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Felieton

Feridun Erol

Zapiski Eroltomana (55)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv, publicysta
Foto - ze strony producenta filmu

O

powiadała nam profesor Krystyna Zwolińska na wykładach sztuki w Szkole
Filmowej, jak będąc w Paryżu, odwiedziła
pewnego sprzedawcę dzieł sztuki i zobaczyła obraz podpisany przez Picasso. Nie miała
żadnych wątpliwości, że wyszedł spod ręki mistrza. Wydała okrzyk zdumienia połączonego z
zachwytem. Na co marszand lekko ją ochłodził.
To jest mój bohomaz …ale był tu rzeczywiście
Pablo i uznał, że dzieło jest godne jego pędzla i podpisał się. Nie wiem, ile zyskał obraz?
Mogę przypuszczać, że były to godne pieniądze. Wiem natomiast ile otrzymał baron Pierre
de Coubertin zgadzając się na to żeby igrzyska
olimpijskie 1936 roku odbyły się w Berlinie.
Goebbels zaproponował mu 10 000 marek
i 12 300 franków szwajcarskich. Co stanowi
dzisiaj 900 000 dolarów. Nie rzuca na kolana.
Dziś każdy piłkarz z pierwszego szeregu - Messi,
Neymar, czy Ronaldo za tygodniową grę, bierze
większą kasę niż laureat nagrody Nobla. Ale w
tamtych czasach, suma ta była nie do pogardzenia. Tak oto błękitnej krwi baron sprzedał za
srebrniki idee antyczne. Jakie one były.
„Olimpiady starożytne (których czas minął w
146 roku p.n.e. po opanowaniu Grecji przez
Rzymian) były rywalizacją wszystkich, którzy
mieli odwagę się zgłosić. Żeby nie można było
ukryć żadnych podstępów (zostawmy tu na
boku współczesne, niczym nieudokumentowane interpretacje homoseksualne), zawodnicy startowali nago. Rywalizacja zmierzała
do wyłonienia zwycięzcy. Nie było drugiego,
trzeciego, czwartego.
Z tym, że ów zwycięzca „mógł wystartować w
kolejnych igrzyskach i pomnażać swoje triumfy… Cała Grecja, nie tylko jego miasto, oferowały mu pieśni i uroczystości... Jednego z nich
przedstawia słynna rzeźba Myrona. Kogo jednak pokonał ów dyskobol, z kim wygrał swoje
walki, tego nie znajdziemy w żadnych kronikach. Był zwycięzca, a poza nim pretendenci,
którym się nie udało. Kropka. Nie notowano też
żadnych wyników. Nie z powodu niemożliwości, która mogłaby wystąpić w biegach, ale nie
w rzutach, tylko z przekonania, iż żaden dzień
nie jest do drugiego podobny. Inne słońce lub
deszcz, inny wiatr lub martwa cisza. Chodzi o
to, żeby tego dnia, o tej godzinie, bez względu
na okoliczności opasać szyję triumfatora laurowym wieńcem”. Cytuję za Ludwikiem Stommą.
Lepiej bym nie napisał.
Jak to się miało do pierwszych igrzysk nowożytnych z 1896 roku? Wobec tego, że konkurencji nie było wiele a ilość państw ograniczona
postanowiono, że nagrodzonych będzie trzech
pierwszych zawodników. Często nie było ich
więcej. Dlaczego trzech? Oczywiście, chodzi tu
o biblijny kontekst. A trzech króli, to co? Trzech
budrysów, trzech tenorów, trzy gracje itd. Boh
trojcu lubit!!!
Baron Pierre de Coubertin, człowiek ulepiony
ze wszystkiego co szlachetne, co niemoralne
i zarazem wielkie. Robił wszystko, żeby igrzyska stały się czymś więcej niż walką sportową.
Był przekonany, że przez pokojową rywalizację
między narodami zapobiegnie konfrontacjom
wojennym. W tamtych czasach nie przyszło
by mu do głowy, że w czasie zimowych igrzysk
2018 roku, w dniu kiedy reprezentacja hokejowa Rosji sięgnęła w Korei po złote krążki, w
Syrii, rosyjscy piloci zabili dziesiątki kobiet i
dzieci. Świat milczy. Zresztą w jednym i drugim
miejscu Rosjanie są nieoficjalnie. Szczególnie

Plakat I Zimowych Igrzysk Olimpijskich

widać to na igrzyskach. Występują pod flagą
olimpijską. Ponosząc karę za machlojki jakich
się dopuścili używając dopingu itd. Lista jest
długa. Tylko czekać, jak wykręcą światu nowe
numery… Ten kraj leży na "osi zła" i nie może
być inaczej.
Jak na razie siarczysty mróz, w Rzymie spadł
śnieg, a po księżniczce Annie, co spadła z konia, zaginął słuch. Ogólnie rodzina królewska
ma się dobrze, co wpływa i na moje dobre
samopoczucie. Dlaczego tak jest, nie wiem.
Obserwując kanclerza Polski (nie piszę króla,
bo wiadomo, że jest nim namiestnik Najwyższego na ziemi), tęsknię do takich wiadomości. Chciałbym wiedzieć coś więcej. Chociażby,
czym goli się człowiek mający pośredni wpływ
na moje życie? Właściwie wystarczyłoby mi
tylko tyle i nie czekałbym od lat i miesięcy na
ujawnienie innej prawdy.
W Warszawie protesty. Poszło o pomnik
smoleński na Placu Piłsudskiego. Jego autorem jest Jerzy Kalina, znakomity twórca, nasz
sąsiad z Komorowa. Ludziom nie chodzi o sam
monument, ale o zaanektowanie przez PIS
przestrzeni publicznej. Projekt pomnika Lecha
Kaczyńskiego był na tyle chybiony, że odłożono
jego realizację na zaś. Tymczasem w Szkocji, w
samym centrum Edynburga powstanie zaprojektowany przez polskiego artystę Bronisława
Krzysztofa rzeźba przedstawiająca, siedzącego
na ławce generała Maczka. Dowodził I Korpusem Polskim w Szkocji, w czasie działań wojennych. Jego żołnierze zasłynęli m. in. skutecznością w bitwie pod Falaise, a także brali udział
w operacji D-Day (1944) i wyzwalali miasta we
Francji, Belgii i Holandii. Przez komuchów generał został pozbawiony polskiego obywatelstwa i nie jest to takim wstrząsem, jak to, że
po zakończeniu II wojny światowej, nie dostał
statusu weterana i skończył jako barman w
edynburskim hotelu. Generał Anders ma swój
grób na Polskim Cmentarzu Wojennym pod
Monte Cassino. Jestem ciekaw, czy Anna Maria (dziwną ma twarz), córka generała dopnie
tego, żeby „dobra zmiana” opowiedziała się za
postawieniem pomnika Władysława Andersa?
A należy się to generałowi, jak nikomu. Był
wspaniałym dowódcą.
A generał Jaruzelski z sowieckiego nadania nie będzie miał nawet „ławeczki”. Jestem
przeciwny temu, żeby w ramach dezubekizacji
niszczyć pomniki. Zamiast zrzucić z piedestału
gen. Świerczewskiego, można było zamienić
mu głowę na Maczka, a na cokole wypisać
odpowiednie inskrypcje. Tak robili starożytni
Egipcjanie, Rzymianie i pomniejsze nacje. Praktycznie, tanio i szybko.
Niestety, tych którzy zrzucali z pomników,
wznosząc swoje, dawno już nie ma na cokołach. To jest zamachowe koło historii. Czy ja
dożyję czasów, kiedy się to koło znowu odmachnie? Pożyjem, uwidim… jak to mawiał,
Jego Ekscelencja arcybiskup Hoser.
Na szczęście, za kilka dni Dzień Kobiet. Potem już z górki. Za dwa miesiące (jak Bóg da),
rozpalę grilla i tak do Św. Jana. Niestety to
potrwa. Nie będzie teleportacji, czeka nas
Pierwszy maja a trzeciego będziemy obchodzić świeto flagi.
Życzę wszystkim żebyśmy, jak możliwie w
najszybszym czasie, grzali się w letnim słońcu.
Wasz Feridun Erol
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Felieton

Jerzy Antkowiak

LICHO NIE ŚPI albo CICHO, NIECH ŚPI LICHO
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - strona producenta filmu

T

ym razem miało być patetycznie, bo potyczki
Pań od literatury, ale i wesoło i figlarnie, bo
Dzień Kobiet (onegdaj smutny goździk, rajstopy i
obowiązkowo pokwitowanie), bo Divy Operowe i
ich pieszczotliwie rzecz nazywając „zdania odrębne”. Miało, i to bardzo miało, obłożyłem się stosownymi księgami, co lubię najbardziej, ale jak to
bywa w emocjach, wkradła sie anarchia i zaczęło
mnie drążyć niewinne, ale tylko z pozoru niewinne słowo „licho”. I zaczęło się. Po kiego licha się to
nieszczęsne licho przyplątało. Już diabli wzięli pisarki, śpiewaczki i krawcowe, już jestem nie przy
maszynie do pisania, tylko przy mojej „ścianie
płaczu” gdzie wiszą od lat różne pamiętałki i poszukuję czegoś zawzięcie, wiem, że było jakieś „licho”, ale kiedy, po co, w jakim celu? Pamiętam, że
jakoś dziwnie brzmiało, jakiś cytat czy jakaś inna
cholera, już sto kartek, pinesek i spinaczy leży na
podłodze, a tu trzeba wstać z kolan i proszę bez
żadnych uśmieszków, bo ściana płaczu „to ściana, a nie jakaś wyleniała gazetka ścienna, więc
będziemy szukać „u górze” jak przed laty mówiła
moja wnuczka Antoninka. U górze jest, a jakże
pod stosem innych wielu innych złotych myśli,
porzekadeł, cytatów; (był kiedyś jakiś dowcip o
tym, że ona była „cytata”, zaś on był „niecytaty”).
No, więc jest, istotnie dziwaczny tekst, coś mnie
w nim urzekło, zapewne ten archaizm: „A po lichaż mi ona?”. No, to naprawdę licho nie śpi, bo
na karteczce jest jeszcze, że mówi to doktor Zosimow do Razumichina, a w nawiasie, (że chodzi
o Dunię). Co robić, po rosyjsku szto diełat, trzeba
dzwonić do Andrzeja Domalika, reżyser jest pełen
wiedzy w temacie Czechow, Dostojewski, Gogol
i tacy inni. Razumichin, powiada to przyjaciel ze
studiów Raskolnikowa, a ponieważ pan Andrzej
pięknie „wyrzeźbił” Nastasję Filipownę w Ateneum, więc wiem, że wie. Mogliby też to wiedzieć
politycy: lewi, prawi i koślawi, bo ciągle paplają
o scenie (politycznej), o aktorach (dobrej zmiany), ciągle rzępolą (na dwóch fortepianach), a w
teatrach i w filharmonii widuję okruszek władzy,
czyli grupkę pełnych kultury pań i ociupinkę panów i tyle... Szkoda. PO LICHAŻ MI ONA - piękna
staroświecczyzna, a w książce Juliana Krzyżanowskiego PIW 1960 „Dwie nowe centurie przysłów
polskich” w rozdziale o LICHO taka ciekawostka:

„Potwór, noszący imię Licha, jest zwykle ludożercę i posiadaczem przedmiotów, magicznych...”.
Naszło mnie tak, licho wie, dlaczego (pewnie, że
wie) na książki, bo w piętek 23 lutego oddałem po
niestety wielu miesiącach do KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIBJ, Księcia Jozefa I książeczkę niepokaźna,
ale wielce urokliwą OPOWIADANIA CZECHOWA.
Czechow przeleżał u mnie w pościelach ponad
pół roku a może i dłużej i zapewniam, że miał
tam dobre towarzystwo, na pewno jak mnie nie
było rozmawiał z Twardochem. Ale nie za darmo,
za przetrzymywanie Czechowa w pościelach się
płaci siedem złotych i słusznie gapowe to jest gapowe, tak jak moja ściana płaczu, (bo bez niej nic
nie mogę znaleźć) jest ścianą i już, koniec, kropka,
licho nie śpi. Na razie nie śpi.
Tak mi to LICHO namieszało, że teraz polecimy
z daniem głównym felietonu, czyli LITERATKI, SOPRANY, KRAWCOWE na daleko idące skróty. Oto
one: w grudniu pisałem o IŁŁAKOWICZÓWNIE i
Jej książce sprzed wojny ŚCIEŻKA OBOK DROGI, a
teraz: czytam gruby buch, prawie cegła o tejże autorce pt. IŁŁA i gdyby to nieszczęsne licho się nie
wp…... to chciałem, aby felieton miał tytuł PIEKŁO
KOBIET. Oczywiście taki tytuł jest iskierkę, a potem zaraz pochodnie, protesty, nikt nikomu nie
ustąpi, nawet dziewuchy dziewuchom, ale spokojnie nazwa „dziewuch” jest rewelacyjna, a piekielny tytuł nieaktualny, jednak problem jest. Tak
jest problem, to znaczy, ja sobie taki wymyśliłem
żeby być daleko od współczesnej polskiej współczesności, i przez te księgi uczone zanurzyłem się
w międzywojniu. A tam, w tym dwudziestoleciu
(toczka w toczkę jak powiadają przyjaciele Moskale) to samo, co teraz u nas, ino, że brzydziej
— nie ma gdzie uciekać. Ja uciekam w książki, ale
to, że je mam, lub miewam, czytam, przeglądam,
dotykam, czuję ich zapach, ba, sypiam z nimi, ale
też i niestety zasypiam — nie upoważnia mnie,
aby je recenzować. Zazdroszczę rożnym bonzom
wszechwiedzącym recenzowania wystaw, książek, spektakli, widowisk, zdarzeń bez oglądania,
zwłaszcza, że recenzowanie żwawo przechodzi w
majsterkowanie. Niełaskawy Pan Bóg nie obdzielił nas po równo takimi talentami…
Dobrze, czyli nie dobrze, pora kończyć to gadulstwo. Co z tym daniem głównym? Proszę bardzo
– LITERATURA. Nazachwycałem się w grudniowym GŁOSIE Iłłakowiczówną, a w wypożyczonej
z Książnicy księdze IŁŁA sama sromota. Maria Dąbrowska grzmi IŁŁA - beztalencie, zaś Iwaszkiewicz
w zachwytach. Słonimski psioczył potem chwalił,
dla Dąbrowskiej IŁŁA to „pozerka i dziwaczka”, ale
za chwilę pani Maria chwali congenialny przekład
DON CARLOSA. Nieznany mi demon pióra, Maria
Jehanne de domo Colonna Walewska nie tylko
grzmi, postanawia panią Kazię „tępić bezapelacyjnie”. Potyczki, prztyczki i docinki odkładamy
ad acta, teraz będzie perełka. Iłła szyje u krawcowej suknię z perkalu, chciałaby dłuższą, ale pani
krawcowa zgadza się, tylko na jeden centymetr za
kolano, no, bo przecież TRENDY. Trendy jak wiemy
rzecz święta, krawcowa oznajmia „nie mogę sobie dla pani psuć reputacji”. Oj, kobietki, kobietki.
Autorce pani Joannie Kuciel - Frydryszak dziękuję
za piękną książkę, a jest tam w książce jeszcze i po
wojnie, mój Poznań i naturalnie kolejne rozterki
IŁŁY z CHARAKTEREM...
Na SOPRANY znajdziemy czas letnią porą, teraz
tylko zaanonsuję, temat ten sam - grzmoty Jerycha. Diva Stulecia Maria Callas, wielka wielkością
talentu i ostrością gilotyny o gwieździe Metropolitan Opera w prawdziwie szewskiej pasji krzyczała ONA NIE POWINNA NIGDY ŚPIEWAĆ, a nie były
to małe kobietki, to były HARPIE z koloraturę...
Trzecie moje bohaterki tym razem niedoopisane to KRAWCOWE, chociaż mały smaczek był przy
perkalikowej kreacji poetki, panny Kazi.
O krawcowych, moich kochanych krawcowych
chciałem napisać przy okazji tego smutnego
Dnia Kobiet - ósmego marca. Nigdy nie było mi
bardziej żal tych moich, naszych modopolskich
złotych krawiecko zegarmistrzowskich rąk pań

Już po napisaniu felietonu przychodzi, przesyłka. Ewa Rzechorzek, pasjonatka „mody polskiej” i
fruwającej jaskółki przesyła mi... książkę, tak jest, książkę prawdziwie bernardyńska o P.P. MODA
POLSKA. Niesłychane! To kapitalny finał, mojego „książkowego” felietonu.
Serdeczne dzięki pani Ewo!
krawcowych, kiedy stały w kolejce na Kubusia Puchatka w Warszawie, aby pokwitować ten żałosny
upominek + kwiatek. Moje KRÓLOWE ZŁOTYCH
IGIEŁ I NITEK.
To tyle! Pozdrawiam Czytelników, Optymistów i
Melancholików, Książnicę Pruszkowską za dobrą
literaturę, a za miesiąc? Za miesiąc będzie już po
Gorzkich Żalach i już niestety po Jajach Wielkanocnych, będzie wiosna, bliżej lata, ale bądźmy
czujni albowiem licho nie śpi. Natomiast wszyscy,
którzy wola druga cześć tytułu tego felietonu też
niech będą czujni, bo kto wie, jaki numer może
wyciąć śpiące licho.

P.S.
Był bym zapomniał, a ubawiłem się setnie. Doszły mnie słuchy, że w Rosji w ramach obowiązkowej histerii przedwyborczej ukazał sie filmik, czy
może spot reklamujący wybory i jednocześnie
ostrzegający, że jeśli bracie nie będziesz wybierał
tych, których trzeba, to ci wskoczy gej do łóżka...
Jak Pan Bóg chce pokarać to h u r t o w o rozum
odbiera. I słusznie.
To w Rosji. A u nas? Po rekonstrukcji salonowej
urn wyborczych, kto, w co wskoczy, co komu wyskoczy, a co kogo zaskoczy to chyba nawet poczciwy Pan Bóg nie wie.
J.A.
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Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa
Tekst & foto - NATURMED

W schorzeniach
kręgosłupa metody akademickie są
mało skuteczne, a
rutynowe leczenie
środkami przeciwbólowymi,toryzyko
działań ubocznych,
często gorszych niż
problem z kręgosłupem. Sens leczenia
kręgosłupa lekami
jest taki sam, jak
leczenie bólu zęba
tabletkami, a nie u
dentysty.

Z

adaliśmy kilka pytań doskonałemu specjaliście bezoperacyjnego leczenia, który od
wielu lat wykonuje zabiegi w ośrodku NATURMED - panu Wojciechowi PAPAJEWSKIEMU.
Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowaniu decyzji o zabiegu?
- Podstawowe, to zapoznanie się z przyczyną
bólu, czyli z badaniami RTG lub (i) rezonansem.
Wtedy dobieram rodzaj czynności: do wieku,
stopnia dolegliwości, czasu ich trwania. Biorę
też pod uwagę aktualne i przebyte choroby,
związane nie tylko z kręgosłupem. Są, bowiem
takie, które wykluczają zabieg manualny.
Jakie metody zabiegu pan wykonuje?
- Jest ich bardzo dużo, to daje wiele możliwości pomocy: chiropraktyka ortopedyczna, rozluźnianie i rozgrzewania mięśni i powięzi oraz
więzadeł wzdłuż całego kręgosłupa, ale również stawów barkowych, biodrowych i kolanowych. Po takim przygotowaniu - „ustawiam”.
Jest to zmuszanie narządu ruchu do właściwego położenia i funkcjonowania, usprawnia
krążenie.
Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i możliwy?
- Bezpieczny musi być zawsze. A możliwy
po decyzji, która wynika z badań i wywiadu
z pacjentem. Dlatego często przychodnia proponuje bezpłatną ze mną rozmowę - kwalifikującą do zabiegu.
Często słyszy się o zbyt pochopnych decyzjach operowania kręgosłupa, a skutki bywają różne. Co pan o tym sądzi?
- Opinie osób tych zoperowanych lub tych,
które nie godzą się na operację - słyszę, na
co dzień. I powiem krótko: warto walczyć, by
uchronić się przed skalpelem, bo w tej walce
bardzo często się wygrywa. Osobiście znam

W związku z dużym zainteresowaniem artykułem publikujemy tekst
ponownie specjalistycznego Ośrodek Medycyny Manualnej NATURMED. Mimo ogromnego postępu w medycynie, leczenie chorób kręgosłupa, to problem. Mamy trudności w uzyskaniu pomocy, terminy
na diagnostykę i leczenie są wielomiesięczne, choć boli dziś.
wielu takich pacjentów. Choć oczywiście są
przypadki, w których operacja jest jedynym
słusznym wyjściem, jest konieczna.
Coraz więcej osób po doświadczeniach szpitalnych, sanatoryjnych, braku efektów po lekach - wybiera leczenie manualne. Ważne, by
trafić w odpowiednie ręce.
NATURMED istnieje od 27 lat, a pan Papajewski przyjmuje tu ponad 14 lat. Wpisy w księdze
Naturmedu są najwiarygodniejszą rekomendacją i jak zwykle - cytujemy kilka z nich:
* „Jest dziś tendencja potępiania tych, którzy
pomagają manualnie. To moim zdaniem ukryta eutanazja! Odbieranie nadziei! Bo odchodzi
się od łóżek szpitalnych, zamyka oddziały, odma-wia diagnostyki, a tych, którzy naprawdę
pomagają - obrzydza! Mam prawie 70 lat, a
pan Papajewski pomógł rewelacyjnie. Jak nikt
dotąd! Jest niepodważalnym specjalistą od
kręgosłupów”.
(Emerytowana nauczycielka z Warszawy)
* „W Internecie roi się od tego typu specjalistów. Nigdy takim nie wierzyłem i zarzekałem się, że nie skorzystam. Ale kiedy nasz
proboszcz z parafii namówił mnie, jechałem z
ufnością.
Dziś stwierdzam: jest genialny, Nie zastąpi go
żadne urządzenie”.
(Radosław W. z Otwocka 51 lat)
* „Prywatne sanatorium, leki i zabiegi - bólu
nie zlikwidowały. Jestem informatykiem ostry ból szyi i karku, sztywność, drętwienie
rąk - uniemożliwiały pracę, wytrzymywałem
przy kom-puterze najwyżej godzinę. Wiele
przeszedłem gabinetów - bez poprawy. Dopiero pan Papajewski zdołał zlikwidować ból,
nawet powróciłem do gry w tenisa i wycieczek
rowerowych”.
(Tomasz Warden 41 lat)
* „Po wyciągach szyjnych i lędźwiowych wylądowałam w szpitalu. Kiedy zaproponowano
operację, zwiałam do domu. Ból narastał, nie
mogłam unieść czajnika, do jedzenia klękałam,
bo nie mogłam siedzieć. Niech to zabrzmi jak
zechce - ale pan Papajewski jest super. Dziś
funkcjonuję bez bólu! Bez leków i bez operacji”.
(Magdalena lat 47)
* „Kiedy kardiolog zaproponował mi p. Papajewskiego, myślałam, że robi sobie żarty.
Przekonywał mnie, że ponieważ z jego badań
wynika, iż mam serce w porządku, to moja
arytmia ma na pewno przyczynę w piersiowym odcinku kręgosłupa. Moje zdziwienie
trwa do dziś, bo rzeczywiście arytmia mi zupełnie ustąpiła, nie mam potrzeby brać leków
przeciwarytmicznych”.
(Barbara Uch lat 39)
* „Odzyskałem sprawności. Chodzę bez operacji i bez kulił”.
(Janusz Dąbrowski lat 71)
* „Poważne problemy z kręgosłupem zaprowadziły mnie do wielu gabinetów. Jednak nie
znalazłem pomocy, czułem się coraz gorzej.
Rezonans stwierdził kilka przepuklin, wypuklin

