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Zapiski Eroltomana (68)
Feridun Erol - reżyser filmowy i telewizyjny
Fot. - Michał Korta

Zostałem pierwszy raz statystą, mając osiem-

naście lat. Stało się to na pierwszym wy-

kładzie matematyki. Siedziałem w wielkiej auli 
politechniki, a wybitny matematyk prof. Siewier-
ski jednym pociągnięciem kredy malował świat 
całek, iksów, igreków podniesionych do potęgi… 
Nic z tego nie rozumiałem i zdałem sobie sprawę, 
że „owszem, jestem fetniakiem, ale inżyniera ze 
mnie nie będzie”…  

 Najgorsze, że wspierała mnie Rodzina. Mama 
przygotowywała kanapki, a ja zamiast na wykła-

dy udawałem się do parku Poniatowskiego, gdzie 

siadałem samotnie, oddając się  beletrystyce i 
szarpany wyrzutami sumienia, wsłuchiwałem się 
we własną słabość. To był semestr letni. Siedząc 
sobie pod przysłowiową gruszą, miałem wgląd na 
znajdujący się obok kościółek, za którym nic tylko 
Wytwórnia Filmów Fabularnych.

W samo południe odzywała się sygnaturka na 
Anioł Pański, a z trzewi filmowej wytwórni, wy-

legał na placyk inrygujący tłumek. Wkrótce sam 
byłem jego częścią. Zostałem statystą filmowym. 
Z kolegami, tak zwanymi aktorami drugiego pla-

nu, zacząłem zalegać parter, tuż koło portierni. 
Schody i piętro (z dobrze zaopatrzonym barem), 
były dla wielkich aktorów. Świderski, Szaflarska, 

Holoubek, Cybulski, Kobiela… ocierali się o nas 
niemal codziennie. Nachodziło mnie wtedy pyta-

nie, czy można zostać wybitnym statystą? 
Pytanie to prześladuje mnie od czasu, kiedy 

zacząłem się przyjaźnić z Jerzym Antkowiakiem. 
Po kilkunastu latach opierania spraw o bufet, licz-

nych spotkań okazjonalnych, wydawało mi się, że 
wiem o Mistrzu wszystko. Aż tu nagle dostaję za-

proszenie z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na 
uroczystość nadania tytułu doktora honoris cau-

sa Zbigniewowi Jerzemu Antkowiakowi. Owszem. 
Antoś, Jerzy, Boski… ale ZBIGNIEW. Zrozumiałem 
powagę sytuacji.  

Piszą o Antkowiaku, „niegrzeczny chłopiec pol-
skiej mody”… ale dopiero to nie używane, imię 
ZBIGNIEW uświadamia mi dwoistość Jego natury. 
To tak, jak w słynnym balecie, „Jeziorze łabędzim” 

połączyć… białego łabędzia i czarnoksiężnika 
Rotbarta w jedno. Wydaje się niemożliwe, ale 
właśnie z tego zlepiony jest nasz doktor honoris 
causa.

Wspominam „Jezioro łabędzie”, bo opowiadał 
mi Jerzy, że kiedy przed laty, w partii białego ła-

będzia Odetty, wystąpiła jego córka Dominika, 
rozpłakał się kryształowymi łzami. Cały Antoś. 
Serce na dłoni.

W osiemdziesiąte urodziny Antosia, to był 2015 
rok, załapałem się na ogrodowego grilla. Przyję-

cie na cztery fajery. Obok wyskokowego monopo-

lu, leciwe, acz piękne dziewczyny z Mody Polskiej. 
Piękne jak wieże z kości słoniowej. Ze swoim nik-

czemnym wzrostem musiałem uważać, żeby któ-

raś mnie przez przypadek nie rozdeptała. Wtedy 
to młody i prężny projektant mody, Tomasz Osso-

liński, obejrzał sobie w piwnicy setki ciuchów wi-
szących na wieszakach i powziął postanowienie, 
że „pokaże je światu”! Ja, ponieważ tam tylko sta-

tystowałem, dowiedziałem się o zamyśle w kilka 
lat później otrzymując zaproszenie na wystawę z 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ach, cóż to był 
za pokaz, a jakie przyjęcie? A kto tam nie był? 
Redakcje magazynów mody, „Viva”, „Vouge” itd. 
Wtedy to goście usłyszeli o propozycji przyznania 
przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi tytułu 
doktora honoris causa Antkowiakowi. Przemó-

wienia, tusz, orkiestra. Ja tam tylko statystowa-

łem, ale ucieszyłem się, bo wiedziałem, że się na 
to nadanie doktoratu załapię.

