujemy: stałą pracę, korzystne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy, stabilna i długo-
trwałą współpraca, zapewniamy bezpłatne wyżywienie
Oczekujemy: zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków, dokładność i 
sumienność

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

1. Kierowca samochodu dostawczego kat. C - wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. C, karta kierowcy, kurs na przewóz rzeczy, minimum 1 rok doświadczenia zawo-
dowego jako kierowca w dystrybucji towarów, dyspozycyjność- sporadycznie praca w nocy. Praca na terenie powiatu pruszkowskiego. Oferta nr 1689.
2. Magazynier - brak wymagań, praca na terenie Piastowa. Oferta nr 1714.
3. Sprzątaczka - brak wymagań, praca na V2 etatu, sprzątanie w gospodarstwie agroturystycznym. Praca w Pęcicach Małych. Oferta nr 1757.
4. Konserwator oczyszczalni ścieków - prawo jazdy kat. B lub C, wymagana sprawność fizyczna. Praca na ternie gminy Nadarzyn. Oferta nr 1772.
5. Pracownik fizyczny/montażysta - wymagana sprawność manualna, chęć do pracy, możliwość podjęcia pracy na pełen etat lub Vi etatu. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1781 i 1782.
6. Piekarz - rok doświadczenia zawodowego. Praca w piekarni w Pruszkowie. Oferta nr 1805.
7. Sprzątaczka - brak wymagań. Praca w szkole w Piastowie. Oferta nr 1808.
8. Pracownik warsztatowy - chęć do pracy, uczciwość. Praca w Wolicy. Oferta nr 1816.
9. Pakowcz/pakowczka - zdolności   manualne,   dokładność,   sumienność.   Praca w Raszynie. Oferta nr 1830.
10. Tokarz - wykształcenie zawodowe, wykonywanie operacji obróbkowych na tokarce. Praca w Piastowe. Oferta nr 1834.

Naszemu wieloletniemu współpracownikowi – 
TOMKOWI TRĄBIŃSKIEMU 

składamy ta drogą wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmieci Mamy 

TERESY TRĄBIŃSKIEJ (z d., Gipsik) 1940 – 2018

Msza odbyła się w kościele Żbikowskim, 
zmarła pochowana została 

na tutejszym cmentarzu parafialnym w dn. 21 lipca br. 

Tomku, jesteśmy z Tobą, trzymaj się! 

Koledzy z „Głosu Pruszkowa”
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