Mgr Anna Bzdak
- Bezlekowe usuwanie depresji i nerwic.
- Likwidowanie szumów uszu, dzwonienia, niedosłuchu somatycznego, zawrotów głowy, 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 dokumentów, 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
i inne zmiany. Proponowano mi zabieg chirurgiczny. A mimo to, wybroniłem się przed operacją dzięki panu Wojciechowi Papajewskiemu. Jest świetny! Bardzo dziękuję”.
(Elektronik z Warszawy l. 58)
* „Wstydzę się powiedzieć – gdzie i u kogo
szukałem pomocy przez 7 lat (zanim trafiłem
do tej przychodni Naturmed). Człowiek w bólu
chwyta się wszystkich metod. Kiedy lekarz ortopeda zaproponował mi, bym tu przyszedł
– myślałem, że chce się może pozbyć. Zrujnowałem się lekami, sanatoria nie dawały ulgi.
Tu jakbym dostał nowe życie, pan Papajewski
postawił mnie na nogi. Aż żal, że 7 lat błądziłem”.
(Anonimowy)
* „Jestem lekarzem i zawsze byłem nieufny do takiego leczenia – bez leków. Ale kiedy

moje dolegliwości nie ustępowały po żadnych
lekach, robiło się coraz gorzej i nie mogłem
już pracować (jestem stomatologiem) – zdecydowałem się spróbować. Pan, Papajewski
usprawnił mnie zupełnie, jestem zdumiony
i wdzięczny, to bardzo rozsądny człowiek, z
wiedzą i uczciwością. Może być wzorem dla
różnych specjalistów”.
(Dr J. B. l. 59 Kutno)
Jeśli badania lekarskie wskazują na kręgosłup i wykluczają inne choroby – warto zająć
się takim leczeniem, jakie stosują specjaliści
w ośrodku medycznym NATURMED. To nadzieja dla osób cierpiących, a niemogących
się operować ani zażywać leków, oraz dla
tych, którzy chcą uniknąć skalpela.
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Felieton

Maciej Woźniakiewicz

Przesłanie Pana Cogito
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Obraz - ze zbiorów Katarzyny Herbert

z więzień, a w następstwie również dzieci
amoralne i kalekie. Modliłam się, by powstało Zgromadzenie, które roztoczy opiekę nad
wyżej wymienionymi. Samodzielnej pracy w
tym kierunku bardzo się lękałam”. To były
pierwsze lata XX wieku. Okres I wojny światowej, okres pomocy rannym żołnierzom, w
którą czynnie bardzo się zaangażowała. Później, pracując jako nauczycielka wolny czas
poświęcała ludziom biednym, w tym także

w opinii świętości. Zgromadzenie, którego
duchowość oparta na regule św. Benedykta i
haśle „ Bóg jest miłością”, ma również jedną
ze swoich placówek opiekuńczych na pruszkowskim Żbikowie. Tu udzielana jest pomoc
najbardziej potrzebującym, szczególnie dzieciom i młodzieży oraz samotnym matkom. Nie
miałbym wątpliwości na kogo głosować, gdyby
kandydatem na wójta była siostra Wincenta.
Nadarzyński dylemat oparty jest dziś o dekla-

Wincenta Jadwiga Jaroszewska
(imię zakonne: Wincenta od Męki Pańskiej

O

czwartej nad ranem świat wygląda inaczej. Zanim zaczną napływać wczorajsze,
uśpione myśli i niepokój wypędzi z łóżka i rytm
tykającego zegara podda niczym dyrygent
pierwsze takty uwertury do dzisiejszego dnia,
jest cisza… W tę ciszę wsłuchiwali się poeci
opisując stan swego ducha, wsłuchiwali się
święci otwierając serce do Boga. Ta błogosławiona cisza pisała niewidzialną dłonią, na ogół
jeszcze nieuświadomiony plan najbliższych
wydarzeń. Każda cisza niesie w sobie nieodgadnioną nadzieję, która jak napisał o niej Jan
Szczepański, jest aktem litości losu, nad nędzą
ludzkiej egzystencji. Bardzo wysoko ulokowana w religii chrześcijańskiej, staje się w ciągu
dnia motorem naszych pierwszych reakcji w
uwerturze budzącego się ranka. Z niej rodzą
się czyny wielkie i małe podłości, które potrafią nagle zamienić ją na egoistyczne złudzenia.
Dziś o czwartej nad ranem, w dniu świętym,
w niedzielę, kazano mi decydować o moich
przyszłych losach i losach moich sąsiadów.
Powodem były wybory uzupełniające. Zastanawiałem się jak zachowaliby się święci idąc
na wybory, do których namawia Kościół. Może
w ogóle by nie poszli?... Ich oczy zawsze kierowały się ponad ziemską egzystencję, a swoją
dobrą energią obdarowywali wszystkich, jak
nawet w swych deklaracjach nie potrafił zrobić tego nie jeden wójt gminy. Wczoraj podczas audycji radiowej podarowano mi małą
książeczkę o przyszłej świętej, kandydatce
na ołtarze, Jadwidze Jaroszewskiej. Niejeden
ksiądz zdziwiłby się, że taka to „Sługa Boża” (to
oficjalny tytuł po rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym) żyła wśród nas i która otwierając
myśli o czwartej nad ranem, dała się prowadzić
nadziei widząc więcej niż inni zdołali wymyśleć.
„Pragnieniem moim od lat szkolnych było pomagać w stworzeniu warunków zadawalających tym, którzy z powodu upośledzenia fizycznego, albo moralnego nie mogą pracować
w warunkach zwykłych. Za takich uważałam:
upadłe kobiety, ludzi obarczonych chorobą
zaraźliwą a nieuleczalną, oraz wychodzących

budzony na siłę syn zbiera myśli i wymienia
powody”. Po pierwsze – jest tam potwornie
nudno. Po drugie, bo mi dokuczają dzieciaki,
a po trzecie to w ogóle nienawidzę szkoły”. Na
to ojciec „To ja podam ci trzy powody, dla których powinieneś iść do szkoły. Po pierwsze, to
twój obowiązek, po drugie, że masz 45 lat, a po
trzecie, ponieważ jesteś dyrektorem szkoły”.
Nie darmo przysłowie ludowe mówi, że „życie
jest loterią”. Nadzieja zaś jawi się jako nieodłączna jej część, a kto gra zawsze ma nadzieję
trafienia, inaczej budzenie o czwartej, czy innej rannej godzinie przestaje mieć sens- lepiej
spać dopóki nie przebudzi nas rzeczywistość
złego wyboru przez innych. Dziś wypada mi
się mocno szczypać, bo przecieram oczy jakich
wyborów dokonujemy. Pytanie – czy na jawie,
czy we śnie?, bo osądzanie trupów i toczenie
wojny nienawiści mówi mi, że nasi wybrańcy
albo nas oszukali, albo my sami tacy jesteśmy.
„Nie sądźcie abyście nie popadli pod sąd –
ostrzegają święci Chrystusa, bo tak jak wy sądzicie was też sądzić będą”. O tej prawdzie zapominają „najgorliwsi” wyznawcy Chrystusa,
którzy frymarcząc Jego Słowem, niosą dumnie
sztandary, pod którymi ukrywają się prywata
i często buta. Do tego stopnia, że zapominają
swe szlachetne hasła z okresu kiedy zabiegali
o głosy wyborców. Nadzieja pozostaje wręcz w
rękach takich jak siostra Wincenta. I nie zależnie od losów jakie zgotuje nam przyszłość, nie
zależnie od naszych wyborów, warto obudzić
się choć czasem, o czwartej nad ranem i choćby w natchnieniu poety pomyśleć o naszej
przyszłości. Idź choćby po swoje nieszczęście
– apeluje Zbigniew Herbert, po klęskę, która
będzie twoją ostatnią nagrodą by udowodnić
swoją prawość i miłość.
Zbigniew Herbert – Przesłanie pana Cogito

Józef Czapski, „Zbigniew Herbertˮ, ok. 1968 r.
moralnie zaniedbanym .Tych nieszczęśliwych
odnajdowała na ulicach i zaułkach rodzinnego
miasta - Piotrkowa Trybunalskiego. W nadziei,
zrodzonej w 26 lat po jej urodzeniu, w 1926
roku powstało Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek-Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
które wystukane przez rytm ówczesnych potrzeb, stało się jej programem i programem
zgromadzonych w nim sióstr, na życie. To była
nadzieja wynikająca z dążenia człowieka do
wsłuchiwania się w istotę istniejących problemów moralnych i bytowych, a nie pewności i
ludzkiej arogancji, która rodzi się z głupoty i
przemienia nadzieję w złudzenia. Siostra Wincenta zmarła rok później. Żyła zaledwie 37 lat,
a dokonała rzeczy monumentalnej, umierając

racje, które nie zawsze niosą nadzieję, a często
złudzenia. W tej wielkiej loterii trudno przewidywać, a rachunek prawdopodobieństwa
może dawać tylko bardzo ogólne orientacje.
Na razie, deklarowany przez kandydatów cud
przemiany można by przyrównać do cudu w Kanie Galilejskiej, gdyby nie obawa, że jego efekt
zadziała w odwrotną stronę. Co zatem robić…
spać dalej? Na myśl przychodzi mi anegdota z
książki mądrego o. De Mello. Pewien mężczyzna puka do drzwi pokoju swojego syna wołając „Obudź się!”. W odpowiedzi syn ziewając
z trudem wyrzuca słowa „Nie chcę wstawać
tato”. Poirytowany ojciec naciska „Wstawaj,
musisz iść do szkoły!”. „Ale ja nie chcę” – słyszy
odpowiedź. „Dlaczego?”- pyta ojciec .Prze-

idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w
proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu aby dać świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych
niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys
i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o
świcie
strzeż się jednak dumy niepotrzebnej
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było
lepszych
strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy
światło na murze splendor nieba
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu
są po to żeby mówić: nikt cię nie pocieszy
czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę
powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo jak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku
a nagrodzą cię za to co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku
idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora
Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów
Bądź wierny Idź
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Moje
wczoraj
w
Muzeum
Dulag 121
Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk z Głosu Pruszkowa

W

sobotę 24 lutego, na zaproszenie Książnicy Pruszkowskiej oraz Muzeum Dulag
121, odbyło się spotkanie z Janem Eljaszewiczem.
Pomimo niesprzyjającej aury do siedziby Muzeum przyszło wielu mieszkańców Pruszkowa,
Piastowa i Milanówka zainteresowanych wspomnieniami Autora – znanego pruszkowskiego
społecznika, autora pierwszej koncepcji przestrzennej pomnika upamiętniającego męczeństwo warszawiaków.
Jan Eljaszewicz, jako małoletni więzień Dulagu
121 dzielił swój los z setkami tysięcy warszawiaków
i wspomnienia z tego traumatycznego przeżycia
(jak również wspomnienia z Powstania Warszawskiego) zawarł w swojej najnowszej książce Moje
wczoraj. Ale Jego gawęda nie dotyczyła tylko wojny i związanych z nią reminiscencji. Opowiadał też
o swojej pasji społecznikowskiej, licznych zainteresowaniach, pruszkowskim ruchu sportowym i
perypetiach związanych z pomysłem, a następnie
realizacją upamiętnienia męczeństwa cywilnych
mieszkańców Warszawy. Stąd też z dużym zainteresowaniem spotkała się również poprzednia
książka Pana Jana – Z dziejów ruchu sportowego
w Pruszkowie w latach 1916 – 1974.
Po dwugodzinnej rozmowie do Autora ustawiła
się długa kolejka Czytelników pragnących zadać
jeszcze dodatkowe pytania, podzielić się wrażeniami i uzyskać autograf na jednej lub obu z prezentowanych książek.
Serdecznie dziękujemy Autorowi za niezwykle
udany i wzruszający wieczór, a Tomaszowi Malczykowi za znakomite fotografie.

Publicystyka

Włodzimierz Szpak, wydarzenie

Zwiastowanie
Włodzimierz Szpak - reżyser dokumentalista
Foto - Wikipedia

Natknąwszy się przypadkiem
na nieznane mi wcześniej „Zwiastowanie” Hansa Memlinga, zastygłem z wrażenia urzeczony
przeszywającym pięknem tego
obrazu. Ostatnio nie zdarza mi
się to zbyt często.

Z

rozumiałem już po raz któryś, że w sztuce ważniejsze jest „jak”, a nie „co”. Temat zwiastowania
był podejmowany po wielokroć przez największych
artystów europejskich od Simone Martini (XIV wiek)
do Gabriela Rossettiego (XIX wiek), jednak tylko nieliczne obrazy z tego cyklu wciąż posiadają moc oddziaływania, przynajmniej na mnie. „Zwiastowanie”
Memlinga jest jednym z nich, obok dzieł Antonella da
Messina, Sandro Botticellego i Gabriela Rossettiego.
U Antoniego z Messyny Matka Boska (w ujęciu portretowym, sama na obrazie) bardzo po kobiecemu
reaguje na niespodziewane pojawienie się posłańca
z nieba; u Botticellego zaskoczona słowami anioła
wykonuje przepiękny taneczny zwrot, jakby chciała
powiedzieć: „Nie godnam” ; u Rossettiego Maria
– młodziutka rudowłosa dziewczyna - siedzi przed
aniołem skulona w kącie pokoju wyraźnie wystraszona i oszołomiona jego obecnością. Każde z tych
przedstawień jest jakoś nietypowe, nowatorskie. Takie też jest „Zwiastowanie” Memlinga, wzorowane na
środkowej części tryptyku Rogiera van der Weydena.
Memling jest lepszy, uczeń prześcignął mistrza. Maria
wstała u niego z klęczek. Lekko omdlałą podtrzymują
dwa sympatyczne anioły. Tuż przy niej z boku stoi Archanioł we wspaniałej wzorzystej szacie z ręką wzniesioną ku niebu. Wszystkie postaci tworzą cudownie
spiętą kompozycyjnie grupę w podkreślonym mocno układzie pionowym.
I właśnie ta uderzająca
wertykalność kompozycji (w wyposażeniu pokoju też
dominują linie pionowe) oraz miękkie jasne światło
padające na Maryję i anioły podnoszą tę rozgrywającą się w mieszczańskim wnętrzu, zwyczajną - zdawałoby się – scenę, na poziom świętości, przenoszą ją
w domenę sacrum.
A jak to jest namalowane (twarze, ręce, szaty, meble, posadzka…), dech po prostu zapiera!
Przypomnę, że w polskich zbiorach znajduje się inny
wybitny obraz Hansa Memlinga - „Sąd Ostateczny”.

Od lewej: Grzegorz Zegadło dyrektor Książnicy Pruszkowskiej, Jan Eljaszewicz
oraz Małgorzata Bojanowska dyrektor Muzeum Dulag 121

Od lewej: autor książki Jan Eljaszewicz
oraz czwarty od lewej Tadeusz Hubert Jakubowski pisarz i publicysta
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Wiadomości

zapraszamy na festiwal i do kina

Czeka nas znakomity festiwal Beethovenowski
Age of Anxiety” z towarzyszeniem Orkiestry FN
pod dyrekcja Jacka Kaspszyka w piątek 16 marca,
koncert powtórzony dnia następnego. Uwertura
Cariolan op.62 Beethovena oraz Koncert skrzypcowy D-dur Brahmsa w wyk. Anne Sophie Mutter z towarzyszeniem NOSPR w Katowicach p/k
Cristiana Măcelaru – to program niedzielny 18
marca. Poniedziałek 19 marca będzie należeć do:
Mozarta (12 wariacji), Schuberta (4 Impromptus)
i Beethovena (Sonata fortepianowa G-dur oraz
Sonata f-moll) w wykonaniu pianisty Rudolfa
Buchbindera. Wtorek 20 marca będzie należał do
Samuela Barbera, George’a Gershwina, Krzysztofa Pendereckiego i Leonarda Bernsteina – ich
utwory zagra Chińczyk Conard Tao z tow. Buffalo Philharmonic Orchestra dyrygowaną przez
uczennicę Bernsteina – JoAnn Fallettę. W środę
21 marca usłyszymy II Symfonię „Kopernikowską”
Góreckiego, Polskie Requiem w skróconej wersji
(tzw. lubelskiej) Pendereckiego w wyk. Chóru FN
i Sinfonii Varsovii. W dniu izraelskim 23 marca
zobaczymy naszego pianistę Szymona Nehringa
z Orkiestrą Kameralną Jeruzalem pod dyrekcja
Avner Biron, dzień później, ale w Sali Kameralnej
FN, w dniu estońskim Trio Hemeīs plus saksofonistę Virgo Veldi. Nigdy niewykonywaną w Polsce operę (w jednym akcie, koncertową) Nikołaja
Rimskiego-Korsakowa „Kościej Nieśmiertelny”
usłyszymy w piątek 23 marca na koncercie wieczornym w wykonaniu studia operowego Teatru
Maryjskiego z Moskwy.
Na zamku Królewskim w Sali Wielkiej w sobotę
24 marca w południe usłyszymy recital Krzysztofa Książka a wieczorem w FN operę Moniuszki
„Widma”. Córka Agnieszki Duczmal – Anna Duczmal-Mróz poprowadzi Orkiestrę Kameralną PR
Amadeus na Zamku w niedzielne południe 25
marca. Dalej z ciekawszych: wtorek 27 marca to
Bernstein – w wersji kameralnej słynne „Chichester Pslams” oraz utwory „religijne” Krzysztofa
Pendereckiego w wyk. Chóru i Opery Filharmonii Podlaskiej; środa 28 marca – to „Siedem
ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” wg Josepha
Haydna w wyk. Szymanowski Quartet z Wojciechem Pszoniakiem, jako narratorem; czwartek 29
marca – to Ravel (4 min. kadisz) i Mahler oraz
ostatni dzień Festiwalu w Teatrze Wielkim – Antonina Dvořáka „Stabat Mater” w wyk. Orkiestry
Symfonicznej FN.

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Plakat ze strony www.beethoven.org.pl

O czym poinformowała media Elżbieta Penderecka na konferencji
w PAP. Jest ona szefową
Festiwalu, ustala daty i
obsadę imprezy, jaka w
tym po raz 22 odbędzie
się w dn. 16 – 30 marca
w Sali Koncertowej FN,
salach Zamku Królewskiego i Teatru Wielkiego, a także w Zachęcie
i na Okólniku – na Uniwersytecie Muzycznym
im. F. Chopina.