Dokonało się to 15 marca. Siedząc w auli uczel-
ni, w charakterze statysty, byłem świadkiem całej 
uroczystości. Sztandary. Oklaski. Modelki Mody 
Polskiej. Tomasz Ossoliński. Brawo! Dopiął chłop 
swego. 

ZBIGNIEW Jerzy wszedł w czarnej todze, na 
głowie miał swój dramatyczny, czarny kapelusz. 
Wyglądał jak Czarnoksiężnik z krainy Oz. Widząc 
Go tak pięknie odmienionego, teraz mnie zawo-

dowemu statyście polały się łzy, jak grochy albo 
kakao.

Odczytano laudację. Wreszcie sam doktor ho-

noris zabrał głos. Mówił jak ZBIGNIEW… poważ-

nie. Ale gdzieś tam, w drugim planie, dźwięczała 

ironiczna nuta ANTOSIA. Wspomniał, że kiedy ze 
swoją szefową Jadwigą Grabowską, „Grabolką”, 
przyjechał na pokazy do Łodzi, z modą wzoro-

waną na Pop Art, student Feridun Erol, zapytał: 
Czy bielizna, też jest taka kwadratowa? Tak było. 
Wymienił mnie z nazwiska i imienia. W ten spo-

sób wpisałem się w uroczystość, nie wyważając 
otwartych drzwi i zachowując status statysty. Zro-

zumiałe. Wystarczy być. 
Dalej, jak grom z jasnego nieba, spadła na nas 

wiadomość, że nasz ukochany minister Gliński, 
reformator teatrów i odnowiciel Muzeum II Woj-
ny… przyznał Mistrzowi odznaczenie resortowe 
Gloria Artis. Oto jak reżimowa władza podpina 
się pod prawdziwych artystów. Nie wypadało nie 
przyjąć. Wiem. Chociaż gdybyś to zrobił, byłbyś 
ŻOŁNIERZEM WYKLĘTYM.

Zbigniewie Jerzy Antkowiaku, będziesz zawsze 
w naszych sercach. Chwała Ci!!!

Ale na zakończenie, jeszcze jedno. Przypominam 
Ci, że w czasach, kiedy w naszej swerze klimaty-

znej i długości geograficznej, jeszcze nie urodził się 
Ossoliński, to my organizowaliśmy pokazy zdjętych 
z wieszaka, Twoich kreacji z Mody Polskiej. Prezen-

tował je mój syn Idun i Alicja. Oni z całego serca, 
też składają Ci stosowne gratulacje. 

Alicja i Idun składają Ci gratulacje z całego serca
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Jerzy Antkowiak - wizjoner polskiej mody

Redakcja
Foto - Jolanta Erol

Serdecznie garatulujemy na-
szemu koledze redakcyjnemy 
Jerzemu Antkowiakowi z oka-
zji otrzymania tytułu DOKTO-
RA HONORIS CAUSA Akademii 
Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi oraz od-
znaczenia Go Złotym Medalem 
„ZASŁUŻONY KULTURZE GLO-
RIA ARTIS” przyznanym przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Koledzy z redakcji

Sowo wstępne wygłoszone podczas uroczysto-
ści wręczenia doktoratu honoris causa Jerzemu 
Antkowiakowi

Moda to znak rozpoznawczy Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, a przemysł tekstylny i 

odzieżowy jest nierozerwalnie związany z naszym 
miastem. To w naszej uczelni kształcimy osobowo-

ści, które tworzą polskie wzornictwo. To w naszej 
uczelni przyznajemy tytuły doktora honoris causa 
wybitnym przedstawicielom świata sztuki, designu 
i kultury, a pośród nich za chwilę znajdzie się kolejny 
człowiek-legenda.