T

egoroczny Wielkanocny Festiwal Ludwiga
van Beethovena ma w tytule hasło „Beethoven i wielkie rocznice”. Jest ich sporo, wymieńmy
niektóre: 120 urodziny George’a Gershwina; 100
- Leonarda Bernsteina; 85 - Krzysztofa Pendereckiego; 100 lecie Estonii… te fakty będą miały swe
odzwierciedlenie w repertuarze koncertów. W
sumie usłyszymy 13 koncertów symfonicznych, 3
kameralne i 2 recitale pianistyczne. „22 lata czekałam na Krystiana Zimermana, czekałam cierpliwie i nie naciskałam” – stwierdziła Pani Elżbieta i
to właśnie on otworzy Festiwal grając III Symfonię
Es-dur (Eroika) Beethovena oraz II Symfonię „The

Prawda to niebezpieczna broń
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Filweb

F

ilm „Czwarta władza” (The Post) powinni
obejrzeć studenci politologii i dziennikarstwa; wydawcy prasowi i działacze samorządowi. Ci ostatni dlatego, że lubią żyć w dziwnej
symbiozie z lokalnymi mediami.
Nim film Spielberga dotarł na nasze ekrany stał
się głośny, może nie ze względu na tematykę, ale
na nazwisko reżysera i obsadę – aktorów grających
głównych bohaterów obrazu: rewelacyjnego tutaj
(i jak niemal zawsze) Toma Hanksa i Meryl Streep.
Tutaj uwaga – ta para spotkała się u Spielberga po
raz pierwszy! Ponadto obraz uzyskał 6 nominacji
do Złotych Globów i 2 do Oskarów: za najlepszy
film i najlepszą rolę kobiecą. Jak będzie, zobaczymy za miesiąc, ale znana krytyk filmowa ze Stanów
Pauline Kae (która „odkryła” i wylansowała Spielberga) nie wróży nagród, twierdząc, że nie jest to
film wybitny, a poza tym „biały”. Nim poświęcimy
obrazowi kilka zdań, warto uzmysłowić sobie, że
Spielberg, a tym bardziej autorka scenariusza Liz

Hannah nie są pierwszymi, jacy pochylają się nad
słynnym raportem „Pentagon papers”. Sprawa
była głośna w USA w 1971 r. -orzeczenie Sądu Najwyższego 403 U.S.713 z głosami 6:3 za publikacją
raportu oraz książka wydawnictwa Beacon Press.
Wiele lat potem, bo dopiero w 2003 r. zrealizowano film „The Pentagon Papers” (Akta Pentagonu)
z Jamesem Spaderem grającym Daniela Ellsberga.
Lecz film Stevena Spielberga nie jest o samym wykradzeniu raportu, lecz o dylematach dziennikarzy
i wydawcy „The Washington Post” (stąd tytuł oryginalny The Post – niezrozumiały dla polskiego widza). Rzeczony Ellsberg był doktorantem ekonomii
w 1959 r. na Harvardzie i długo pracował w RAND
Corporation. Ta nieco tajemnicza organizacja była
(i jest) think tankiem i ośrodkiem badań często i
gęsto na potrzeby agend rządu USA. Dość powiedzieć, iż jej pracownikami byli: Donald Rumsfeld,
Condolezza Rice, Francis Fukuyama czy teoretyk
wojny jądrowej – Herman Kahn. Sekretarz stanu w
rządach demokratów Robert McNamara zamówił
w RAND Co. raport dotyczący skutków militarnego
zaangażowania Ameryki w Korei i w Wietnamie.
Powstał dokument liczący 7 tys. stron na potrzeby
Pentagonu, utajniony, albowiem realna prawda
była w opozycji do polityki lansowanej przez prezy-

dentów USA – od Kennedy’ego po Nixona. Daniel
Ellsberg poznawszy realia Wietnamu na własnej
skórze skopiował w ciągu kilku miesięcy raport
i wyniósł go na zewnątrz. I tu jest punkt wyjścia
dla filmu Spielberga, dylemat redaktora naczelnego Bena Bradleego (Tom Hanks) The Washington
Post, by przebić konkurencję The New York Times,
jakiej podrzucono fragment raportu. Filmowym
rzutem na taśmę udało się uzyskać, co publikuje
NYT, więcej przy opieszałości konkurencji i zdobyciu całości raportu – publikować go czy nie, i to w
sytuacji, kiedy zagrożony finansowo The Washigton Post wchodzi na giełdę. Lecz decyzję podejmuje właścicielka gazety Kay Graham (Meryl Streep)
będąca w podwójnie trudnej roli: grozi jej proces,
upadek pisma i infamia przyjaciół z kręgów rządowych z jakimi utrzymuje znakomite stosunki.
Mistrz kamery (zdjęcia Janusz Kamiński) Steven
Spielberg dramatycznie przedstawia dylematy
obojga, obraz momentami dynamiczny i oddający z realiami pracę w dużej redakcji i drukarni,
co niżej podpisany może potwierdzić – albowiem
swego czasu pracował w redakcji nocnej dziennika
w Domu Słowa Polskiego. Ten stukot maszyn do
pisania, bieganie z maszynopisami, praca redaktora technicznego, zecerni – odlewanie wierszy i

wreszcie przycisk i maszyna drukarska rusza. To
obraz także o emancypacji kobiet, jakie w Stanach
wkrótce osiągną pozycję równą mężczyznom. Obraz o zasadach – standardach dziennikarstwa, o
jakie niełatwo nawet w tak rozwiniętej demokracji, jaka jest w USA. O nadrzędną rzecz – prawdę.
I wiara Spielberga w dziennikarstwo, czemu wyraz
dał w rozmowie z dodatkiem piątkowym GW „To
jest grane”.
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Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Tadeusz Jackowski cz. 2
Tadeusz Jackowski (19262017) i Andrzej Jackowski
(1925-1993), mieszkańcy Podkowy Leśnej, na początku października 1944 trafili do obozu
Dulag 121 w wyniku łapanki
przeprowadzonej w rodzinnej
miejscowości. Chociaż nie byli
warszawiakami potraktowano
ich jak mieszkańców Warszawy
i wywieziono do Niemiec jako
robotników
przymusowych.
Prezentujemy Państwu drugą
część wspomnień Tadeusza Jackowskiego, które spisał w 1998
r. Po pobycie w obozie przejściowym, co opisuje w pierwszej
części, został przewieziony do
Meklemburgii, gdzie pracował
w niemieckiej cukrowni. Kontynuacje wspomnień będziemy
prezentować w kolejnych numerach „Głosu Pruszkowa”.

Tadeusz Jackowski 1948 r.

8

października 1944 roku. Spisanie personaliów.
Mój numer – 187, Jędrka –188. Potem roboty
porządkowe z jeńcami sowieckimi pilnowanymi przez
„szakała”, czyli wachmana uzbrojonego w karabin sys-

Andrzej Jackowski 1948 r.
temu Krag-Jørgensena (broń zdobyta na Norwegach i
Duńczykach).
Na terenie cukrowni znajdowała się suszarnia krajanki
buraczanej na paszę. Po zakończeniu kampanii cukrowej
produkowano tam krajankę z brukwi. Drugim zakładem
była wytwórnia płatków ziemniaczanych z parowanych
ziemniaków. Trzecim zakładem był tartak. Od przystani
na kanale, przechodzącym obok cukrowni, do tartaku
przebiegała kolejka linowa. Wózek transportowy poruszał
się nad terenem cukrowni na linach podwieszonych do
dwóch słupów z kratownicy stalowej. Odległość między
słupami wynosiła około 200 metrów. Wzdłuż licznych
torów usypane były wysokie, 4–5-metrowe hałdy węgla.
Przy wapienniku góry kamienia wapiennego do wypalania wapna niezbędnego przy produkcji cukru. Z magazynu
cukru do przystani pobudowany był na wysokości pierwszego piętra taśmociąg do transportu worków z cukrem.
Długość jego wynosiła około 100 metrów.
9 października 1944 roku. Pracujemy w polu – wyrywamy buraki cukrowe.
10 października 1944 roku. Przeprowadzamy się do
murowanego baraku. Ściany szczytowe tego baraku zrobione były z grubej dykty. Wzdłuż ścian długie piętrowe
prycze z siatką ogrodzeniową pod siennikami ze słomą.
Do przykrycia się koc dość mocno zużyty. Uliczka i drugi
rząd prycz, ale tylko równolegle do dłuższego boku baraku. Posadzka z płytek ceramicznych. Pod ścianą szczytową kran z wodą i kratka ściekowa. Na środku dwa długie
stoły z ławami oraz olbrzymi piec, o średnicy około 150
cm, w którym w ciągu nocy spalało się co najmniej 100
kg węgla. Okienka na wysokości piętra pryczy zakratowane, nieotwierane i zamalowane na niebiesko. Do baraku przybudowana była ubikacja. W dzień po baraku
szwendał się Herr Schultz, stary dziadyga z owczarkiem
niemieckim. Około godziny 19.30 Herr Schultz zamykał
barak na kłódkę i szedł do domu.
Robota w magazynie suszonek krajanki buraczanej.
Dyrektor cukrowni Muller pobił jednego z naszych, bo
uznał, że ten leni się w pracy.
11 października 1944 roku. Ładowanie worków z suszoną krajanką do wagonów. Worki papierowe po 60

kg. W wagonie trzeba było upchnąć ich 160. Do wagonu
worki zjeżdżały rynną z drugiego piętra. Od czasu do czasu Niemiec na górze lał w rynnę trochę oliwy, a wtedy
worek pędził jak wariat, tak że razem z nim lądowało się
pod drugimi drzwiami wagonu. Po załadowaniu wagonu należało go zamknąć, odtoczyć i podstawić następny
wagon. Najlżej przetaczało się wagony francuskie, najciężej holenderskie i belgijskie.
12 października 1944 roku. Robota jak poprzedniego dnia. W pewnym momencie wagon ładowany przy
magazynie nagle odjechał przetoczony przez manewrujący parowóz. Niemiec nadzorujący robotę podbiegł
wściekły do parowozu, wymyślając maszyniście. Powtarzał swoje: „Zum Teufel, Donnerwetter, Herr Got noch
einmal…”. Maszynista– jeniec sowiecki – popatrzył na
niego z góry i zaczął mu wymyślać po rosyjsku. Litania
jego przekleństw objęła wszystkich przodków i potomków, krewnych i powinowatych Niemca oraz części jego
ciała. Trwało to chyba ze 20 minut bez powtarzania wymysłów, a w końcu Rusek oświadczył spokojnie, że inny
majster kazał mu przetoczyć wagony. Przedstawienie
było wspaniałe.
13 października 1944 roku. Robota przy maszynach
sypiących suszoną krajankę do worków. Maszyny były
na drugim piętrze. Dwie maszyny napełniły po 1200
worków w ciągu 12-godzinnej zmiany, jako że pracowało się od 6 do 18. Maszynę obsługiwały dwie osoby:
założenie worka, zapięcie pasa, uruchomienie dźwigni.
Po napełnieniu worka wyłączenie się dozownika, odpięcie worka, postawienie go na wadze i da capo. Wagę
obsługiwał jeden człowiek – sprawdzał ciężar, zawiązywał worek drutem i spuszczał go w rynnę transportową.
Trzecia maszyna dosypywała jeszcze 800 worków na
zmianę. Tę maszynę obsługiwał jeden delikwent, dowożąc napełniony worek okarą, czyli dwukołową taczką, na
wagę. Majster, tak nazywano każdego Niemca kierującego robotą, liczył puste worki, kładł je na stoły przy
dozownikach i notował sobie liczbę wydanych worków.
Susz buraczany, który nie został załadowany do worków,
sypał się do sąsiedniego pomieszczenia o wysokości
trzech kondygnacji. Kurz był potworny. W ciągu jednej
zmiany na wszystkim osiadała warstwa kurzu o grubości
dochodzącej nawet do 20 centymetrów.

14 października 1944 roku. Robota jak poprzedniego
dnia. Nasz majster zniecierpliwiony zbyt powolnym zsuwaniem się worków rynną do wagonów, obficiej chlapnął w nią oliwy. Po chwili worki zaczęły zjeżdżać jak narciarz szusujący po stromym stoku. Wyobrażam sobie, jak
rzucało nieborakami chwytającymi paczki w wagonie.
Nie dając sobie rady, zablokowali worek i rynna szybko
zapełniła się do drugiego piętra. Trzeba było odstawiać
pełne worki na boki pomieszczenia, tak jak to się robiło
przy zmianie wagonu. Zaczynało się być ciasno. Niemiec
wymyślał przez okno pracującym w wagonie i popędzał
ich, ale nie dawało to żadnego efektu. Poszedł więc na
dół. Zatrzymaliśmy maszyny i cały „suszony urobek” sypał się do sąsiedniego pomieszczenia, z którego buchały
kłęby kurzu. Interwencja majstra na dole podziałała, bo
rynna się opróżniła. Po chwili z tumanu kurzu wypadł
Niemiec, pędząc z kolei nas z wrzaskiem do roboty. Tego
dnia obsługiwałem trzecią maszynę, więc musiałem dobrze się uwijać, by również wszystkie odstawione worki
wyekspediować na dół. Po pewnym czasie sytuacja się
unormowała, a Szwabisko uspokoiło.
15 października 1944 roku. Niedziela, więc zmiana
szychty z dziennej na nocną. Robota od 6 do 12, odpoczynek do 18, a następnie robota do 6 i 12 godzin
odpoczynku.
19 i 17 października 1944 roku. Robota na nocną
zmianę. Uzupełniając informację o kurzu, należy dodać, że w zimnej wodzie nie można było się tak umyć,
by się go pozbyć. Umywalnia, bo praktycznie biorąc, nie
była to łaźnia, w cukrowni była dużym i wysokim pomieszczeniem z betonową posadzką i kilkoma rzędami
betonowych koryt, nad którymi co 120 cm znajdowały
się rury z kranami. Woda była tylko zimna. W końcu
pomieszczenia znajdowało się kilka kabin z natryskami
i doprowadzoną ciepłą wodą. Napisy na drzwiach głosiły: „Cabinet reserve aux Allemands”, czyli „Nur für
Deutsche”. W ciągu kampanii cukrowej dali nam dwa
razy po małym glinianym mydełku, pudełku proszku do
prania, pudełku sody kalcynowanej i raz mydełko do
golenia. Zaś duży napis na ścianie wzywał: „Zur Ordnung und zur Sauberkeit sei jeder Kamerad bereit”,
co można by przetłumaczyć: „Kolego, bądź gotów do
utrzymania porządku i czystości”. W naszych warunkach hasło to było czystą kpiną.

Marzec w Muzeum Dulag 121
13.03 g. 17:30 – Marzec 68 po pięćdziesięciu
latach. Oceny, interpretacje, manipulacje – wykład prof. Jerzego Eislera – dyrektora oddziału IPN
w Warszawie, w ramach „Przystanku Historia w
Muzeum Dulag 121”
18.03 g. 18 – Gawędy o Mazowszu – spotkanie z
Lechosławem Herzem, w ramach cyklu Literatura
i Historia
23.03 g. 18 – Józef Piłsudski. Przygotowania do
I wojny światowej. Drużyniacy i strzelcy - wykład
dr hab. Piotra Szlanty w ramach Akademii Niepodległości

Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 7 – 11 lat
na spotkania Klubu Bardzo Młodego Historyka,
które odbywają się w każdą sobotę od 10 do 12.
W marcu zapraszamy również na zajęcia Klubu
Młodego Historyka, przeznaczone dla młodzieży
w wieku 12 – 15 lat. Zainteresowanych udziałem
w spotkaniach prosimy o kontakt.
Więcej informacji na www.dulag121.pl oraz pod
numerem telefonu: (22) 758 86 63.
Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a; 05-800 Pruszków

Plan cukrowni w Malchin z odręcznymi notatkami T. Jackowskiego
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list od Tadeusza H. Jakubowskiego

Drogi Mirku (60)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

N

a fotozagadkę zamieszczoną w nr
02/2018 Głosu Pruszkowa można byłoby
odpowiedzieć jednym zdaniem. Ale to byłoby
zbyt łatwe i pozbawiłoby mnie przyjemności i
radości, jakie czerpię z pisania.
Zdjęcia, o którym mowa nigdy by nie było,
gdyby państwa zaborcze w roku 1914 nie wzięły się za łby i nie skoczyłyby sobie do gardeł.
Wystarczyła iskra (zamach w Sarajewie), żeby
doszło do niespotykanego dotychczas w historii mordobicia. Doprowadziło ono do tego, że
w połowie 1915 roku Rosjanie opuścili Osadę
Pruszków. Ich miejsce zajęli na trzy lata Niemcy.
Największa w dotychczasowej historii jatka,
jaką była Wielka Wojna, wymagała ciągłych uzupełnień mięsa armatniego. Stąd jedni i drudzy po
obu stronach frontu „blatowali” Polaków, chcąc
uzyskać ich przychylność. Formy tego „blatowania” były różne. W Charkowie na przykład – może
to było już po rewolucji Lutowej – powstała polska szkoła techniczna. Mój przyszły tata Czesław
Jakubowski był uczniem tej szkoły.
Niemcy też nie zasypywali gruszek w popiele.
5-tego listopada 1916 reaktywują Królestwo
Polskie. Tydzień później 13-tego listopada 1916
roku Osada Pruszków uzyskała prawa miejskie.
Pierwszym burmistrzem zostaje inż. Edmund
Wargenau – mieszkaniec Pruszkowa od 1902
roku. Był on architektem po studiach na Politechnice w Charlottenburgu (obecnie dzielnica
Berlina). Nawiasem mówiąc był on dziadkiem
mojego ciut młodszego kolegi Władka Wargenau, zaniaka (matura 1951).
Osada Pruszków uzyskała prawa miejskie nie
z powodu przyjaźni dla Pruszkowian. Chodziło
o to, że w Pruszkowie potrzebny był posterunek żandarmerii. Prawo niemieckie pozwalało
na instalowanie takich posterunków tylko w
miastach. Tak, więc w 2016 roku razem z mieszkańcami Piaseczna i Otwocka Pruszkowianie
obchodzili setną rocznicę utworzenia takich
posterunków w naszych – już miastach.
Niemcy w ramach „blatowania” Polaków
pozwalali Pruszkowianom na działalność historyczno-patriotyczną, tym chętniej, o ile
była ona skierowana przeciw Rosjanom. Taką
działalnością był chęć uczczenia zbliżającej się
setnej rocznicy śmierci Naczelnika Tadeusza
Kościuszki. Nawiasem mówiąc, kult Tadeusza
Kościuszki był w Pruszkowie prawie powszechny. Pamiętam, że w domu mojej babci Franusi
i dziadka Józefa Dzierlińskich – rodziców naszej (miałem jeszcze siostrę Wiesię) przyszłej
mamy Cecylii – na honorowym miejscu wisiały
trzy obrazy (reprodukcje): Matki Boskiej, Pana
Jezusa i Naczelnika Tadeusza Kościuszki.
Na zdjęciu zamieszczonym w nr 02/2018 Głosu Pruszkowa widzimy odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki w dniu setnej rocznicy jego
śmierci, czyli 14 listopada 1917 roku. Uroczystość ta poprzedzana byłą nabożeństwem w kościele Najświętszej Marii Panny na Żbikowie. Po

nabożeństwie mieszkańcy Pruszkowa przeszli w
pochodzie do placyku u zbiegu ulicy Narodowej
i Łaziennej (obecnie POW) przy ulicy Głównej
(obecnie 3-go Maja). Stosowne na taką okoliczność przemówienie wygłosił ks. prałat Tadeusz
Czachowski ze Żbikowskiego kościoła. Po jego
wygłoszeniu dokonał poświęcenia monumentu. Na fotografii pierwszy od lewej pomnika.
Popiersie Tadeusza Kościuszki umieszczone na
wysokim (słupowym) cokole posadowionym na
kopcu usypanym przez mieszkańców naszego
już miasta. Tuż za pomnikiem wkopano krzyż.
Kilka dni później całość ogrodzono drewnianym parkanem. Witold Dąbrowski poeta ze
Żbikowa, tak pisał o tym parkanie:
Na ulicy Narodowej
domy nieotynkowane
ma Kościuszko nos gipsowy
i sztachety ma drewniane.
Zdjęcie, na które w tej chwili patrzymy, zostało zrobione z za parkanu widocznego na
pierwszym planie. Grodził on posesję nr 27 po
drugiej stronie ówczesnej ulicy Głównej (obecnie 3-go Maja), należącej do farmaceuty Jana
Bielawskiego. Fotograf stał lub miał stanowisko między budynkiem w którym jest apteka
a ówczesną ulicą Łazienną (obecnie POW).
Początkowa apteka Jana Bielawskiego była firmowana przez jego ojca Józefa Bielawskiego.
W uroczystym odsłonięciu tego pomnika
wzięła udział również młodzież szkolna, strażacy z jednostki Straży Pożarnej mającej „remizę”
przy ulicy Pańskiej na posesji Pana Orłowskiego (druga jednostka miała remizę na Niecałej,
wcześniej w „Potuliku”) oraz członkowie Komitetu Obchodów tej rocznicy w Pruszkowie.
Byli to poza wymienionym już prałatem ks. Tadeuszem Czachowskim, proboszcz z kościoła
p.w. św. Józefa w Pruszkowie ks. Jan Kęsicki, dr.
Leszek Wolfram, dr. Józef Handelsman, drugi
komendant Straży Pożarnej Witold Chełmicki
(pierwszym był Józef Troetzer), prezes RGO
(Rada Główna Opiekuńcza) Zenon Rutkowski
oraz kierownicy miejscowych szkół: Juliusz
Sauter (z mojej Topolowej) i Czesław Babicki.
Dzień wcześniej, 13 listopada 1917 roku
w ramach tych samych obchodów stulecia
śmierci Tadeusza Kościuszki, ks. Jan Kęsicki
– proboszcz kościoła p.w. św. Kazimierza w
Pruszkowie dokonał odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy na budynku szkoły
elementarnej na dotychczasowej ulicy Starowiejskiej. Dotychczasowej, ponieważ na mocy
uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie ulica ta
od tego dnia będzie miała dumną nazwę Tadeusza Kościuszki. Popularny do dzisiaj w Pruszkowie „Kościuch” też od tego dnia ma tego
samego, co ulica patrona.
Drogi Mirku! Na zakończenie tego listu-artykułu jeszcze dwa słowa o dalszych losach
tego kopca-pomnika. Na fotografii zrobionej
w 1927 roku, a więc w pierwsze dziesięciolecie
widać wspaniałe ogrodzenie z kutego żelaza.
Gdyby to ogrodzenie byłoby robione obecnie,
być może byłoby zrobione z kątowników walcowanych na gorąco jak ogrodzenie cmentarza Żbikowskiego. W 1946 roku po zniszczeniach wojennych miała miejsce rekonstrukcja
pomnika. W 1962 roku wyeksmitowano go do
parku „Sokoła”. Prawie na stare miejsce wrócił
w 1974 roku. Prawie, bo nie wrócił na plac, lecz
postawiony został we wnęce w ogrodzeniu budynków mieszkalnych wybudowanych w roku
1939 dla rodzin kolejarzy zatrudnionych w
Warsztatach Kolejowych.
Jak zawsze długo wpatrywałem się w zdjęcie
zamieszczone w nr 02/2018 Głosu Pruszkowa.
Najbardziej zaciekawiło mnie to, że prawie
wszystkie widoczne na nim osoby mają twarze
zwrócone w kierunku fotografa, że patrzą w
obiektyw aparatu fotograficznego. Przyczyny
mogą być dwie i być może wzajemnie się nie

wykluczają. W tamtych czasach aparat fotograficzny na Żbikówku był rzadkością. Patrzą, żeby
zobaczyć jak się fotografuje. Albo świadomi
historycznej chwili chcieli utrwalić swoją obecność w tym miejscu. Być może na powiększeniu tej fotografii najstarsi mieszkańcy naszego
grodu nad Utratą (90 minus i 90 plus) znaleźliby
swoich rodziców, babcie i dziadków.

P.S.
Zastanawiający jest dla mnie fakt nieobecności w Komitecie Obchodów stulecia śmierci
Naczelnika Tadeusza Kościuszki pierwszego
burmistrza miasta Pruszkowa inż. Edmunda
Wargenau. Może był z nieodpowiedniej „Łopcji”?
T.H.J.

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Zbiory Muzeum Dulag 121
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ocalić od zapomnienia

Ostatnia jesień Marszałka Piłsudskiego
Jerzy W. Ryll - publicysta
Foto - archiwum rodziinne autora

Zachowując oryginalny tytuł
wspomnień z lat młodzieńczych
Marii Morawskiej de domo Kępińskiej, córki Władysława Kępińskiego z Moszczanicy koło
Żywca, podejmuję się jako senoir
gałęzi Ryllów z Saskiej Kępy karkołomnego dzieła 10-krotnego
skomprymowania sporządzonego przez teściową opisu wydarzeń sprzed bez mała lat stu.
Machina czasu cofa więc datę do
roku 1934.

K

rzyż Virtuti Militari – kolor nieba i żałoby – są
to słowa Marszałka Piłsudskiego w jednym z
jego listów. Jakże trafne i głębokie zarazem ujęcie.
Krew przelana, życie oddane za Ojczyznę, spięte
jakby klamrą: błękitem nieba i czernią kiru. Dziwne
to i przejmujące: wspomnienie tamtego września
1934 roku, stawia przed mymi oczyma sylwetkę
Marszałka Piłsudskiego w tych właśnie kolorach.
Głowa w odcieniach stali z niepokojąco bladą twarzą i siwymi oczyma. Mundur strzelecki błękitno
– siwy, żadnych orderów na nim. Wspomnienia
tamtego dnia, przyćmione dziś w pamięci… wiem,
że była chwila ciszy – może ciszy wzruszenia, gdy
przed ganek dworu w Moszczanicy podjechała
czarna limuzyna, a w niej zamajaczyła stalowo –
błękitna postać. Był to dzień 8 – go września 1934
roku. To wspomnienie wydaje się dziś nierealne i
bardziej odległe niż rzeczywisty czas, który minął.
Lata bowiem, które potem nadeszły, zapadły się
w przepastną otchłań jakiegoś prabytu, jakiejś pra
– młodości.
Pamięć przekazuje jedynie trochę gestów i słów,
oraz chwilę wzruszenia, gdy ta nieco pochylona sylwetka Marszałka, stanęła na ganku dworu moszczanickiego. Był tak blady, że wydawało się, jakby
miał zaraz zemdleć. Nie zemdlał, wyprostował się,
odebrał od mego Ojca – Władysława Kępińskiego
– gospodarza Moszczanicy, chleb i sól, wysłuchał
słów powitalnych, podawał kolejno rękę, przyjął
kwiaty od mojej siostry Ini, jednakże słowa wypowiedziane do niego, twarze witających, uśmiechy,
ukłony – wszystko to obejmował jakimś nieobecnym spojrzeniem. Przedłużającą się chwilę powitania na ganku – przerwał sam... Marszałek – pytając
grzecznościowo o naukę i plany życiowe każdej z
córek Władysława Kępińskiego – przytrzymując
dłużej w swej dłoni rękę drugiej z kolei wiekiem
mojej siostry Oleńki, dowiedział się, że studiuje w
Wyższej Szkole Ogrodniczej w Poznaniu. A na to
Marszałek: „moja córka Wandzia też wybiera się
na ogrodnictwo, ale to jest skończona Wariatka”.
W głosie jego przy tym, zabrzmiała ciepła nutka
przekory. Już pułkownik Strzelecki – pierwszy oficer GISZ – u (Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych), oraz reszta sztabowców ze świty witających
Marszałka wraz z nami na ganku, otaczają Wodza
i wprowadzają do wnętrza domu, kierując się na
prawo do dużego salonu.
Marszałek Piłsudski przyjeżdżając do Moszczanicy, był już ciężko chory. Sam wprawdzie sądził, że
choruje na płuca, gdyż często przeziębiał się i kaszlał, jednak dopiero w listopadzie tegoż roku, gdy w
czasie rewii wojskowej zasłabł, lekarze stwierdzili
atak wątroby, w następstwie zaś raka. Wśród swego otoczenia znany był ogólnie z chimerycznego
usposobienia, miewał niepokoje i lęki, zrozumiałe
może tylko dla najbliższych; w związku z tym na
przykład jego pokój sypialny, przygotowany we
dworze na pierwszym piętrze – duży pokój „pod

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

filrami”, musiał mieć okna zasuwane na noc ciemnymi, gęstymi zasłonami. Najmniejszy odblask
świtu – nie śmiałby wtargnąć do wnętrza. Moja
Matka, Maria Kępińska – przesądziła w tym przypadku sprawę, kupując w Bielsku piękny gruby materiał na zasłony w kolorze ciemno – granatowym,
do trzech dużych okien w sypialni Marszałka, oraz
do dwóch w pokoju obok, gdzie był jego gabinet.
Mimo więc silnej sugestii w tym względzie panów
z GISZ –u, u nas właśnie nie było tak, jak wszędzie
gdzie sypiał Marszałek – czarnych zasłon, tylko
granatowe. „Nie będziemy u siebie witać gościa
kirem” – zdecydowała Matka – i tak już zostało.
***
Marszałek wybrał Moszczanicę na miejsce swego
odpoczynku wyłącznie na podstawie zdjęć dworu,
przedstawionych mu przez płk. Strzeleckiego. Tenże
Strzelecki mianowicie, z pierwsza swą bytnością w
Żywiecczyźnie, w początku lata tegoż roku, obejrzał
w okolicy szereg obiektów: kilka dworów, zamek
Habsburgów w Żywcu i wszędzie na miejscu – mając
ze sobą m. in. Specjalistę fotografa, zdobył dla swoich – nieznanych nam wówczas celów – szereg zdjęć.
Owszem, kurtuazyjnie pytał rodziców o pozwolenie
sfotografowania domu, nie tylko z zewnątrz, ale wewnątrz. Swą tajemniczą wówczas dla nas misję, tłumaczył koniecznością znalezienia odpowiedniej kwatery dla pewnego wyższego rangą generała, który w
tej okolicy – będzie prowadzić manewry. Dopiero z
za drugą bytnością, w sierpniu 1934 r. płk. Strzelecki
wyjawił rodzicom o kogo chodzi. Marszałek Piłsudski
miał więc przedstawiony sobie szereg zdjęć ziemi żywieckiej, cały zestaw obiektów mieszkalnych, które
– z racji swego położenia geograficznego – wszystkie
odpowiadały wymogom klimatycznym i zdrowotnym, jakie polecili mu lekarze. Oglądając zdjęcia, z
miejsca zainteresował się tylko Moszczanicą; jak się
to mówi – „wpadła mu w oko”. Jego doradcy wysuwali poważne trudności w urządzeniu dla niego
szybko w Moszczanicy wygodnej kwatery, w związku
z brakiem światła elektrycznego.
„Pomyślę do jutra” – powiedział, „zostawcie mi
te zdjęcia”. A „jutro” zdecydował: „jedziemy do
Moszczanicy!” Po tych słowach ówczesny starosta
żywiecki Döllinger otrzymał rozkaz z Warszawy, by
błyskawicznie przeprowadzić instalację elektryczną
z Żywca do Moszczanicy – odległość trzy kilometry
– co powiat miał w planach za parę lat. Z polecenia tego wywiązał się znakomicie. Otóż Marszalek
Piłsudski, będąc już zdecydowany na Moszczanicę,
pytał o właścicieli i rodzinę. Jak dowiedzieliśmy się
później, byliśmy wszyscy – nie wiedząc o tym - sfotografowani; poszły też, gdzie należy dokładne raporty
o tym, co kto z nas robi i kim jest.
Oczywiście dotyczyło to przede wszystkim rodziców, a zwłaszcza Ojca; że mianowicie nie należy do
żadnej partii i pracuje nad podniesieniem oświaty
rolniczej wśród ludności wiejskiej.
***
Spałeś już snem wiecznym „Pod Srebrnymi Dzwonami”, gdy polskie niebo zasnuło się żałobą, a na ganku dworu gdzie stałeś – pozornie tak niedawno – cały
w barwach „Virtuti Militari”, jak legenda o odzyskanej Niepodległości – zgoła już inna sceneria: Dudnią
buty Wehrmachtu, trzaskają – jak cięcie miecza –
brutalne rozkazy najeźdźcy „raus, raus”. I dlatego to
właśnie tak trudno dziś – po tylu latach – odtworzyć
w wyobraźni tamten ranek wrześniowy z 1934 roku.
Tę jakąś ciszę panującą wtedy w powietrzu, to jakieś
poczucie bezpieczeństwa, te ciepłe kolory jesienne
wszystkiego, co było jeszcze wówczas wokół „takie
swojskie i nasze”.
Machina czasu zmierza ku chwilom spisania wspomnień przez Marię Morawską, mija je i zatrzymuje
się na dacie AD2018 = symbolicznej dacie odbudowania Rzeczpospolitej w ustroju republikańskim,
czemu Pierwszy Marszałek Polski Józef Klemens Piłsudski przysłużył się setnie.

Marszałek ze świtą witany przy wejściu

Marszałek na tle grupy oficerów

Widok dworu w Moszczenicy
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nasza korespondencja z Niemiec

Byliśmy w Bogensee

CO MOŻNA ZOBACZYĆ?
Praktycznie wszystko, z tym że willa zamknięta
jest na przysłowiowe 4 spusty. Podjeżdżamy wąską asfaltówką od zachodniej strony, przy budce
strażniczej akurat parkuje samochód firmy ochroniarskiej. Po krótkiej rozmowie orientujemy się –
strażnicy to nie przewodnicy i uzyskawszy zgodę
machnięciem ręki - zwiedzamy. Po prawej stronie
hala sportowa i boiska – pobudowane zapewne w
latach 70. (typowe konstrukcje znane i u nas), po
lewej stajnie dla kucyków dr Goebbelsa i wiaty na
samochody. Idziemy w głąb obok boisk do siatkówki i do piłki nożnej – dochodzimy do willi. Wybrukowany kamieniem i oświetlony znaczny podjazd
zarośnięty zielskiem. Widać – obiekt od lat opuszczony. Wracamy się i lekko pod górkę dochodzimy
do olbrzymiego kompleksu opuszczonych 3 – 4 piętrowych budynków. Dwa główne: ten południowy
z kolumnami rzymskimi oraz odległy o kilkaset
metrów północny rozdzielone olbrzymim klombem – kwietnikiem, teraz zarośniętym. Idziemy
wzdłuż budynków mających swoje nazwy, szokuje
tabliczka informująca o nr pokojów w budynku - od
nr 2202 do 2301. Przed budynkiem nieskończona
wycinka kilkunastoletnich akacji. Główny i wielki
budynek służył za sale wykładowe, miejsca spotkań itp. Zaglądając doń przez okna – zauważam
nieheblowane ramy okienne – wszystko jasne, budowano go w pospiechu przy braku dobrej jakości
framug okiennych. Tzw. otwory okienne robiono
na miejscu obrabiając miejscowe sosny. Wszystkie
budynki od lat opuszczone, zamknięte.

Tekst&foto 1 - Adam St. Trąbiński, dziennikarz GP
Foto 2, 3, - Bundes Archiv

P

arokrotnie już wspominałem, że jadąc na
berlińskie Targi IFA niemal zawsze wygospodaruję dzień lub dwa na zwiedzanie okolic
Berlina. Takich wycieczek było już kilkanaście,
z większości zdałem relacje na tych łamach. W
tym roku pobyt z 3 – 4 dni na IFA wydłużył się
niemal do 2 tygodni i zakończył miłym pobytem
w Kudowie Zdroju u naszej współpracowniczki
Danuty. To właśnie ona namówiła mnie i Bernda
Rautenberga na wycieczkę do Bogensee, odkryła tę miejscowość kilka lat temu podczas jednej
z wypraw rowerowych.
NIEŁATWO TRAFIĆ
Niby niedaleko – 16 km od granic administracyjnych miasta, od centrum drugie tyle, ale krążenie
samochodem zabrało nam co najmniej dwie godziny, i pytań po drodze wiele. Miejscowość nie
jest obiektem turystycznym, istnieje, jako jezioro
i zarys budynków na szczegółowych mapach turystycznych i w GoogleMaps, ale mapy to jedno,
dojechanie tam – to, co innego. Wyruszamy z
płn. części ringu autostradą E 28 w kierunku Finowfurt (w rejonie Eberswalde) i na zjeździe No
14 lub następnym No 13 opuszczamy ją i cofamy
się do miejscowości Lanke. Stąd na prawo 2 km
jedziemy pod autostradą do Űtzdorf i z tej wsi
w kierunku północnym jakieś kilka km. Można
od ringu szosą nr 109 dostać do Wandlitz (lub
koleją do tego miasteczka, ale wysiadamy jeden
przystanek „za”) i stąd ok. 5 km spacerem przez
sosnowy, stary las. Na mapach w Google będziemy mieli zaznaczone budynki w lesie jako Jugendhochschule koło jeziora Bogensee. Na końcu
wąskiej asfaltówki powita nas brama wjazdowa
do siedziby letniej Goebbelsa, gdzie w stróżówce
urzęduje firma ochroniarska. Latem, czy jesienią
warto wziąć koszyki, bo okoliczne lasy naprawdę
pełne są grzybów. I ptaków. Co nas przyciągnęło
do tej, mimo wszystko, urokliwej miejscowości?
Ano, tuż przed II wojną stała się letnią siedzibą
dr Josepha Goebbelsa, a po zawierusze wojennej
słynną szkołą komunistycznego aktywu młodzieżowego Wsch. Niemiec (NRD). Ale po kolei.
NIECO HISTORII
Zacznijmy od niewielkiego jeziora Bogensee
owalnego kształtu o pow. ok. hektara (dokładnie
9300 m2) i wymiarach 180 na 300 metrów, o głębokości nieprzekraczającej 2,5 m. To pozostałość
ostatniej epoki lodowcowej –zasilana wodą z łąk
po zachodniej, wysokiej stronie. W zasadzie jezioro nie ma plaży, czy też swobodnego dostępu, od
2008 r. jest obiektem wędkarskim wyposażonym
w ścieżkę dydaktyczną. W końcu lat 30. na tym
wysokim brzegu wybudowano okazała willę letnią
dla Goebbelsa i jego licznej rodziny – wyposażoną
w rozległy taras widokowy od strony jeziora.
Skarbnik i tajny doradca królewski hr Wilhelm
von Reden sprzedał całą mocno zadłużoną posiadłość, jaką nabył w 1876 r., o pow. 5 tys. hektarów
(łącznie z jeziorem) magistratowi miasta Berlin w
1919 r. za ok. 20 mln ówczesnych Reichsmarek.
W 1936 miasto Berlin przekazało jez. Bogensee i
obszar ponad 496 ha wraz z malutkim domkiem
na wschodnim brzegu na własność min. ds. propagandy Rzeszy na jego 39 urodziny. Domek stał
się dla Goebbelsa „gniazdkiem miłości” i wkrótce okazało się, że jest po prostu za mały – tym
bardziej dla licznie odwiedzających ministra sław
kultury i sztuki, nie tylko Niemiec. Rozpoczęto budowę okazalej willi z dala od zach. brzegu jeziora
w kształcie litery E. Projektantem całości był Heinrich Schweitzer, nadzór nad budowa sprawował architekt Hugo Constantin Bertels. Obiekt
ukończono w 1939 r., o czym świadczyła data nad
głównym wejściem. Willa ma 30 pokoi o łącznej
powierzchni 1600 m2, dodatkowo wybudowano budynki gospodarcze, a w roku 1944 wobec
nasilających się nalotów aliantów, wybudowano
betonowy bunkier znacznej długości, – co można
obejrzeć na jednym z filmów na YouTube.

Willa Goebbelsa jesień 2017

Główny budynek lekcyjny

Ćwiczenia dziewcząt 1947 r.

JUGENHOCHSCHULE RODEM Z NRD
Po zakończeniu działań wojennych w willi i sąsiednich był szpital wojenny, część wilii służyła
oficerom alianckim 4 krajów, jacy tu zjeżdżali wieczorem (wtedy podnoszono tu flagi). Ponieważ
miejscowość znajdowała się w strefie sowieckiej,
to jej władze miały do powiedzenia najwięcej. Już
9 marca 1946 budynki będące pod Sowiecka Administracją Wojskową przekazano założonej dwa
dni wcześniej FDJ (Wolnej Młodzieży Niemieckiej
– odpowiednik naszego ZMP/ZMS). Sama willa
zyskała nową nazwę: Waldhof am Bogensee. W
domku wiejskim założono przedszkole, był też
obiekt typu Konsum (punkt zaopatrzenia w żywność), salon fryzjerski i pomieszczenia dla dyrekcji. W maju 1946 rozpoczęto pierwsze zajęcia dla
młodzieży – w willi Goebbelsa. W 1950 r. Uniwersytetowi Młodzieżowemu nadano imię pierwszego prezydenta NRD – Wilhelma Piecka, jesienią
1951 położono pierwsze kamienie węgielne pod
budowę KOMPLEKSU budynków uniwersytetu.
Budynki powstałe w stylu socjalistycznego klasycyzmu – to projekt autora Alei Stalina w Berlinie
Hermanna Henselmanna. Początkowo młodzież
pochodziła z całej NRD, lecz z czasem coraz więcej
jej przybywało z krajów tzw. demokracji ludowej.
Główny budynek był drugim, co do wielkości w
NRD, miał np. kabiny językowe w liczbie 18 o ilości miejsc – 560. Dalsza rozbudowa nastąpiła po
1980 r. – zbudowano reprezentacyjną restaurację, hale sportowe, kotłownię (budynek po zach.
stronie kompleksu) i budynki internatowe. Potem
licznie zaczęła przybywać młodzież z miejsc egzotycznych – Chile, Grecja, Grenada, Dania, itp. –
często pod zmienionymi nazwiskami, by uniknąć
represji po powrocie. Nie muszę dodawać, czego
się ta młodzież tutaj uczyła.
KOMPLEKS W BOGNESEE I CO DALEJ?
To jest pytanie, jakie spędza sen radnym Berlina. Albowiem ten „oryginalny” Uniwersytet zakończył działalność w 1990r. i miasto z powrotem
stało się właścicielem obiektów i obszaru Bogensee. Dodajmy, że w r. 1981 odbyła się tu konferencja prasowa kanclerza RFN Helmuta Schmidta – wówczas zrobiono remont podupadających
budynków i odmalowano główny – kosztem 70
mln marek. W ciągu minionego ćwierćwiecza
Bogensee przechodziło różne koleje losu – od sal
konferencyjnych, m.in. dla policji berlińskiej, pomysł szkoły filmowej, międzynarodowe centrum
edukacji (IBC) i inne. W końcu w 2008 r. kompleks
wystawiono na międzynarodowej aukcji… i nikt
nie kupił. Aktualny koszt utrzymania to ok. pół
mln euro rocznie. Istnieje obfita literatura, książki
i dziesiątki artykułów (nawet w polskiej prasie)
oraz film fińskiego kursanta uczelni z 1988 r. Kirsi
Marie Liimatainena „Towarzyszu, gdzie dzisiaj jesteś?” traktujący o kolegach z uczelni.
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cie prób nawiązania współpracy poziomej samych uczelni.
Praca nie wolna jest od opisu młodzieży pochodzenia żydowskiego, która to w zasadzie została wykorzystana przez
aktyw partyjny – tzw. frakcję moskiewską i narodową do
walki o przywództwo na szczytach ówczesnej władzy. Zakres czasowy wspomnień i analiz w książce nie jest ograniczony do końcówki lat 60. – sięga głęboko w lata 50. i w lata
70., kiedy zaczęły się tworzyć ugrupowania opozycyjne.
Piotr Osęka – MY, LUDZIE Z MARCA – AUTOPORTRET
POKOLENIA ’68, Wyd. Instytut Studiów Politycznych
PAN/Wyd. czarne – Wołowiec 2015; str.368; bez ilustracji; liczne przypisy źródłowe; obfita bibliografia; indeks;
opr. twarda; cena (wyjściowa) 49,90 zł; tytuł dostępny w
formie e-booka w formatach EPUB oraz MOB.I

Lao Che

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

eden z najciekawszych i uzdolnionych polskich
muzyków rockowo-jazzowych, zwany Antymosem
Apostolisem (wł. Apostolos Anthimos, ur. 26 września
1954 r. w Siemianowicach Śląskich) greckiego pochodzenia wraz z równie zdolnymi, młodszymi kolegami
wydał krążek pn. „PARALLEI WORLDS”(MetalMindProductions). Kilkudziesięciominutowy stricte jazzowy
set zawiera 14 utworów zarejestrowanych w studiu
MAQ Records w Wojkowicach we wrześniu ub. roku.
To są kompozycje Antymosa w nowej, jazzowej wersji, czy też – odsłonie. Apostolis w krótkiej notce na
płytę stwierdza, że z Robertem Szewczugiem – gitara
basowa; Piotrem Matusikiem – fortepian i inst.. klawiszowe oraz tenorzystą Olafem Węgierem grało mu się
znakomicie – lider na gitarze i na perkusji, jakkolwiek
jest wytrawnym multiinstrumentalistą o znacznym
dorobku. Ilość koncertów z tuzami rocka i jazzu, także
ilość nagranych płyt oszałamia, – co nie dziwi, wszak na
scenie jest od ponad 45 lat. Ale to dopiero jego piąta z
kolei, własna płyta. Każdy z muzyków ma swoje solówki
i sądzić trzeba, że na żywo grany materiał z krążka musi
się iskrzyć licznymi improwizacjami. Całość sytuuje się
w głównym nurcie jazzu, niemniej na upartego można
się tu doszukiwać inspiracji z dobrych źródeł.
łocka formacja Lao Che należy na naszej scenie rockowej do nielicznych w okresie ostatniej dekady,
jaka zademonstrowała coś nowego i ożywczego. Pod

każdym względem: – tekstowym, muzycznym (choć,
to co robi krytycy określają jako typowy crossover) i
wykonawczym. Nic, więc dziwnego, że jej nieliczne –
co dwa/trzy lata nagrania wzbudzają zainteresowanie.
Debiut był w 2002 r. płytą „Gusła”, potem rewelacyjne
„Powstanie Warszawskie” (do dziś nie do „pobicia”),
następnie „Gospel” (2008) i „Dzieci”. Ostatni -krążek
ukazał się w tych dniach i nosi dumny tytuł „WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE” (WOS) (wyd. MysticProduction).
Ukręcony głównie w Wieża Studio na zamku w Książu
(także w Rolling Tapes) jest wspólnym dziełem Mariusza
‘Denata’ Densta, Huberta ‘Spietego’ Dobaczewskiego
i kolegów oraz przy wydatnej pomocy Bartka ‘Fisza’
Waglewskiego i Piotra ‘Emade’ Waglewskiego, – jacy
odpowiadają za bity i brzmienie oraz dzięki Filipowi
‘Wieży’ Różańskiemu za efekty muzyczne. Muzycznie
Lao Che kontynuuje koncepcję „z wszystkich dobrych
szuflad” – są tu dosłowne cytaty ze znanych utworów,
taki powrót do lat 80., ale to nie razi, bo brzmienie jest
spójne. Podobnie jest z tekstami, kręcą się one dookoła
czytanek szkolnych nielubianego przedmiotu Wiedza o
Społeczeństwie, tzn. autor w nieco grepsownych tekstach przemyca swoje zaniepokojenie tym, co, widzi
zza oknem, czasami mocno zawoalowane – ostatecznie
czytelne. Niemniej tekstowo jest to regres do poprzednich osiągnięć kapeli (głównie „Dzieci”), ale kilka utworów ma szansę na przetrwanie, np. „Kapitan Polska”,
„Liczba mnoga”, „Szkolnictwo” czy „Gott Mit Lizus”.

Wtedy Trójmiasto było mekką imprez letnich, począwszy od słynnego Festiwalu Sopockiego. Danielewicz
„sprawozdawał” go do swej gazety, wyprzedzał konkurencję, pisał z prób, na widowni złożony tekst do druku
miał na kolanach (widziałem go nieraz w takiej akcji) i
gdy się coś obsunęło, pędził do jedynego osiągalnego
telefonu. Interesujące są uwagi obu panów na temat
obsady „z całego świata”, poziomu w konkursie oraz nieodzownych gwiazd. Przy okazji dostaje się PAGART-wi,
jako jedynemu importerowi artystów, także przy ustalaniu artystów z bloku socjalistycznego do Pop Session
(opowiada Marcin), gdy oprócz sporadycznego pisania
pełnił różne m.in. funkcje od managera – do rzecznika
prasowego. Pop Session miało szansę stać się świetnym
festiwalem rockowym w naszej części Europy, ale kunktatorstwo urzędników sprawę pogrzebało. Wybuchła moda
na dyskoteki, a zaczęło się ona od lokalu z tyłu Grand
Hotelu w Sopocie z inicjatywy Walickiego. Ten rozdział
jest niemal scenariuszem filmowym za sprawą Marcina;
Staszek dołączył do grona zawodowych DJ-ów po 1983 r.
tj. po odsiedzeniu wyroku za przemycone hasło „Wrona
skona” na łamach swej gazety. Absolutną rewelacją jest
część <Majonez i inne przystawki>, w której opowiadają
mało znaną historię budowy gitar, w tym marki Mayones,
przez firmę, jaka istnieje (także na rynkach światowych)
i która przechodziła z rąk do rąk. Na tych grała (i gra?)
czołówka polskiego rocka. Od początku big-beatu sprzęt
i instrumenty muzyczne były nierozwiązywalną bolączką
zespołów, nic więc dziwnego, że ratowano się własną
produkcją osiągając i tu sukcesy. Ciekawostką jest zacytowanie drukowanego eseju-opowiadania o Januszu (DJ
Radia Luxembourg rodem z Australii) latem wielkiej postaci Sopotu, zimą skromnego ucznia technikum.
Kończąc – autorzy pracując posługiwali się Kroniką
XX wieku. Otóż znaleźli tam notkę o pirackiej rozgłośni
maniaka-radioamatora, jaki nadawał regularnie z początkiem lat 70. z Domu z Wieżą (Sopot, 20 października
738 <dziś: Niepodległości>). SB go szukało, lecz później
okazało się, że audycje te są nieszkodliwe, a on sam… re-

perował sprzęt nadawczy milicji w budynku naprzeciwko.
Przy tej okazji Staszek Danielewicz opisał z grubsza problem piractwa radiowego – podając definicję, która nijak
miała się do historii Radia Caroline – szerzej plagi piractwa
radiowego. Stacje Caroline były dwie (jak pisze Staszek),
bo obaj inwestorzy – Ronan O’Rahilly (adoptowany prom
na Carolinę North) oraz konkurent Australijczyk Allan
Crawford (statek Mi Amigo – Radio Atlanta, zaraz potem
Caroline South – więcej mocy w antenie) dosłownie po
miesiącu (maj 1964) nadawania zawarli join venture i
podzieli się terenem. Północna, słabsza stacja kotwiczyła
opodal wyspy Man; Południowa zmieniała lokalizację –
obie korzystały ze stoczni wuja Ronana w Greenore (Irlandia). Obie stacje zmieniały fale (częstotliwości) na skutek
skarg o interferencję krajów Europy Zach. Nadawanie
tych i dziesiątków innych nie zakłócało ŻADNYCH SŁUŻB,
bo nie mogło! Nie po 5, a po 3 1/2 latach laburzystowski
rząd JKM z dnia na dzień wprowadził wyrafinowany i pełen hipokryzji Marine Offences Act surowo zabraniający
współpracy ze stateczkami/platformami nadawczymi.
Wzorem Anglików szybko poszli ustawodawcy Belgii,
Holandii, Danii i inni. Wspomniany Act nakazywał przeformatowanie BBC Light na BBC One (całodobowy rock/
pop od 30 września 1967) – zatrudniła ona 22 czołowych
DJ-ów od ponad 20 piratów. Caroline utrzymała się – nie
tylko na falach, od lat kilkunastu w Internecie (słuchałem
w l.60, także i teraz!), od jesieni 2017 z KONCESJĄ na fali…
BBC One, ale z małą mocą.
Nie sposób omówić, co, jeszcze obaj publicyści, działacze, wydawcy – dziś autorzy książek, pomieścili w swej
biblii – jest ona ważnym przyczynkiem do historii tej
muzyki w Polsce. I narodziła się na Wybrzeżu, tu, gdzie
powstało większość inicjatyw – od jazzu do rocka. Książka
dla wszystkich, świetnie ilustrowana 135 fotografiami – z
jedną widoczną wadą: nieudaną graficznie okładką.
Stanisław Danielewicz/Marcin Jacobson ROCKOWISKO
TRÓJMIASTA. LATA 70. Wyd. Bernardinum 2017, wyd. II;
str. 512; format albumowy 248 x 338 mm; oprawa twarda; cz/b ilustracje w tekście; indeks; cena 99 zł.
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LUDZIE MARCA ‘68
arzec 1968. Po 50 latach hasła i emocje młodzieżowego buntu wydają się coraz mniej zrozumiałe,
wyblakłe – zdarzenia stały się częścią historii już nieco odległej epoki. Ale żyją jeszcze uczestnicy i świadkowie. Polski
rok 1968 przytrafił się w epoce komunizmu i cenzury, przez
lata nie można było swobodnie mówić na ten temat, – lecz
solidarnościowy rok 1981 obfitował w spotkania i sesje o
charakterze naukowym, pozostawił dokumenty. Redakcja
„Głosu Pruszkowa” 10 lat temu poświęciła dużo miejsca 40
rocznicy – osobiste wspomnienia autora niniejszego omówienia i dokumentalne foto Erola Feriduna. Więcej, wraz
z kol. Malczykiem udaliśmy się na miejsce: na UW odbyły
się spotkania i liczne sesje, uczelnia i Krakowskie Przedmieście były oplakatowane. Na Dw. Gdańskim prezydent
Lech Kaczyński odsłonił pamiątkową tablicę w obecności
kilkudziesięciu emigrantów żydowskich; w Teatrze Żydowskim trwała całodzienna sesja wspominkowa. Inaczej, by
nie powiedzieć – nędznie, wyglądały obchody 30 rocznicy
(1998) – uczestnicy mieli wtedy około 50 lat życia. Byliśmy
tam z kol. Malczykiem – spotkaliśmy jeszcze 3 studentów i
kilku byłych pracowników UW z działaczem solidarnościowym Maciejem Jankowskim na czele.
Na dźwięk słów <marzec 68> u uczestników błyszczą oczy
i snują wspomnienia. Taka więź pokoleniowa… Wydarzenia
(nietrafione słowo – wylansowane przez propagandę partyjną) obrosły znaczną literaturą, nic dziwnego, że jak trafiłem na tom z Serii Historia Instytutu Studiów Politycznych
PAN „MY, LUDZIE Z MARCA” Piotra Osęki, postanowiłem go
„sprzedać” Czytelnikom, mimo, że wydany w 2015 r. Tematyka unikalna – są to spisane w różnym okresie wspomnienia 60, mniej lub bardziej, aktywnych działaczy marcowych.
Od nazwisk znanych do osób absolutnie „nowych”. Co znamienne – wydarzenia objęły WSZYSTKIE cywilne uczelnie
w kraju, co potwierdza w swej pracy „Polski rok 1968” (IPN
- 2006) prof. Jerzy Eisler. Według Ireny Lasoty to najlepsza
publikacja na ten temat. Mamy, więc obraz sytuacji protestów (akcji solidarnościowych) z uczelni Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Gdańska, itd. Co ciekawsze, wbrew
upowszechnionej opinii, iż robotnicy nie poparli protestów
studentów, Piotr Osęka przytacza dane MSW: zatrzymano
łącznie w okresie Marca 2725 osób, w tym 937 robotników,
641 studentów, także uczniów i pracowników naukowych.
Wprawdzie robotnicy nie wystąpili, jako grupa społeczna,
ale brali udział indywidualnie lub w małych grupach. W
obszerny wstępie, Osęka zastanawia się nad definicją <pokolenia 68>, zaznaczając, że odnosi się nie tylko do Polski,
protesty młodzieży nastąpiły w wielu krajach Europy (miały
one zupełnie inne przyczyny), także w Stanach Zjednoczonych – tam główną przyczyną była rozkręcająca się wojna
w Wietnamie, w związku, z czym groził pobór do wojska.
Następnie Osęka zaznacza, że celem jego nie było opisywanie dziejów opozycji w PRL, jakkolwiek pokolenie marcowe
było po kilku latach motorem działań opozycyjnych, także
autor nie miał zamiaru przedstawiania chronologii wydarzeń marcowych, czy też odnotowania faktografii. Istnieją
ku temu inne publikacje bogate w bazę źródłową. Wspomniany zestaw opowieści autor podzielił na: <dzieciństwo>
- co pamiętali, gdzie i jak wzrastali; <dojrzewanie> - kto i jak
je modelował, by przejść do ugrupowań takich, jak walterowcy/poszukiwacze sprzeczności; <komandosów> czy
losów młodzieży po protestach – w celach czy na poligonach. Interesujące są postawy: - rodziców (od zabraniania/
ostrzeżeń do pomocy), - władz uczelni (od współpracy z SB
do ochrony młodzieżowych działaczy); - tragicznych w isto-
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ROCKOWISKO TRÓJMIASTA
iężko przeczytać taką biblię – pond 500 str. dużego formatu 24 cm x 34 cm o wadze ok. 3 kg, dobrze że złamaną
do postaci dwu-szpaltowej na kredowym papierze. Ciężko,
nie ze względu na zawartość, tylko na wymienione parametry – dla kogoś, kto czyta na leżąco (podobno taka czynność
szkodliwa dla wzroku!). Czytałem kilka recenzji owego dzieła i odnoszę uzasadnione wrażenie, że owi recenzenci nie
pokonali trudności. Autorzy „Rockowiska Trójmiasta – lata
70.” Stanisław Danielewicz (ur. 30.VI.1947 w Łodzi) i Marcin
Jacobson (ur. 8.I.1950 w Gdyni) przysiedli fałdów i stworzyli
niemal zupełne kompendium wiedzy o big-beacie/muzyce
rockowej Trójmiasta (ale nie tylko) dekady lat 70. Byli do tego
uprawnieni, chwała, że im się chciało. Obaj panowie (prywatnie koledzy, bowiem poznaliśmy się jeszcze w końcu lat 60.)
prowadzili rubryki muzyczne/działy muzyczne w gazetach
Trójmiasta: Staszek od listopada 1969 do marca 1982 w niepartyjnym „Dzienniku Bałtyckim”, zaś Marcin od tego samego
okresu przez lat kilka w „Głosie Wybrzeża”. Owe publikacje
różniły się znacznie – Danielewicza były krytyczno-polemiczne (potem autor pisał także o muzyce jazzowej, poważnej i
teatrze off-owym); Jacobsona i jego kolegi Krzysia Bary były
stricte informacyjne. W dyspucie, – jako wstępie do „Rockowiska” – obszernie, szczerze omawiają doświadczenia początkujących redaktorów. Jest mi to bliskie, bo niemal w tym
samym czasie wystartowałem (wraz z kolegą) z podobnymi
publikacjami w lokalnym, warszawskim dzienniku partyjnym – i ciągnąłem ten „wózek” do grudnia 1981, kiedy to
gazeta ukazała się ostatni raz. Nie licytując się staż mam równy Staszkowi, a może i o rok dłuższy. Współpraca z gazetami
dała im znakomitą okazję do wglądu, co działo w tej muzyce
– a był to czas jej dynamicznego rozwoju. Biblia podzielona
jest na kilka rozdziałów tematycznych na zasadzie dwój głosu – raz wypowiada się Danielewicz na dany temat, potem
uzupełnia go Jacobson i odwrotnie. Można przyczepić się,
że wywody Staszka są zbyt obszerne, zarówno, jeśli chodzi
o cytaty z własnych publikacji (nie tylko w „Głosie”, ale w
innych krajowych, niestety nie wszystkich) oraz komentarze do owych po pół wieku. Z drugiej strony Danielewicz po
szkole muzycznej II stopnia słyszał big-beat, potem – jazz,
inaczej, zwracał uwagę na liczne braki muzyków, w końcu
amatorów, choć obaj panowie widzieli często to samo.
Więcej – Danielewicz udzielał się szerzej od Jacobsona w
różnych szkółkach jako instruktor, także w rozmaitych jury,
no i częściej był wysyłany w głąb kraju na imprezy. Np. obaj
panowie recenzują Czerwone Gitary, wtedy kapelę nr jeden,
widząc liczne braki warsztatowe, estradowe czy niedociągnięcia nagraniowe. W rozdziale <Zespoły duże i małe>
przestawiają całą paletę kapel Trójmiasta od Ritornelu do
Akcentów (kapela Łosowskiego przetworzona w późniejsze
Kombi), Atlasu (grupa dla Jarockiej), itd. – aż do Ramy 111.
Kilkadziesiąt nazw i czytelnicy-znawcy odpowiedzą sobie,
kto i jaką karierę z nich zrobił, lub – nie.
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gmina Michałowice zaprasza
Woda w mieście - list do redakcji
W
numerze
02/2018 „GPˮ p.
Zabielscy napisali o
wodzie oligoceńskiej
w naszym mieście.
Chciałbym dorzucić
swoje uwagi, bo dla
mnie temat wody
jest bardzo ważny.
Otóż w sprawie studni oligoceńskich to były (są)
jeszcze dwa miejsca tzn. w Szpitalu Tworkowskim (było nawet wyprowadzenie na ulicę przy
torach WKD dostępną dla wszystkich) a także w
jednostce wojskowej przy ul. Grodziskiej, przekształconej obecnie w Centrum reprezentacyjne
MON). Jeszcze w latach osiemdziesiątych ub.w.
gdy sprowadziliśmy się na Osiedle Staszica chodziłem z dziećmi na spacer to usłyszałem, żeby
sie szybko przemieszczać a nie wpatrywać co się
tam dzije. Po upadku PRL zaczęto wyprzedawać
majątek, a nawet zapraszano na wędkowanie na
istniejących tam stawach.
W tym czasie małżeństwo Zalewskich kupiło od
woska kawałek terenu w Parzniewie i wybudowało rezydencję Zalewskich, gdzie odbywają się
różnego rodzaju imprezy. Ale ad.rem.
Niecka oligoceńska ma swoje wychodnie w rejonie Opoczna i tam jest zasilana bieżącymi opadami, a potem infiltruje w głąb. Stąd w naszym
rejonie biorąc pod uwagę różnice wyskości tam
ok 200 m npm i ok. 100 m napm. tutaj daje to
możliwość powstania wód artezyjskich. Co to
znaczy? A no to, że może samoczynnie wypływać na powierzchnię, aby doprowadzić do równowagi zgodnie z prawami fizyki o właściwości
płynów. I tak było kedyś, ale nadmierna eksploatacja tej wody w obrębie stolicy doprowadziła
do powstania leju depresyjnego a w końcu do
przerwania warstw nadległych i dopływu wód
pleistoceńskich. Słusznie Autorzy piszą o braku
wiedzy instytucji państwowych, ale nie tylko. Podam przykład budowy nowego Osiedla mieszkaniowego przy ul. Bolesława Prusa, które nazwano
Olgo,a przecież istniejąca tam studnia nie ma nic
wspólnego z wodą oligoceńską. Drugi przykład
to termy w Mszczonowie, gdzie woda termalna
pochodzi z dolnej kredy, a więc ok. 120 mln lat,
podczas gdy na oficjalnej tablicy napisano, że
wiek tej wody to 10 000 lat. Pisałem już kiedyś o
tym w „GPˮ, ale byłem tam w ubiegłym roku i nic
się nie zmieniło.
Kiedyś w Pruszkowie chyba czerpano wodę tylko olgoceńską, bo jak się sprowadziliśmy tutaj to
jakość wody w kranie była tak dobra, że zawoziłem czasem do pracy w stolicy, ale 2-3 litry dla
grupy 5 osób to nieiwele. Gdzie te studnie były
nie mam pojęcia, ale może nasz lokalny znawca
miasta p. T. H. Jakubowski może coś na ten temat
wie? Potem jak miasto zaczęło się rozwijać to zaczęło brakować wody i konieczne stało się dostarczenie jej z Wisły. Wprawdzie zaproponowałem,
aby spiętrzono Utratę na wysokości Tworek, ale
uznane to zostało za kpinę.
W owym bowiem czasie wszystkie ścieki miejskie lądowały w Utracie i nawet goście bawiący w
Żelazowej Woli w dworku Chopina zatykali nosy
jak szli na spacer po parku. Dziś to już wspomnienie, ale tak było. Aktualnie oprócz istniejących
zabezpieczeń zaplanowano budowę sieci wodnokanalizacyjnej dla Ursusa, Piastowa i Pruszkowa,
przy czym oczyszczalnia ścieków ma być zbudowana w naszym mieście co niewątpliwie wpłynie
na poprawę jakości wody.
Okazuje się, że woda oligoceńska nadal cieszy
się dużą popularnością chociaż jakość wody warszawskiej w kranie znacznie się poprawiła, a to
ze względu na ujęcie z zalewu Zegrzyńskiego i rezygnacji z chlorowania na rzecz ozonowania. Po
ostatnim remoncie studnia oligoceńska na Osiedlu Staszica została wyposażona w mieszacz powietrzny co pozwala na kolejny znaczny stopień
jej oczyszczania z żelaza. Mam cichą nadzieję, że
kiedyś zamiast powietrza wprowadzi się ozon co
podniesie jeszcze jej walory smakowe, a mieszkańcy zostaną wyedukowani w takim stopniu,
że będą ją oszczędzać co nie zawsze ma miejsce
dzisiaj.
Zdzisław Majewski
Pruszków, marzec 2018 r.
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Maciej Bugajak

Z pamięci najemnika (10) - grill i sushi
Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto ze zbiorów autora

Nowy rok za nami, za mną
też stare, chociaż wtedy nowe
doświadczenia z czymś, znanym „zachodniej cywilizacji”
od dawna, a dla mnie z tym,
z czym pewnie jako jeden z
pierwszych w kraju eksperymentowałem.

P

iszę to bez kozery, bo kto może powiedzieć,
że po tym jak zostałem jednym z pierwszych
właścicieli Jeepa Cherokee w 1980 roku, produkowanego przez Chryslera a nie AMC, byłem prekursorem grilla oraz sushi. Najpierw grill. Był rok
1987, na stacji CPN zakupiłem składane urządzenie
włoskiej produkcji, pozostało tylko zaopatrzyć się
w węgiel drzewny. Miejscem sprzedaży były wtedy
składy opału, na szczęście niepotrzebne były tzw.
deputaty czyli urzędowe kwity na zakup węgla.
Jedynym problemem było jak rozpalić węgiel. Nie
sprzedawano w kraju żadnych rozpałek a na Mazurach, gdzie po raz pierwszy chcieliśmy skosztować
grillowanej kiełbasy denaturat służył najwyraźniej
do wyższych celów niż podpałka. W związku z tym
uruchomiłem wyobraźnię i zacząłem eksperymentować a to z wodą brzozową, a to z Przemysławką
oraz ze spirytusem salicylowym. Niestety, wszystkie powodowały perfumowany (co w przypadku
denaturatu jest nadużyciem) zapach kiełbasy.
Rozwiązaniem okazało się połączenie rozpalanych
zapałką gałązek z rurą odkurzacza. Młodszym czytelnikom muszę przybliżyć działanie starych elektroluksów, bo tak się przed wymyśleniem polskiego odpowiednika nazywały, Otóż po obu stronach
odkurzacza były takie same dwa otwory. Jeden
zasysał, drugi dmuchał. W ten sposób mogłem rozniecić ogień na grillu a wcześniej, z pomocą specjalnego słoika z dyszą przemalować mój pierwszy
samochód. Ponieważ grill był składany korzystaliśmy z niego bez przerwy, pomimo trudności z
rozpalaniem. A propos grilla, rosyjskie grille, które

zobaczyłem później były domowej konstrukcji, rodzaj metalowej trumny a szpilki do nadziewania z
płaskownika! Okazało się, że to miało sens, kawałki
mięsa nie kręciły się tak jak na prostych drutach,
tak u nas popularnych. W 1987 pojechałem po raz
pierwszy do ZSRR, czyli dzisiejszej, lekko okrojonej
Rosji. Właśnie tam zjadłem swoje dziewicze sushi.
Zachwycony formą podania i smakiem postanowiłem to powtórzyć w domu. Zakupiłem specjalny
ryż (potem, po latach okazało się, że największe
uprawy ryżu dla sushi są we Włoszech i w USA, a
nie w Japonii!). Kupiłem też w Bieriozce, taki nasz
Pewex, oryginalny japoński sos sojowy Yamasa,
natomiast chrzan wasabi oraz liście nori zamówiłem u kolegi, który właśnie wracał z Londynu. W
Bieriozce nie mieli. Nie mogłem użyć świeżych ryb,
w Polsce wtedy takich , nadających się do sushi nie
było, ale można było kupić pysznego wędzonego
łososia i wędzonego węgorza. I było naprawdę bar-

dzo smacznie! Po wielu latach zrobiła się moda na
sushi. Pamiętam, jak zaproszono nas do przyjaciół.
Gospodyni starała się jak mogła, między innymi
daniami zrobiła sushi. Od razu podejrzany wydał
mi się sos. Zapytałem, gdzie kupiła. Pokazała mi
butelkę… Oczywiście chiński gęsty ciemny sos sojowy w cenie 6 pln za litr. Kiedyś w Moskwie, z braku japońskiego próbowaliśmy amerykański… Nie
wiem, który gorszy. Potem spytałem, skąd wzięła
ryż. Okazało się, że to taki zwykły ze spożywczaka.
Klęska. Na szczęście śledzie w śmietanie były super
a nasze spotkanie również. Teraz moje sushi jest
bardzo rozbudowane, zadowalam nawet wegetarian. Zniechęcam czytelników do zakupu tacek
sushi w supermarketach, Biedronkach, Lidlach
itp. Ryż jest beznadziejny, smakuje jakby dodano
do niego piasek, ryby są chyba sztuczne (!). To nie
jest dobre miejsce, żeby zapoznać się z przepyszną
kuchnią japońską, której jednym z wyrazów jest

UŚMIECH PRIMADONNY
Książnica Pruszkowska zaprasza serdecznie na spotkanie z Elżbietą Ryl-Górską, wybitną pieśniarką – Primadonną Operetki Warszawskiej oraz
promocję książki UŚMIECH PRIMADONNY.
Spotkanie z Artystką prowadzić będzie Karolina Prewęcka – współautorka książki.
Zapraszamy w czwartek, 8 marca o godzinie 17.00 do Filii Nr 4 Książnicy Pruszkowskiej przy ulicy Chopina 1A w Pruszkowie.
ELŻBIETA RYL-GÓRSKA
Primadonna Operetki Warszawskiej, przez wiele lat zachwycała publiczność wykonaniami największych ról operetkowych, m.in. Hanny Glawari w Wesołej wdówce, Rozalindy w Zemście nietoperza, Heleny w Pięknej Helenie. Występowała w wielu teatrach operetkowych i operowych w kraju oraz m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ówczesnym ZSRR, Niemczech. Podziwiana za głos, talent aktorski, urodę sceniczną
oraz serdeczny kontakt z widzami. Uczennica wielkiej Ady Sari, ulubienica Ludwika Sempolińskiego, koleżanka z teatru Wandy Polańskiej.
Warszawianka od pokoleń. Świadek losów stolicy od lat 30. XX wieku.
Symbol, odchodzącej już niestety do historii, świetności polskiej operetki.
KAROLINA PREWĘCKA
Autorka książek, dziennikarka prasowa. Przeprowadziła wywiady rzeki m.in. z aktorami obdarzonymi wspaniałymi talentami muzycznymi,
Stanisławą Celińską i Bohdanem Łazuką, który nie mówi o Ludwiku Sempolińskim inaczej niż „Wielki Lunio”. Opisuje historie Polaków na tle
dziejów, zwłaszcza ostatnich dekad. Pochodzi z Lubrańca na Kujawach.
PAWEŁ ŚWIĘTORECKI
Ekonomista, śpiewak, konferansjer, propagator muzyki klasycznej. Interesuje się biznesem i kulturą, a w szczególnie operą, musicalem i operetką, której jest znawcą. Przyjaźni się z wieloma artystami i zespołami teatrów muzycznych. W książce o Elżbiecie Ryl- Górskiej przeprowadził
wywiady z jej przyjaciółmi. Pochodzi z Pruszkowa.

sushi. Zainwestujcie w dania w prawdziwej japońskiej restauracji a zrozumiecie o co mi chodzi. Byłem w Japonii tylko raz i ze zdziwieniem przyjąłem,
że restauracje podają albo sushi albo sashimi, czyli
surową rybę bez ryżu. Brzmi jak jakiś koszerny dogmat. Kolejnym rozczarowaniem było Tokio, które
jest w całości zbudowane ze szkła i stali i w niczym
nie przypomina miast z dawnej Japonii, podobno
tylko Kioto zachowało ten charakter. A propos
rozczarowań, mój lokalny kolega zabrał mnie do
najlepszego baru sushi i tam, na szczęście, każdy
kawałek miał swoje zdjęcie w menu czyli widziały
gały co brały. Okazało się, że pomimo mnogości
wiele z nich smakuje identycznie, dotyczy to głównie skorupiaków. Takie gumki do żucia. A z ryb, też
nic nowego, brzuszki tuńczyka najdroższe i najlepsze, poza tym łosoś, kalmar, ośmiornica i węgorz
unagi. Reszta do pominięcia czyli w Polsce jemy
najlepsze sushi!
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Zbigniew Poręcki

Zachariusz Boczek - cz. 5
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała

P

an szanowny zdaje się nie uważasz jak się coś do
niego mówi. Nie pozostajesz pan nic, a nic skupiony.
Trwonisz pan wyznania mej duszy, którą przed szanownym panem otwieram, a pan co?
- Jak to co? Przecież wszystko dokładnie spisuje, proszę
tu jest gotowy tekst. Panie Zachariaszu, przepraszam Zachariuszu, znaczy pardonnez moi monsieur Suchar.
- No tak już lepiej. Przyzwyczaiłem się kurka wodna do
swojej ksywy. Suchar, to brzmi dumnie!
- Znaczy panie Suchar nie rozumiem o co chodzi? - zapytałem lekko zmieszany - ale jeśli jestem winny czegokolwiek to wyrażam głębokie ubolewanie.
- Nic, a nic pan nie kumasz?
Nie kumałem jak żaba przed obiadem. Tu Suchar wyciągnął Głos Pruszkowa z lutego i drżąca dłonią wskazał
końcówkę mojego felietonu.
- Piszesz pan, że ja otrzymawszy niespodzianie i zaskakująco silną kontuzję w czoło padłem na warszawski bruk.
Tak?
- No tak, odparłem zdruzgotany, bo w międzyczasie przeczytałem kilka wierszy niżej i wiedziałem co się święci.
- Czy ja krzyczałem od razu - niech żyje Marszałek? Panie
ja dostałem tym odpryskiem cegły tak niespodziewanie,
że gdy padłem krzyknąłem- kur… nie żyje, tak mi się przynajmniej wydawało, a tracąc już świadomość dodałem
bezwiednie Marszał…- gdyż miałem na uwadze, że Zyzol
mnie oczekuje na Marszałkowskiej niedaleko sklepu futrzarskiego. Przygłupi pielęgniarz z ambulansu darł się do
zgromadzonego tłumu - „Ludzie człowiek umiera, a jeszcze
krzyczy -niech żyje Marszałek! Ot i całe nieporozumienie.
Potem w szpitalu jak się już dowiedziałem, że Marszałek
zrobił ten, jak mu tam przewrót, to celowo nacierałem
termometr do 40 stopni i darłem się na całe Oczki - Niech
żyje Marszałek! Kumasz pan?
Przyznam szczerze, że zrobiło mi się trochę głupio, ale
to nie ja skrzywdziłem pana Suchara. Na pewno nie ja! To
drukarski chochlik.
- Panie Sucharski, znaczy panie Sucharze, a niech pan
spojrzy tu na wierszyk. Zamiast słowa tutaj siedzi jak byk
słowo – tut- no i co?
- Kurde mol jednakowoż chyba to chochlik. A pies go
je….
No i sprawę z panem Sucharem wyjaśniliśmy. Ofiary
były, sprawca niezidentyfikowany. Po prostu chochlik.
Przystąpmy do części czwartej.
SUSCHAR
Zawsza wiatr mu w oczy wieje.
Piaskem sypie za kołnierze,
A gdy słońce mu zaświeci
Krzyczy głośno – ja nie wierze!
Kiedy parę groszy wpadnie,
I z radości skacze w chmury,
Lico szczęście przyozdabia,
Zaraz w łeb dostaje z góry.
Mżawka mu za kołnierz ciecze,
Psy bezpańskie wciąż szczekają.
Sznurowadło pękło w bucie
Wszyscy gościa za nic mają.
Wszędzie mrok i beznadzieja,
Chciałby krzyknąć, tam gdzie trzeba,
Co jest grane do cholery?!....
Dajcie choć kawałek chleba!
Głucha cisza mu odpowie.
Z nerwów palcem w nosie dłubie,
Aż tu głos się rozległ z nieba,
- Ja cię kurde coś nie lubię!!!
Te dwa tysiące z państwowej rekompensaty czy to dużo,
czy mało Suchar postanowił się przekonać inwestując w
swój wygląd. Modna fryzura, obowiązkowa brylantyna,
wypomadowana gęba i zakupy w najdroższym i najmodniejszym sklepie w Warszawie. Owóż sklep, a raczej salon
z męską odzieżą zwany Old England mieścił się w placu Raczyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Salon braci Zygmunta i Alfreda Aronsów słynął z najlepszych markowych
towarów i najwyższych cen w Warszawie. Ale co to dla
Suchara. Trzeba inwestować w siebie, ale i w przyszłość.
No nie? Główne zakupy w Old England reszta u Braci Jabłkowskich. No! Się wygląda! Teraz trza zadbać o resztę! To
znaczy kasa się kończy, ale jest inny plan. Świsnąć komuś
futro za kilka setek to pryszcz. Plan jest bardziej odważny.
Zrobić jubilera. To jest coś! Będzie kasa i gazety będą o tym

pisały. A jak się w środowisku rozniesie to i człowiek zyska
na prestiżu, no nie!
Ostatnie pieniądze wydał na zakup używanej szafy
trzydrzwiowej w składzie mebli nowych i używanych
Arnolda Goldsteina róg Chłodnej i Żelaznej. Po przywiezieniu do Suchara, drobną przeróbką zajął się bezrobotny stolarz Remigiusz Bączymorda (może to przez
to idiotyczne nazwisko nie mógł znaleźć dobrej roboty). Tylna ściana szafy została przerobiona. Powstały
tam przesuwane drzwi, że można było wyjść z szafy
niepostrzeżenie. Czterech kumpli wprowadzonych w
plan ubranych w firmowe fartuchy tzn. Bocian, Zyzol,
Purchawa i Tyczka. Mieli specjalne pasy na ramionach
do dźwigania mebli no ico? Dalej w drogę. Podwieźli
szafę z wynajętym samochodem z ukrytym w środku
Sucharem w miejsce odległe od wyznaczonego jubilera
o ok.100 metrów. Było to w Al. Jerozolimskich róg Pankiewicza. Miejsce bardzo newralgiczne. Samo centrum.
Ale jak już robić skok to porządny.

Dalej ręcznie własnymi mięśniami i przy pomocy pasów, nieśpiesznie posuwali się naprzód. Robili częste
odpoczynki.
Wycierali ostentacyjnie pot z czoła, zapalili najnowszego
papierosa „Wiarusa’’, częstując się wzajemnie. Niby normalka, ale ta cholerna szafa razem z Sucharem w środku ważyła
chyba ze 150 kilo. Nie było łatwo. Przechodnie na szczęście
nie zwracali na nich uwagi, jedynie jakiś młodziak jadący 20dziestką na stopniach wagonu gapił się na nich jak sroka w
gnat, ale na zniknął zasłonięty następnym składem, chyba
4-ką jadącą z Ochoty na Pragę. Minęli się właśnie z dwoma chłopakami, którzy nieśli ogromne lustro, ot normalny
zwykły warszawski dzień pracy. Wymienili z nimi uśmiechy,
bo dzień dopiero się zaczynał. Jubiler Przepinda Euzebiusz
otwierał o godz. 11.00, była 8.30 czas pracował dla naszych
bohaterów, mieli wszystko, jak to się mówi zapięte na ostatni guzik. Przystawili szafę do jubilerskiej witryny i lekuchnym
puknięciem dali znać Sucharowi, żeby przystępował do roboty. Ten rozsunął tylną ściankę szafy diamentem wyciął w

szybie otwór, przyssawką wciągnął szkło do środka mebla i
dawaj kosić z wystawy sikory, to jest zegarki. Wprawdzie te
bez brylantów, bo takowe były w kasie pancernej, a najlepszy specjalista od kas, niejaki Kwinto odsiadywał w pierdlu
długie wakacje. Suchar wiedział, że alarm nie zadziała na
wystawę, dlatego kosił jak leci. Było tego coś ze 60 sztuk. Kiedy skończył robotę nakleił na szybę w miejscu dziury papier
z napisem „DZISIAJ SKLEP OTWIERAMY O 11.30 PRZEPRASZAMY SZNOWNYCH KLIENTÓW. Trzeba było jakąś pierdołę napisać żeby usprawiedliwiała naklejkę na szybie. Suchar
zadowolony z siebie schował towar do walizeczki, usiadł i
delikatnie zapukał, dając koleżkom znak, że wszystko się
udało. Jednak koleżkowie nie odpukali. Jest alarm pomyślał
Suchar. Delikatnie usiadł na podłodze oblewając się zimnym
potem. Co tam się dzieje?
Spokojnym krokiem zbliżał się do naszego towarzystwa
posterunkowy na służbie. Wdać było,że jest już zmęczony
tym patrolowaniem ulic. Nie wiadomo było czy kończy służbę, czy coś go zainteresowało, w każdym razie nawiązał kontakt wzrokowy z Zyzolem, z którym trudno było nawiązać
taki kontakt i nieśpiesznie skierował się w ich stronę.
- A panowie tak ciężko pracują z samego rana, aż przykro
patrzeć, dokąd to z tym pięknym mebelkiem? Chyba gdzieś
tu blisko nieprawdaż?
- Prawdaż, jeszcze dwa numery- odpowiedział lekko
drżącym głosem Bocian, gdyż był najmocniejszy w gębie.
Nastała nieprzyjemna cisza. Posterunkowy omiótł swym
podejrzliwym wzrokiem szafę, a słyszący wszystko Suchar
dostał raptownie niesamowitych purgacji w brzuchu. Cholera po co jadłem na śniadanie tę pieprzoną owsiankę, chyba nie wyrobię. Może to strach, a nie owsianka. Mięśnie
brzucha oraz narządy wewnętrzne miał Suchar rozepchane
gazem do granic wytrzymałości.
- Wytrzymam - myślał - dam radę, dupa nie będzie mną
rządzić, a co tam. Oj, jeszcze jedno zaburczenie w brzuchu i
stało się. Z wnętrza szafy dobiegł wszystkich jakiś dziwny ton
przypominający najgrubszy dźwięk, który wydaje olbrzymia
trąba zwana Tubą. Dźwięk był długi i przejmujący, a na koniec zagrał cienko i przeciągle, jakoby na Rożku Angielskim
kończącym utwór. Policjant zrobił duże oczy lecz w tym czasie Purchawa nie tracąc zimnej krwi spierdział się potwornie
odwracając uwagę policjanta, Tyczka nie pozostał nikomu
dłużny. Ponieważ był najwyższy, gazu nazbierał najwięcej
wyciął więc koncercik taki, jak w filharmonii na organach
Hammonda najlepszy wirtuoz. Posterunkowy chrząknął,
splunął (choć ta czynność była zabroniona na służbie) i zbierając się do odejścia nadmienił cyt. „Wypuszczanie gazów
w obecności funkcjonariusza policji państwowej jest zabronione i będzie surowo karane”. Skończywszy pouczenie zakasłał, ścisnął nos i pośpiesznym krokiem odszedł. Chłopaki
wnieśli szafę do następnej bramy, zrzucili firmowe fartuchy,
wyciągnęli zielonego ze strachu Suchara i każdy udał się w
swoją stronę.
Co było dalej dowiecie się państwo w następnym odcinku.
Pozdrawiam serdecznie Zbyszek Poręcki.
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Tomasz Suwała

Wasze zdrowie, kobiety
Tomasz Suwała - rysownik i bloger

L

uty przymroził pod koniec, ale marzec już na
szczęście zelżał. Można było na murku pod sklepem usiąść i przy piwku porozmawiać ze Stasiem o
ważnych sprawach tego świata.
– Się narobiło – jęknął Staś.
Pewnie miał na myśli konflikt z Żydami.
– Eee tam – machnąłem ręką i przepiłem piwem – I
bardzo dobrze. Dzięki temu świat dowie się wreszcie
prawdy, że oprócz Żydów w II Wojnie Światowej zginęło ponad 20 mln obywateli sowieckiego państwa,
6 mln Polaków, w tym ok. 2,5 mln pochodzenia żydowskiego…
– Za granicą trąbią, że to my – przerwał Staś.
– Że co my?
– No, że my też Żydów mordowaliśmy…
– Aż za bardzo trąbią. Tam ludzie też zaczynają
szukać prawdy i przy okazji tej okazji dowiedzą się
w końcu jak było.
– Może i tak – skrzywił się Staś – ale żydowskie są
banki, kasę nam utną…
– Jaką kasę?
– No, dajmy na to z Unii – powiedział Staś i łyknął
piwa.
– Ano – przytaknąłem dodając – Bo widzisz, to
wszystko wpisuje się w próbę nowego podziału
świata. Jak się okazuje, wszystko skupia się w Syrii.
Tam jest teraz punkt, o który wszyscy walczą.
Staś się zastanowił. Wziął trzy łyki piwa i odezwał
się:
– A to ciekawe powiazanie: wojna w Syrii i nasz
konflikt z Żydami na temat holocaustu. Mógłbyś
rozwinąć temat?
Łyknąłem i ja, nabrałem powietrza w płuca szykując
się na dłuższą tyradę i już miałem wyjaśniać, ze tzw.
arabska wiosna, to nie przypadek, a powstanie tzw.
Państwa Islamskiego, to określony projekt, który już

się wyczerpał nie osiągając celu… Kiedy usłyszeliśmy
za sobą damski głos:
– A kwiatek gdzie?!
Odwróciliśmy się. Za nami stała, niczego sobie białogłowa, tzn. blondynka, w pozycji jakby bojowej.
– Jaki kwiatek? – odezwałem się zdziwiony.
– Jak to, jaki? – syknęła zmrużywszy oczy – Ósmy
marca dzisiaj!!!
– No to, co? – tym razem Staś – Wczoraj był siódmy,
jutro będzie dziewiąty.
– Jak to, co?!! – wrzasnęła – DZIEŃ KOBIET!!!
– A co nas to obchodzi? To sobie świętujcie. Jak
będzie dzień chłopa to dopiero my będziemy świętować i sobie ze Stasiem flaszkę wypijemy.

– Hahaha – roześmiał się Staś i dodał cmokając się
w piąstkę – I żadnych kwiatów nie będzie.
Białogłowa, blondynka znaczy się, patrząc na nas
z kpiną, wycedziła:
– Zobaczymy.
Włożyła dwa palce w usta i zagwizdała. Wnet pojawiło się kilkanaście osobniczek w różnym wieku,
różnej urody i w różnych ubiorach. Łączyło je tylko
jedno: nienawistne spojrzenie.
– Co? – odezwała się jedna z nich z wygoloną połową głowy – Kwiatka wam szkoda?
Zbliżyły się o jeden krok, a może nawet dwa…
Staś spojrzał na mnie, ja na niego. Wobec liczebnej
przewagi należało się wycofać. Chcieliśmy do tyłu,

Obrazy Anny Sawickiej
Marek Strójwąs
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa

W dniu 16.02.2018 r. o godz.
18.00 w Miejskim Ośrodku w
Piastowie odbył się wernisaż
wystawy plastycznej artystki
z Brwinowa Anny Sawickiej.
Było to szczególne wydarzenie
z uwagi na fakt, że inaugurowało ono obchody, przypadającego w bieżącym roku jubileuszu
30-lecia istnienia piastowskiego Klubu Plastyka Walor, którego opiekunem artystycznym
jest prof. zw. Ryszard Sekuła,
wieloletni dziekan wydziału
malarstwa warszawskiej ASP.

O

becna wystawa potrwa do 15 marca
włącznie i gorąco polecam jej obejrzenie.
Podobne wystawy będą mieli do końca roku
także pozostali członkowie Waloru, a każda z
nich będzie trwała też około miesiąca. Zwień-

Na zdjęciu od lewej Wanda Przybylak,Ryszard Sekuła, Anna Sawicka, Aneta Stosio

ale tam były kobiety. Staś pociągnął wzrokiem po
trawniku jakby dając mi do zrozumienia, że może
tam będzie droga ucieczki. Wściekłe kobiety też rozszyfrowały ten kod i już stały na trawniku a ufarbowana na czerwono z grzywą postawioną na sztorc
syknęła przez zęby:
– Co? Kasy nie macie na głupiego kwiatka. Bo się
wam robić nie chce, lenie…
Staś chciał coś odpowiedzieć, ale mrugnąłem do
niego, żeby nic nie mówił. To lewaczka, wychwala
etos pracy, a sama nic nie robi. Z takimi nie ma, co
dyskutować.
Spojrzałem na sklep, ale wściekłe już podbiegły do
wejścia. Utapirowana ciemnowłosa z ostrym makijażem krzyknęła do nas:
– My słabe kobiety! A wy nam nawet kwiatka? – i
patrzyła na nas wyzywająco.
Znowu powstrzymałem Stasia. Nie było, co dyskutować, jak ma się za słabą znaczy, że prawaczka, nie
przegadamy jej. Rozejrzałem się – otoczyły nas.
– Staś, piwo – zakomenderowałem.
Staś natychmiast złapał stojące na murku puszki,
aby czasem nie wpadły w ręce wroga.
– Jedno daj – odezwałem się do Stasia i ten podał
mi puszkę.
A ja, niby spokojnie, ale czujnie obserwując, otworzyłem piwo. Przyjemny syk wydostał się z wnętrza.
Podniosłem je tak jakbym wznosił toast.
– Wasze zdrowie – szepnąłem, jednak na tyle głośno, by każda to usłyszała i zacząłem pić.
Na ich twarzach zamiast wrogiej nienawiści zagościło zdziwienie i rozczarowanie. Patrzyły na nas jak
zahipnotyzowane. Pijąc uchwyciłem pełną triumfu
zadowoloną minę Stasia, który też sięgnął po piwo
i zrobił to samo, co ja, wznosząc już nieco głośniej
toast:
– Wasze zdrowie kobiety!
Komentować można na:
https://PiorkiemTomkaS.blogspot.com

czeniem obchodów ma być uroczysta wystawa
zbiorowa oraz wydanie okolicznościowego
katalogu. Anna Sawicka jest malarką, fotografem, ikonografem i należy do wyróżniających
się artystek, zarówno pod względem pracowitości, pomysłowości, jak i warsztatowym.
Tworzy z zachwytu nad światem, cudem życia i
przemijania. Preferuje sztukę przedstawiającą,
a więc pejzaż, martwą naturę portret, postać.
Jest bardzo empatyczna w stosunku do innych,
więc nic dziwnego, że człowiek w jej twórczości stanowi priorytet. Brała udział w kilkudziesięciu plenerach plastycznych. Prezentowała
swoje prace na wielu wystawach zbiorowych i
indywidualnych. Laureatka nagród i wyróżnień
w konkursach malarskich i fotograficznych,
min. I miejsce (2012 r.) i III miejsce (2014 r.) w
Piastowskim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Interpretacje, I nagroda w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym im. Władysława Ślewińskiego w Sochaczewie „Kocham Polskę” (2017
r.), wyróżnienie w konkursie fotograficznym
Foto Galaktyka. Jest związana z Ośrodkiem Kultury w Brwinowie, Klubem Plastyka Walor w
Piastowie, Publicznym Ogniskiem Plastycznym
w Grodzisku Mazowieckim, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, Drogą Ikony, Akademią
Ikony w Warszawie. Przynależy także do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Obecna ekspozycja była imponująca zarówno pod
względem mnogości zaprezentowanych dzieł,
ich różnorodnością tematyczną, jak i wizualną atrakcyjnością. Jak zwykle w tym miejscu
wystawa była perfekcyjnie przygotowana, a
na wernisażu nie zabrakło oprawy muzycznej
oraz słodkiego poczęstunku, o co zadbali gospodarze placówki, na czele z panią dyrektor
Wandą Przybylak oraz instruktorką plastyczną
Anetą Stosio. Przedsięwzięcie to ściągnęło dość
liczną grupę miłośników sztuki.
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czy wiecie, że...

Sórowce skalne w mieście
Dr hab. geomorfologii Maria Górska-Zabielska
Dr geologii Ryszard Zabielski
Foto - Maria Górska-Zabielska 2006, 2012

Po cyklu felietonów o wodzie w mieście, czas zająć
się surowcami skalnymi, tym
bardziej, że dzięki nim głośno było o naszej okolicy już
w zamierzchłych czasach starożytnej Europy, ale także na
przełomie XIX i XX wieku.

Część 1
zamieszkującej najbliższą okolicę. Są cennym
źródłem informacji pozajęzykowych, związanych
z historią lokalnego społeczeństwa (np. z zadaniami produkcyjnymi).

ło 185-130 tysięcy lat temu. Największym i najbardziej cennym jest bezimienny głaz, znajdujący
się obok Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Jest to granit Småland z południowowschodniej Szwecji, o objętości 4,64 m3 i wadze
12,8 ton. Jego wartość podnosi fakt, że jest to
jedyny w powiecie pruszkowskim pomnik przyrody nieożywionej. Wśród głazów narzutowych
Pruszkowa znajdują się różne typy petrograficz-

O

surowcach skalnych Pruszkowa i okolicy
pisaliśmy już w Głosie Pruszkowa wielokrotnie, ale zawsze przy okazji innych wątków.
Dziś wypada nam te wiadomości przypomnieć,
a przede wszystkim bardziej usystematyzować.
Przedstawimy je zgodnie z czasem ich powstania
w niedalekiej geologicznej przeszłości, a więc
będzie mowa, w kolejności, o: iłach plioceńskich,
plejstoceńskiej glinie lodowcowej i głazach narzutowych oraz holoceńskiej rudzie darniowej.
Iły plioceńskie
Pisząc o „geologicznym torcie” w GP w październiku 2017 r., wspomnieliśmy, że Pruszków i okolice leżą w centralnej części jednostki strukturalnej
zwanej niecką mazowiecką. Niecka wypełniona
jest utworami skalnymi z okresów kredy, paleogenu i neogenu. Osady plioceńskie (młodsza epoka
neogenu) występujące na obszarze środkowej
(Ryc. 1) Polski jako iły o charakterystycznej wielorakiej barwie (szare, zielonkawe, niebieskawe,
a po zwietrzeniu – brunatne), nazywane są iłami
"pstrymi". Powstały one około 5-2 mln lat temu,
jako efekt sedymentacji bardzo drobnoziarnistego materiału w rozległym jeziorzysku słodkowodnym.
Obecna miąższość (grubość warstwy) iłów na
Mazowszu jest bardzo zróżnicowana (od 25 do
150 m). Jest to spowodowane deformacjami (pofałdowaniem i wypiętrzeniem osadów plioceńskich), pierwotnie połogozalegających warstw,
przez procesy glacitektoniczne w okresie zlodowaceń. Stąd w wielu miejscach Mazowsza iły
plioceńskie występują na niewielkiej głębokości,
stanowiąc cenny surowiec skalny.
W Pruszkowie dostrzeżono jego zalety i zaczęto
stosować go w masowej produkcji materiałów
budowlanych (cegieł). Jak pisze Kaleta (2010)
„rosnące zapotrzebowanie na cegłę paloną dla
rozwijającego się przemysłu i budowy domów
mieszkalnych przyczynia się do powstania w
1878r. spółki cegielnianej.” Jonas Abramson i Szulim Ditman eksploatują złoża gliny ceramicznej
(potoczna nazwa surowca ilastego koniecznego
do wypału cegły palonej) w okolicach dzisiejszej
ul. Lipowej. Kolejny właściciel cegielni, hr. A. Potulicki, eksploatował złoża surowców ilastych w
rejonie dzisiejszej ul. Księcia Józefa na Ostoi, na
potrzeby doskonale funkcjonującej na przełomie
XIX i XX (aż do 1938 r.) wieku cegielni. Śladem po
wyrobisku eksploatacyjnym jest tam tzw. „glinka
hrabiego”. Zaklęsłości takie, najczęściej wypełnione wodą (o czym pisaliśmy w GP w styczniu
2018), dostrzec można w topografii miasta w wielu innych miejscach. Geneza wielu z nich wiąże się
z przemysłem ceramicznym.
Dziś pozostałością po etapie boomu budowlanego, z przełomu XIX i XX wieku, są w mieście stare kamienice tzw. „Dzielnicy Milionerów” (Krzyczkowski 2009), zbudowane z cegły, np. wzdłuż ulic
Stalowej (Fot. 1, 2) czy Ołówkowej oraz nazwy
pruszkowskich ulic, jak np. Ceglana, Cegielniana czy Ceramiczna. Te nazwy pośrednio bardzo
dobrze odzwierciedlają główne zajęcia ludności

Znaczenie głazów narzutowych jest wielorakie,
przede wszystkim naukowe i edukacyjne. W przestrzeni miejskiej głaz może pełnić rolę kulturową,
konserwatorską, estetyczną i w końcu geoturystyczną. O geoturystyce w Pruszkowie pisać będziemy w jednym z kolejnych felietonów.
Pisząc o surowcach skalnych wykorzystywanych
w Pruszkowie nie można pominąć tematu fajansu i
porcelitu z uwagi na najdłużej (122 lata) funkcjonujący zakład pracy w Pruszkowie, czyli Zakład Porcelitu Stołowego „Pruszków” (dawniej Fabryka Fajansu
w Pruszkowie). Głównym składnikiem do wyrobów
ceramiki szlachetnej są gliny ceramiczne. Jak pisze
wspomniany Kaleta (2010), właściciel manufaktury, Teichfeld, sprowadzał surowiec (iły kaolinitowe - grupa minerałów ilastych) najpierw z kopalni
odkrywkowej w Halle w Saksonii, a później z Rosji,
co odbiło się na jakości i zmniejszeniu produkcji. W
Polsce złoża glin ceramicznych należą do rzadkości i
występują dziś tylko w woj. dolnośląskim.

Fot. 1, 2. Kamienice „Dzielnicy Milionerów” zbudowane z cegły wyprodukowanej ze złóż surowców ilastych wydobywanych na terenie Pruszkowa.
Fot. Maria Górska-Zabielska, 2012
Glina lodowcowa
To najpowszechniej występujący w Polsce rodzaj
surowców ilastych. Brak ich jedynie w Karpatach,
częściowo w Sudetach, Górach Świętokrzyskich oraz
na Wyżynie Lubelskiej, a więc wszędzie tam, gdzie
obszar nie był pokryty lądolodem. Pokłady glin lodowcowych mają miąższości do kilkudziesięciu metrów. Oprócz frakcji ilastej i dominującej frakcji mułkowej zawierają także piasek oraz większe okruchy
skalne aż do głazów narzutowych włącznie.
Używane są najczęściej do produkcji cegły pełnej.
Pewne odmiany glin pozbawione piasku, żwirów,
otoczaków oraz skał wapiennych i konkrecji węglanowych mogą być również stosowane do produkcji
cegły pełnej wyższych klas oraz cegły dziurawki.
Glina lodowcowa w okolicy Pruszkowa to osad
utworzony i zakumulowany przez lądolód skandynawski podczas zlodowacenia warty, to jest około
185-130 tysięcy lat temu. Zalega ona w postaci
płaskiej moreny dennej na Równinie Łowicko-Błońskiej, należącej do Niziny Środkowomazowieckiej.
Glinę lodowcową stanowi osad o zróżnicowanej
frakcji (=wielkości ziaren; Fot. 3). Osad ten powstał
w wyniku egzaracji skał litych z obszaru źródłowego
(w Skandynawii), głównie krystalicznych, i transportu rozdrobnionego już materiału, który po depozycji
(np. na Równinie Łowicko-Błońskiej) stał się gliną
lodowcową.
Glina lodowcowa charakteryzuje się słabą przepuszczalnością, cechą szczególnie cenną w rolnictwie. W
wyniku procesów glebotwórczych glina lodowcowa
przekształciła się w gleby brunatne. Są one pomiędzy
Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim wykorzystywane pod uprawę warzyw. W granicach miasta
Pruszków tereny rolnicze znajdują się w północnej
części miasta (Fot. 4). Należą one do zabytkowego
Zespołu produkcyjnego gospodarstwa ogrodniczego
Piotra Ferdynanda Hosera, założonego około 1898 r.
(Gminna Ewidencja Zabytków, 2009).
O głazach narzutowych - niemych świadkach epoki
glacjalnej w Pruszkowie - pisaliśmy w Głosie Pruszkowa kilkukrotnie (nr nr od stycznia do kwietnia 2017),
stąd dziś tylko krótkie przypomnienie.
Głazy narzutowe, znane nam ze skwerów i
placów Pruszkowa, należą do dziedzictwa geologicznego regionu. Zostały przywleczone tu przez
ostatni na Mazowszu skandynawski lądolód oko-

ne (skały magmowe, osadowe i metamorficzne).
Niektóre z nich mają na swej powierzchni ślady
procesów morfogenetycznych środowisk, w których zapisała się egzaracja, transport i w końcu
depozycja głazów.

Za miesiąc skupimy się na, powstającej także
współcześnie, rudzie darniowej i jej roli, jaką odegrała w rozwoju mazowieckiego ośrodka hutniczego z przełomu er.

Fot. 3. Glina lodowcowa zdeponowana przez lądolód skandynawski ok. 20 tys. lat temu
w dolinie Drwęcy. Fot. Maria Górska-Zabielska, 2006

Fot. 4. Pola uprawne w granicach Pruszkowa należą do znanej rodziny Hoserów; na horyzoncie
autostrada A2. Fot. Maria Górska-Zabielska, 2012F
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Energetyczny Dzień Kobiet, czyli Zdrowie i Kondycja

Z

drowie to żecz najważniejsza, uroda też rzecz
ważna, ale skupmy się na zdrowiu. Bo zdrowie to
prosta droga do piękna, pojawia się świetna kondycja
ciała i ducha.
Dbajmy o siebie najprostszymi sposobami. Można
poprzez ruch, zdrowe odżywianie czy wszelkie działania profilaktyczne, jak chociażby samodzielne badanie
piersi. Nauczmy się inwestować w siebie. Świętujmy
Dzień Kobiet aktywnie. Zapraszamy wszystkie panie w
trampkach, czeszkach, tenisówkach na 15:00 do Hali
Sportowej w Brwinowie! W programie m.in. 100 pytań
do dietetyka i pomiar tkanki tłuszczowej, maraton zumby z Klarą Dybińską oraz ćwiczenia mięśni dna miednicy
z Justyną Liberadzką. Porady w doborze biustonosza zapewnią panie ze sklepu „Raj Biuściastych”.
Wiosna będzie jeszcze piękniejsza tego roku!

GOK Brwinów zaprasza, apel o pomoc

APEL O POMOC
Mam na imię Bartuś. Mam
3,5 roku i każdy dzień zaczynam od paska. Nie, nie tego
do pupy... Codziennie zaraz
po przebudzeniu, siusiam do
pojemniczka i sprawdzam
paskiem, czy nie pojawiło się
białko w moim moczu. Choruję na Zespół Nerczycowy, jest
to przewlekła choroba nerek.
Niby jestem zdrowy, sprawny,
rozwijam się jak moi rówieśnicy, ale najmniejsza infekcja,
nowy ząbek czy ukąszenie
komara mogą pokrzyżować
mi plany i zabrać mnie do
szpitala na wiele tygodni. Zbieram pieniążki na leki oraz wizyty u specjalistów, którzy znajdują
sposoby, by naprawić mi nerki i móc normalnie funkcjonować. Dziękuję wszystkim za okazaną
mi pomoc.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 32449 Panfil Bartosz - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Można też przekazać
1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 0000037904, a w polu „INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE”: 32449 Panfil Bartosz. Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu
podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.
Dane kontaktowe: magdalena_boron@interia.pl
dzieciom.pl/podopieczni/32449
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Mój wniosek do budżetu obywatelskiego
Leszek Kożuszko - dziennikarz, publicysta
Foto - Internet

Czy tak było dokładnie…? Ale
opowiadam wszystkim, kto tylko chce mnie słuchać, że pierwszą decyzją Jana Starzyńskiego,
gdy został przed laty prezydentem Pruszkowa, było zbudowanie pięknej, nowoczesnej
ulicy Srebrnej. Zbudowanie w
miejsce piaszczystej, tonącej w
błotnych bajorach w czasie roztopów drodze, od ulicy Ceglanej
do ulicy dzisiaj Pogodnej, czyli
do działek na starych gliniankach. Jest to piękna ważna nie
tylko mnie pokryta kostką ulica
bez trotuarów, czyli wspólna dla
pieszych i samochodów.

C

hodzę tą ulicą bywało dwa razy dziennie. Samochodziarze korzystając z gładkiej suchej
nawierzchni, z tej naszej pięknie zadbanej ulicy,
rozpędzali się nią niebezpiecznie. Znaki drogowe
nie hamowały ich kawaleryjskiego, niebezpiecznego animuszu. Więc na środku długości Srebrnej
wykonano ten charakterystyczny uliczny wał. Od

tego czasu samochodziarze w trosce o resory swoich samochodów, jeżdżą przyzwoicie.
Ulica Srebrna w Pruszkowie, jak wspomniałem, jest
ważna i znana nie tylko podpisanemu. Z tego wrażenia wyjścia w blokowiska by nagle znaleźć się w zieleni ogrodów korzystają liczni chętni na codzienne
spacery rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami.
Spotykam też z przyjemnością tych spieszących się
donikąd, tych młodych biegających po Srebrnej tam
i z powrotem. I tych wyprowadzanych przymusowo

strzeliwania więźniów gestapo przeznaczonych na
śmierć. Po wojnie przez długie lata były miejscem
niesfornych wypraw i zabaw dzieci z całego Pruszkowa i okolic. Jerzy Wierzchowski - przewodniczący
Prezydium MRN zabrał się do urządzania tu działek
pracowniczych oraz jednocześnie ogrodu spacerowego dla wszystkich mieszkańców miasta z takim
rozmachem, że aż naraził się na kpiny, iż poza działkami na starych gliniankach nie widzi innych problemów miasta.

na codzienne spacery przez małe i duże psy. Tych z
psami nie wszyscy właściciele działek pracowniczych
sąsiadujących z ulicą Srebrną oraz właściciele sąsiednich domów jednorodzinnych traktują przyjaźnie. A
to ze względu na załatwienie potrzeb fizjologicznych
czworonogów. Zdarzają się z torebkami i zabierają
te psie odchody do śmietników. Zdarzają się, ale
rzadko.
130 działek pracowniczych urządzonych w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku jest miejscem
przepięknym, ciekawym jedynym w Europie. Trwałe ślady glinianek po starej cegielni utrwalonej
przepięknie w opowiadaniu pod tym tytułem przez
Jarosława Iwaszkiewicza były wykorzystywane przez
okupantów w latach wojny do przywożenia tu i roz-

Działki pracownicze na starych gliniankach graniczą od strony ulicy Lipowej z jakże ważnym zabytkiem historii Polski – cmentarzem żydowskim z
domem pogrzebowym. Zabytkowym cmentarzem
uratowanym przed zniszczeniem jak to się zdarzało
w innych częściach kraju, gdzie cmentarne macewy
posłużyły do utrwalania dróg i pod fundamenty
budowanych po wojnie domów. Zaprzyjaźnieni z
Pruszkowem Niemcy, jeszcze wtedy z NRD, pięknie
odnowili zabytkowy dom pogrzebowy i ogrodzenie
zabytkowego cmentarza.
Jako użytkownik jednej ze 130 działek pracowniczych na tych starych po cegielnianych gliniankach,
czerpię sporo satysfakcji z zachwytów nad pięknem
ich położenia przez zapraszanych na działkę gości.

Ten wyjątkowy urok położenia naszych działek ma
też odzwierciedlenie w ich cenie podczas transakcji
kupna – sprzedaży. Przez te trzydzieści lat mojego
gospodarowania, sąsiadów właścicieli – użytkowników działek zmieniło się wielu. Ludzie umierali
lub wyprowadzali się, by gdzieś w okolicy budować
„gargamele”. Stosunkowo duże pieniądze, w porównaniu z cenami działek pracowniczych w innych
stronach, wydają mieszkańcy naszego blokowiska o
nazwie Ceglana, by mieć tuż pod blokiem kawałek
ziemi do rozrywkowej uprawy.
Lubię się przechwalać, gdy przypadkiem zwierzam
się komuś z codzienności, że mam siedem minut z
fotela na fotel, z krzesła na ławkę. Moja piękna żona
czasami prostuje, że nie siedem a piętnaście minut
zajmuje nam przejście z mieszkania w bloku na naszą
pracowniczą działkę. I teraz zwierzenie dla którego
to całe moje pisanie i propozycja opublikowania.
Otóż najpewniej z powodu tak zwanego podeszłego wieku mam problemy z chodzeniem. W połowie
tej naszej przepięknej ulicy Srebrnej odczuwam pilną potrzebę odpoczynku. Przysiadam na miejskim
koszu na śmieci systematycznie opróżnianym, ale to
niewygodne i nieestetyczne. Wyczytałem w Głosie
Pruszkowa, że prezydent miasta Jan Starzyński przeznaczył przeszło milion złotych na budżet obywatelski, czyli każdy mieszkaniec miasta, jeśli chce to może
wnioskować, aby za miejskie pieniądze wykonano w
mieście coś, co jemu osobiście ułatwi życie. Ja więc,
niżej podpisany mieszkaniec miasta Pruszkowa
wnioskuję, aby w połowie długości naszej przepięknej ulicy Srebrnej zainstalowano ławkę. Zwykłą miejską ławkę. Najracjonalniej obok działki mojego przemiłego sąsiada Wiesława Regulskiego. Spodziewam
się, iż nie będzie zgłaszał sprzeciwu. Zmartwiłem się,
gdy doczytałem, że te milion i dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych budżetu obywatelskiego to jest na
rok 2019. A mnie się trochę spieszy.
REKLAMA

20

GŁOS PRUSZKOWA NR 03/2018

www.gpr24.pl

Wiadomości

sport

Skarb Kibica II liga Runda
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa
MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZNICZ” PRUSZKÓW
DANE O KLUBIE
ADRES: ul. Bohaterów Warszawy 4,
05 – 800 Pruszków
ELEFON: (22) 758 88 53
FAKS: (22) 758 88 53
INTERNET: zniczpruszkow.com.pl
E - MAIL: zniczpruszkow@zniczpruszkow.home.pl
BIURO PRASOWE: prasa.znicz@gmail.com
BARWY KLUBOWE: żółto – czerwone
STADION: CENTRUM KULTURY I SPORTU Sp. z o.o.
POJEMNOŚC: 2097 – siedzących 1977
OŚWIETLENIE: 2000 lx
BOISKO: 105 x 68
WŁADZE KLUBU: Jacek OCHMAN – prezes, Marcin
GRUBEK – wice prezes, Marek ŚLIWIŃKI – skarbnik,
Tomasz MATUSZEWSKI – sekretarz, Walery RUM –
członek
HISTORIA
ROK ZAŁOŻENIA: 1923
SUKCESY: 5. miejsce w II lidze - 2007/08, 1/4 finału
Pucharu Polski - 2014/15
NAJWYBITNIEJSI ZAWODNICY: Witold WYPIJEWSKI,
Wiesław MATYJEK, Jacek GMOCH, Ryszard SZYMCZAK, Zbigniew KAKIETEK, Krzysztof KRAJEWSKI,
Marek MILANKIEWICZ, Maciej TERLECKI, Radosław
MAJEWSKI, Tomasz CHAŁAS, Jakub WÓJCICKI, Robert
LEWANDOWSKI, Adam CHRZANOWSKI, Dominika
GRABOWSKA
KADRA – II LIGA – RUNDA WIOSENNA –
SEZON 2017/2018
BRAMKARZE:
Numer/Nazwisko imię/Data urodzenia/Wzrost/
Waga/Ostatni klub
12/MISZTAL Piotr/10.07.1987/193/97/ZNICZ Pruszków
1/KALINOWSKI Dominik/29.03.1998/190/78/KOTWICA Kołobrzeg
23/KWIATKOWSKI Borys/25.10.1999/185/79/wychowanek
OBROŃCY
21/WASILEWSKI Marcin/23.08.1994/172/73/LECH
Poznań
19/RACKIEWICZ Marcin/04.02.1987/175/71/ZNICZ
Pruszków
8/DŁUGOŁĘCKI Mateusz/12.07.1993/185/82/ZNICZ
Pruszków
6/KLEPCZAREK II Piotr/12.07.1984/180/74/STOMIL
Olsztyn
4/DWÓRZYŃSKI Przemysław/30.6.1998/188/81/wychowanek
5/BUDEK Konrad/08.11.1995/184/78/ZAGŁĘBIE Sosnowiec
MICHALAK Michał/04.06.1999/185/76/ZNICZ Pruszków
20/TARNOWSKI Paweł/28.6.1990/180/82/RADOMIAK Radom
3/RYBAK Adrian/02.01.1999/188/84/wychowanek
2/DOMŻALSKI Mateusz/29.07.1999/187/82/wychowanek
– PIECZYŃSKI Maciej/05.09.1999/183/81/wychowanek
– POTRZEBOWSKI Karol/06.07.1999/184/72/ZNICZ
Pruszków
POMOCNICY
– JÓŹWIAK Piotr/27.05.2001/181/74/wychowanek
– ZAGÓRSKI Jakub/17.02.2000/170/65/ZNICZ Pruszków

Rząd górny od lewej: Mikołaj SZYMAŃSKI, Piotr JÓŹWIAK, Franciszek RATAJCZYK, Mateusz DOMŻALSKI , Piotr MISZTAL, Karol PODLIŃSKI, Borys KWIATKOWSKI, Przemysław DWÓRZYŃSKI, Adrian RYBAK, Mateusz DŁUGOŁĘCKI, Maciej PIECZYŃSKI. Rząd środkowy od lewej: Mateusz KINAST, Dominik
KALINOWSKI, Kacper SKIBKO, Maciej MACHALSKI, Kamil WODYKA, Patryk CZARNOWSKI, Paweł TARNOWSKI, Konrad BUDEK, Mateusz STRYJEWSKI,
Adrian MAŁACHOWSKI. Siedzą od lewej: Marcin RACKIEWICZ, Patryk KUBICKI, Jakub ZAGÓRSKI, Andrzej BURAKOWSKI (masażysta), Michał KALETA
(II trener), Dariusz ŻURAW (trener), Grzegorz SZAMOULSKI (trener bramkarzy), Marcin WASIELEWSKI, Marcin SMOLIŃSKI, Piotr KLEPCZAREK II (na zdjęciu

nieobecni: Karol POTRZEBOWSKI, Michał MICHALAK i Bartłomiej FALISZEWSKI)

10/MACHALSKI Maciej/23.2.1990/181/76/wychowanek
11/SMOLIŃSKI Marcin/05.04.1985/174/73/OLIMPIA
Grudziądz
16/SKIBKO Kacper/06.05.1999/181/77/ZNICZ Pruszków
17/FALISZEWSKI Bartłomiej/22.01.1999/175/71/wychowanek
14/STRYJEWSKI Mateusz/22.06.1997/180/78/ZNICZ
Pruszków
7/WŁODYKA
Kamil/11.10.1994/180/74/POLONIA
Bytom
22/SZYMAŃSKI Mikołaj/22.3.1999/183/75/SZYDŁOWIANKA
15/MAŁACHOWSKI Adrian/10.03.1998/183/76/LEGIA Warszawa
NAPASTNICY
13/KUBICKI Patryk/09.10.1993/177/69/ZNICZ Pruszków
9/CZARNOWSKI Patryk/19.05.1998/180/74/LEGIA II
Warszawa
18/PODLIŃSKI
Karol/06.11.1997/195/90/ZNICZ
Pruszków
– RATAJCZYK Franciszek/20.01.2000/182/75/wychowanek
– KINAST Mateusz/09.07.1999/181/76/wychowanek
PRZYBYLI
MAŁACHOWSKI Adrian (LEGIA Warszawa),WAIELEWSKI Marcin (LECH Poznań), KALINOWSKI Dominik (KOTWICA Kołobrzeg).
ODESZLI
SOBKÓW Eryk (ZAGŁĘBIE Lublin), WŁODARCZYK
Rafał (BŁONIANKA Błonie), OLCZAK Michał (KS
URSUS Warszawa), DYBIEC Daniel (PELIKAN Łowicz).

SZTAB SZKOLENIOWY
TRENER: Dariusz ŻURAW
II TRENER: Michał KALETA
KIEROWNIK DRUŻYNY: VACAT
TRENER BRAMKARZY: Grzegorz SZAMOTULSKI
MASAŻYSTA: Andrzej BURAKOWSKI
LEKARZ: Jacek MIKOŁAJUK

Trener
Dariusz ŻURAW piłkarską karierę rozpoczął w roku
1989 w LZS Ostrówek. Po roku przeniósł się do LZS
Rychłocice, a od roku 1992 przez kolejne cztery lata
w barwach WKS Wieluń brylował na III–ligowych
boiskach. Następnie z powodzeniem bronił barw IIligowego OKS Brzesko i ZAGŁEBIA Lubin. W roku 2001
zadebiutował w II ligowym wówczas HANNOVERZE
96 z którym świętował historyczny awans do Bundesligi. W sumie rozegrał 147 spotkań, popartych 7
bramkami w tym legendarnemu Oliverowi Kahnowi

w bramce BAYERNU. Dzięki świetnej grze był wielokrotnie wybierany zawodnikiem kolejki .W międzyczasie zadebiutował w reprezentacji Polski i był to
jedyny mecz w koszulce z orłem na piersiach. Po
zakończeniu wspaniałej kariery w Bundeslidze powrócił do kraju, gdzie występował w ARCE Gdynia.
W roku 2010 powrócił do Wielunia, gdzie zakończył
w wieku 38 lat karierę piłkarską, ale rozpoczął pracę
trenerską, prowadząc przez 2 lata miejscowy zespół.
W sezonie 2012/2013 jako trener ODRY Opole zdobył
awans do II ligi oraz Puchar Polski na szczeblu okręgowym. W roku 2014 był trenerem MIEDZI Legnica,
a następnie asystentem trenera Macieja SKORŻY w
LECHU Poznań. Od 21 czerwca 2017 roku prowadzi
zespół II ligowego ZNICZA Pruszków.
PRZYGOTOWANIA WIOSENNE
W środę 10 stycznia 2018 roku piłkarze i kandydaci do gry w II ligowym ZNICZU Pruszków rozpoczęli
przygotowania do rozgrywek rundy wiosennej – sezonu 2017/2018. W środowe popołudnie 10 stycznia 26 zawodników rozpoczęło pierwszy tegoroczny
trening II ligowego ZNICZA Pruszków. Poprowadził
go Dariusz ŻURAW – dotychczasowy szkoleniowiec
żółto – czerwonych przy pomocy Michała KALETY i
Grzegorza SZAMOTULSKIEGO. Zespół przygotowywał się na własnych obiektach oraz rozegrał kolejno
10 meczy sparingowych:
I. 20 styczeń 2018. ZNICZ Pruszków - POLONIA Warszawa (III liga). 2:1 (1:0) Bramki: Gracjan JAROCH,
Patryk CZARNOWSKI.
II. 24 styczeń 2018. ZNICZ Pruszków – LECHIA Tomaszów Mazowiecki (III liga) 2:0 (1:0)
Bramki: Patryk CZARNOWSKI, Franciszek RATAJCZYK.
III. 27 styczeń 2018. URSUS – ZNICZ 1:1. Bramka:
Mateusz KINAST.
IV. 27 styczeń 2018. MOTOR Lublin (III liga) –
ZNICZ 0:0.

21

GŁOS PRUSZKOWA NR 03/2018

www.gpr24.pl

Wiadomości

sport

Wiosenna Sezon 2017/2018
Karol PODLIŃSKI i Kamil WŁODYKA oraz po 1: Patryk
CZARNOWSKI, Mateusz DŁUGOŁĘCKI, Bartłomiej FALISZEWESKI, Marcin RACKIEWICZ i Rafał WŁODARCZYK. Z
dorobkiem 26 punktów uplasowali się na VII pozycji w II
ligowej tabeli ze stratą 10 punktów do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem na zaplecze elity polskiego futbolu. Najwyższe zwycięstwo odnieśli pokonując 3:1 RADOMIAKA, a najdotkliwszą porażkę ulegając
WARCIE Poznań 0:3. Podczas 10 spotkań rozegranych
w Pruszkowie na stadionie pojawiło się 3711 widzów.
Najwięcej z ŁKS – 530, najmniej 200 – MKS Kluczbork).
Dużo większym zainteresowaniem cieszyły się mecze
wyjazdowe z udziałem żółto - czerwonych, które obejrzało 5251 widzów (rekord 1720 – GKS, 1962 Jastrzębie
Zdrój), najmniej 200 – ROW Rybnik, ale... nic nie może
przecież wiecznie trwać! Tym przesłaniem serdecznie
zapraszam wszystkich sympatyków na zmagania wiosenne i gorące wsparcie naszych ulubieńców. Bo jak nie
MY to kto, bo jak nie WIOSNĄ to kiedy?

„MŁODE WILCZKI” ATAKUJĄ. Szczęśliwa „7” wychowanków, którzy nie tylko atakują, ale potrafią
już dotkliwie „pokąsać” rywala. Od lewej: Adrian RYBAK (19), Franciszek RATAJCZYK (18), Piotr
JÓŹWIAK (17), Mateusz DOMZALSKI (18), Borys KWIATKOWSKI (18), Jakub ZAGÓRSKI (18),
Mateusz KINAST (18). W nawiasie wiek zawodnika
V. 3 luty 2018. ZNICZ Pruszków - VICTORIA Sulejówek (III liga) 0:2.
VI. 7 luty 2018. LECH Poznań – ZNICZ Pruszków 3:0.
VII. 10 luty 2018. WISŁA Płock – ZNICZ Pruszków 1:2.
Bramki: Paweł TARNOWSKI, Mateusz STRYJEWSKI.
VIII. 14 luty 2018. AMPREL Nowa Wieś (A klasa) –
ZNICZ Pruszków 0:8. Bramki: Mateusz STRYJEWSKI
- 3, Marcin SMOLIŃSKI, Patryk KUBICKI, Patryk CZARNOWSKI, Franciszek RATAJCZYK i Mateusz KINAST po
jednej.
IX. 17 luty 2018. POGOŃ Siedlce (I liga) – ZNICZ Pruszków 3:0
X. 24 luty 2018. ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki (III
liga) – ZNICZ Pruszków 6 : 3.
XI. 03 marzec 2018. MKS ZNICZ Pruszków – POLONIA Warszawa.

TAK BYŁO JESIENIĄ
W rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 podopieczni
trenera Dariusza ŻURAWIA rozegrali 19 spotkań (w
tym 2 na poczet rundy wiosennej). Odnieśli 7 zwycięstw, uzyskali 5 remisów, ponieśli 7 porażek i zdobyli
23 bramki: Patryk KUBICKI – 5, Mateusz STRYJEWSKI –
4, Maciej MACHALSKI – 3, po 2: Piotr KLEPCZAREK II,

MIEJSCA W TABELI
W OSTATNICH 10
SEZONACH
2008/2009 – I LIGA – VI miejsce
2009/2010 – I LIGA – XVI miejsce
2010/2011 – II LIGA – grupa wschodnia – VI miejsce
2011/2012 – II LIGA – grupa wschodnia – IV miejsce
2012/2013 – II LIGA – grupa wschodnia – VI miejsce
2013/2014 – II LIGA – grupa wschodnia – VI miejsce
2014/2015 – II LIGA – IX miejsce
2015/2016 – II LIGA – II miejsce
2016/2017 – NICE I LIGA – XVII miejsce
2017/2018 – II LIGA - ?

Konkurs z pożółkłych Milenium Logistyk Park
oficjalnym sponsorem
kart historii
Akademii Piłkarskiej
Znicza Pruszków

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

Z

XII. 03 marca 2018. MKS ZNICZ Pruszków – LEGIONOVIA Warszawa.
W rozegranych 12 sparingach 38 kandydatów ubiegało się o prawo reprezentowania II ligowego ZNICZA
Pruszków w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018. Na
wniosek trenera Dariusza ZURAWIA, kierownictwo klubu zaufaniem obdarzyło i powołało 30 osobową kadrę
w tym 11 wychowanków z roczników 2001 - 1998.

TERMINARZ ROZGRYWEK – II LIGA – RUNDA WIOSENNA – SEZON 2017/2018
Kolejka 20 – 04 marca – kolejka odwołana z powodu
złego stanu boiska. Kolejka 21 – 11 marca – godz. 12:00
ZNICZPruszków–BłękitniStargard.Kolejka22–17marca – godz. 13:00 STAL Stalowa Wola – ZNICZ Pruszków
Kolejka 23 – 25 marca – godz. 12.00 ZNICZ Pruszków
– GKS 1962 Jastrzębie. Kolejka 24 – 31 marca – godz.
17:00 GKS Bełchatów – Znicz Pruszków.Kolejka 25
– 07 kwietnia – godz. 16:00 ŁKS Łódź – Znicz Pruszków. Kolejka 26 – 13 kwietnia – godz. 20.00 ZNICZ
Pruszków – OLIMPIA Elbląg. Kolejka 27 – 21 kwietnia
– godz. 16:00 WARTA Poznań – ZNICZ Pruszków. Kolejka 28 – 27 kwietnia – godz.19:00 ZNICZ Pruszków
– WISŁA Puławy. Kolejka 29 – 05 maja – godz. 17.00
RADOMIAK Radom – ZNICZ Pruszków. Kolejka 30 –
09 maja godz. 19.00 ZNICZ Pruszków – GARBARNIA
Kraków. Kolejka 31 – 12 maja godz. 17:00 SIARIKA Tarnobrzeg – ZNICZ Pruszków. Kolejka 32 – 20 maja godz.
12.00 ZNICZ Pruszków – ROZWÓJ Katowice. Kolejka
33 – 26 maja godz. 18:00 LEGIONOVIA Legionowo –
ZNICZ Pruszków. Kolejka 34 – 01 czerwca godz. 19.00
ZNICZ Pruszków – ROW Rybnik.

PATRONI MEDIALNI

okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia Znicza Pruszków w każdym kolejnym wydaniu
GŁOSU PRUSZKOWA począwszy od stycznia 2018
roku zamieszczamy fotkę przedstawiającą grupę zawodników reprezentujących dyscyplinę uprawianą
na przestrzeni minionych lat w Klubie Sportowym
ZNICZ Pruszków. Wśród czytelników, 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
Książnicę Pruszkowską. Odpowiedzi należy przesyłać
na adres repsport@wp.pl lub telefonicznie 604 426
337 z podaniem nazwiska, adresu i telefonu kontaktowego do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy i sentymentalnego powrotu do wspomnień. Prawidłowy
opis fotki zamieszczonej w numerze lutowym: rząd
górny - Wojciech KRAJEWSKI, Wacław SUCHECKI –
lekarz, Bogdan BARTOS, Marek GRZESZCZAKOWSKI,
Zenon KRAJEWSKI. II rząd od lewej: Zbigniew CYWKA, Piotr SZARAMA, Wiesław RUTKA – bramkarz,
Roman POPIŃSKI, Zdzisław ZAGRAJEK – kierownik
drużyny, Zdzisław KRAJEWSKI, Andrzej DĄBROWSKI, Bogusław MASZTALERZ, Waldemar TUMIŃSKI,
Krzysztof BORKOWSKI bramkarz. Poniżej III rzędu od
lewej: Tadeusz SZYMCZAK – II trener, Ryszard KULE-

SZA – trener. Siedzą od lewej: Marek POPŁAWSKI,
Krzysztof KRAJEWSKI, Janusz KOTLARSKI, Józef KALINOWSKI, Józef ZATOŃ, Krzysztof MATUSZEWSKI,
Marek KLIMONT. Tym razem szczęście uśmiechnęło
się do: Pawła GRZESZCZAKOWSKIEGO, Jerzego PIETRUSZCZAKA i Kazimierza SARNOWSKIEGO z Pruszkowa, którym serdecznie gratulujemy i zapraszamy
po odbiór zestawów książkowych w sekretariacie
MKS ZNICZ Pruszków – telefon 516 595 429.
Fanów, kibiców i sympatyków żółto – czerwonych
zapraszamy do kolejnej zabawy. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do dnia 31 marca 2018.

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

M

ILENNIUM LOGISTYK PARK GROUP to potentat w budowie i wynajmie powierzchni
magazynowo – produkcyjnych z których korzystają na terenie kraju niemal wszystkie liczące się
przedsiębiorstwa i firmy w Polsce. MLP Group
nie tylko swym zasięgiem obejmuje Polskę bowiem odważnie i skutecznie wchodzi do Europy.
Między innymi buduje nowy park logistyczny na
rynku rumuńskim. Inwestycja powstaje w pobliżu
Bukaresztu na działce liczącej ponad 18,8 hektara. Docelowo obiekty będą oferowały około 80
tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej
oraz buduje nowy park logistyczny na rynku niemieckim. Inwestycja powstanie niedaleko Dort-

mundu na działce liczącej ponad 12,5 hektara. Zarząd MLP Group ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości do 50 mln euro. Pozyskane
środki w dużej mierze zostaną przeznaczone na
finansowanie ekspansji zagranicznej. Obligacje
będą oferowane w wielu seriach w ramach ofert
prywatnych. Funkcję organizatora emisji będzie
pełnił Bank Pekao. MLP Group zostało nominowane do nagród w ramach prestiżowego konkursu Eurobuild Awards. Nominacje zostały przyznane w dwóch kategoriach: Warehouse Developer
of the Year, CEE oraz New Warehouse of the Year,
PolandW pierwszej kategorii Warehouse Developer of the Year, CEE spółka została wyróżniona za
wyjątkowe osiągnięcia biznesowe w ostatnich 12
miesiącach. Z kolei w kategorii New Warehouse
of the Year, Poland nominacja dotyczy rozbudowanego projektu deweloperskiego realizowanego przez MLP Group dla sieci handlowej MAKRO.
Jesteśmy zaszczyceni iż nasze dzieci i młodzież,
członkowie ponad tysięcznej grupy PIŁKARSKIEJ
AKADEMII ZNICZA i młodzieżowa grupa piłkarek
ręcznych zostały objęte patronatem i będą wspierane przez tak szczególnego sponsora MLP Group
– właściciela gigantycznych centr logistycznych w
Polsce i Europie.
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MSHM, MOK Pruszków

Marzec w MOK „KAMYK”
Poranek teatralny dla dzieci
Spektakl pt.: „Sklep z zabawkami”
w wykonaniu Teatru Urwis
18 marca 2018 roku (niedziela)
Godzina: 10:30 oraz 12:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury
im. A. Kamińskiego
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków
Organizator: MOK „Kamyk” w Pruszkowie
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44
www.mok-kamyk.pl
Bajka o chłopcu, który nie szanował swoich zabawek
i nie lubił się nimi bawić. Pewnego dnia zabawki ożywają i chłopiec przekonuje się, iż zabawa nimi dostarcza mu wiele radości. Spektakl ma na celu wskazanie
alternatywnych form aktywnego spędzania czasu w
zamian za bierne oglądanie telewizji i internetu.
Przedsprzedaż biletów od 12.03. w recepcji MOK.
Wstęp 5 zł od osoby. Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

Koncert Laureatów eliminacji powiatowych 41.
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
21 marca 2018 roku (środa)
Godzina: 11:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury
im. A. Kamińskiego
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków
Organizator: MOK „Kamyk” w Pruszkowie
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44
www.mok-kamyk.pl
Miejski Ośrodek Kultury ,,Kamyk” od lat jest
organizatorem konkursu recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka”. Co roku w eliminacjach do
finału bierze udział kilkudziesięciu młodych recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
z naszego miasta i powiatu pruszkowskiego.
Podczas Koncertu Laureatów poznamy zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału,
a finał odbędzie się w Mazowieckim Instytucie
Kultury w Warszawie.
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ogłoszenia i inne...

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129
tel.: (22) 770 20 35 www.puppruszkow.pl sekretariat@puppruszkow.pl
1. Pielęgniarka - Wykształcenie średnie ukończone dyplomem pielęgniarskim, min. Rok stażu pracy na danym stanowisku, posiadany kurs kwalifikacji medycyny szkolnej, posiadane prawo
do wykonywania zawodu, praca w Otrębusach. Oferta nr 0243.
2. Magazynier - umiejętność pracy ze skanerem, praca w Piastowie. Oferta nr 0250.
3. Kierowca kat. B i/lub C - wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe min. 12 miesięcy, prawo jazdy kat. B i/lub C, posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej, praca
w powiecie pruszkowskim i na terenie Warszawy. Oferta nr 0373.
4. Informatyk - wykształcenie wyższe Informatyk - min. licencjat, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość zagadnień infrastruktury sieciowej oraz narzędzi do monitorowania ruchu w sieci, praca w Młochowie. Oferta nr 0363.
5. Specjalista ds. kadr i plac - wykształcenie wyższe, min. licencjat, mile widziane ekonomiczne, staż pracy - dwa lata na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w programie Symfonia.
Płatnik. MS EXCEL. znajomość przepisów prawa pracy i ustawy o ubezpieczeniach społecznych, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0394.
6. Spawacz - wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego i komunalnego, prawo jazdy kat. B, uprawnienia spawalnicze (spawanie gazowe,
spawanie elektrodą otuloną, spawanie w osłonie C02/MAG, sprawność fizyczna, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0401.
7. Asystentka/handlowiec - wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, znajomość j. angielskiego - podstawowa, praca w Jankach. Oferta nr 0417.
8. Kasjer/sprzedawca - mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile widziane posiadanie książeczki sanitarno - epidemiologicznej, praca w Nadarzynie. Oferta nr 0418.
9. Spawacz - przepalacz - cięcie gazem - umiejętność cięcia złomu palnikiem gazowym, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0424.
10. Sprzątaczka - wykształcenie podstawowe, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, praca w Otrębusach. Oferta nr 0447.
11. Mechanik samochodowy - wykształcenie zawodowe, znajomość mechaniki samochodowej, praca w Piastowe. Oferta nr 0479.
12. Pracownik obsługi klienta - wykształcenie min. średnie, umiejętność obsługi komputera, praca w Piastowie. Oferta nr 0483.

FUNDACJA eko-OSADA BRZOZÓWKA
Zaprasza na II eko-zlot
24 marca 2018

PILNIE ZATRUDNIMY!
Zatrudnimy osoby do sprzątania pomieszczeń biurowych w Pruszkowie.
Praca od pon. do piąt. od godziny 7:00. Zatrudnimy na 1/2 etatu
lub 3/4 etatu - DO USTALENIA! JESTEŚMY ELASTYCZNI!
MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM

E-mail: przetargi@hombre.pl

Tel.: +48 601 181 952
POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW

NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za czystość i porządek w pokojach hotelowych

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

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

Jeżeli marzy ci się praca w fajnym miejscu w niepowtarzalnej atmosferze, 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

Plan zlotu:
WIOSNĘ POWITAĆ: 24 Marca 2018 o
godz. 11:00 w Brzozówce.
„Czym
jest
BUDOWNICTWO
NATURALNEˮ: opowie o tym architekt Osady inż. Jacek Gałąska.
„Dlaczego uprawiamy KONOPIE
WŁÓKNISTEˮ?: opowie Lena Huppert,
ogrodnik po SGGW oraz psycholog społeczny - promotorka leczenia kannabinoidami, Paweł A. Fijałkowski - zasadźca Osady, Marek Nowicki - plantator
konopi, Robert Kocewicz - inż., współwłaściciel wytwórni materiałów budowlanych z surowców naturalnych.
Przyjacielska biesiada podczas obiadu przy kominku.
„Jak lokalnie wytworzyć PRĄD I CIEPŁO z OZE?ˮ: opowie Stefan M. Rybak.
Czały czas: degustacja herbatki konopnej.
Koncert muzyki z Andów: zagra zespół Syndykat Artystyczny KURAKAS, złożony z Inków zamieszkałych w Łodzi.
Zaczynamy: od 11:00. WSTĘP WOLNY! Koszt obiadu: 15 zł.
Organizatorzy: Fundacja Eko-osada Brzozówka i Wiec Osadników Brzozówki.
Paweł A. Fijałkowski prezes
FUNDACJI EKO-OSADA BRZOZÓWKA
Brzozówka 25
96-214 Cielądz
tel.: +48 506 980 648
Więcej na: http://eko-brzozowka.pl/aktualnosci/

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

Oferuje pełen zakres usług księgowych

ul. Traktorowa 6 w Pruszkowie

Tel.: 513 728 514

e-mail: renatapospiech.biuro@gmail.com
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
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SPRZEDAM FIRMĘ!
W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ FIRMY JUMBO - WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP,
ELEKTRONARZĘDZI, SPRZĘTU BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO
SPRZEDAM:
• Przyczepy towarowe
• Lawetę
• Przyczepę do przewozu motorów i kładów
• Przyczepę kempingową z wyposażeniem biurowym
• Dwa kontenery
• Elektronarzędzia
• Sprzęt budowlany
• Sprzęt ogrodniczy

cyjna
Atrak na
ce ży!
da
sprze

J UMBO 694 431 503

Zygmunt Kolczyński, ul. Wapienna 4
05-800 Pruszków