Mówiąc o kimś człowiek-legenda, mamy na my-

śli charyzmatyczną osobowość wykraczającą poza 
wszelkie stereotypowe normy. Mamy na myśli ko-

goś, kto miał lub ma wyjątkowe znaczenie w kultu-

rze, sztuce, życiu publicznym czy politycznym. Kogoś, 
kto wymyka się utartym sądom, kto pogłębia naszą 
wiedzę i wpływa na postrzeganie rzeczywistości. 
Kogo traktujemy z respektem, uznaniem albo da-

rzymy bezgranicznym uwielbieniem.
Ludzie-legendy tworzą przede wszystkim świat 

muzyki i filmu, ale szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się projektanci mody. Zachwycamy się nazwi-
skami wybitnych kreatorów zagranicznych: Yves'a 
Saint Laurenta, Christiana Diora, zmarłego niedaw-

no Karla Lagerfelda, Miucci Prądy, Valentino i wielu 
innych. Podziwiamy kolekcje tworzone z pięknych 
tkanin, bogato zdobione, z kosztownymi akcesoria-

mi. Ale oglądamy je jedynie na łamach czasopism lub 
w telewizji czy Internecie, rzadko podziwiamy je „na 
żywo”. A u nas, w Polsce lat 60., 70. czy 80., w latach 
trudnych, za żelazną kurtyną, z utrudnionym dostę-

pem do luksusowych tkanin i dodatków, narodziła 
się jednak żywa legenda polskiej mody. Zbigniew Je-

rzy Antkowiak - bo to o nim mowa - jest najbardziej 
znanym projektantem „Mody Polskiej” - ówcześnie 
jedynej uznanej marki modowej w Polsce. Ten wspa-

niały artysta, absolwent wrocławskiej PWSSP, spe-

cjalista od szkła i ceramiki, zamieszał w krajowym 
modowym tyglu i tym samym stał się twórcą este-

tyki, którą do dziś wspominamy z atencją i wzrusze-

niem. Jego dorobek możemy oglądać na wspaniałej 
wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w 
Łodzi. Artysta prezentuje styl, który wart jest analizy 
na zajęciach ze studentami Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi, gdzie pierwsze szlify zawodowe zdobywają 
młodzi projektanci ubioru.

Kto jak nie Zbigniew Jerzy Antkowiak, jego wspa-

niała twórczość projektowa i charyzmatyczna oso-

bowość godna jest doktoratu - doktoratu honoris 
causa łódzkiej Akademii? Ja nie mam wątpliwości.

Prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak 
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
dla naszego kolegi redakcyjnego 
Jerzego Antkowiaka

Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
przyznawane są osobom szczególnie 

wyróżniającym się w dziedzinie twórczości ar-

tystycznej, działalności kulturalnej lub ochro-

nie kultury i dziedzictwa narodowego. 
Kilka dni po wręczeniu doktoratu honoris 

causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Jerzy 
Antkowiak, projektant i współtwórca słynnej 
marki „Moda Polska” otrzymał w Filharmonii 
Łódzkiej najwyższe odznaczenie - Złoty Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Po wręczeniu odznaczenia Jerzy Antkowiak 
obiecał: „Tak się martwię, że jak dają za cało-
kształt, to pora umierać, a mnie się jeszcze nie 
chce. Jeszcze mam parę pomysłów, bo ja lisek 
chytrusek mam jeszcze trochę ciuchów w domu 
i myślę, że właśnie po tych wszystkich emocjach 
wrócę do Łodzi i pokażę małą kolekcyjkę tego, 
co jeszcze wciąż u mnie zalega”.
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Tekst & foto - NATURMED

Ponieważ bóle kręgo-
słupa, to problem wciąż 
narastający, przedsta-
wiamy Czytelnikom 
Ośrodek wyjątkowo sku-
tecznych metod przeciw-
bólowych – BEZ LEKÓW - 
Naturmed.

Zapewnienia najróżniejszych gabine-

tów w prasie, Internecie, prześcigają 
się w atrakcyjności, trzeba jednak wiele 
wiedzy na ich temat, aby nie narobić sobie 
jeszcze większych kłopotów. Do Naturme-

du często przychodzą ludzie z uszkodzony-

mi przez niewykwalifikowanych „specjali-
stów” kręgosłupami.

Paradoksem jest, że likwiduje się bóle krę-

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

Skutki stosowania leków bywają bardzo 
poważne. Jednak należy pamiętać, że każ-

dy objaw bólu należy zdiagnozować odpo-

wiednimi badaniami,by określić przyczynę 
i nie przeoczyć innych, nie związanych z 
kręgosłupem powodów dolegliwości.

A jeśli to kręgosłup „winien” - najbardziej 
sensowną i skuteczną metodą jest medycy-

na manualna i osteopatia.
Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie do-

kręcona, to manipulowanie samym wy-

łącznikiem nie spowoduje, że zaświeci. 

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pa-
cjentów, dziś również:

* To, co się dzieje w leczeniu, to w ogrom-

nej ilości przypadków nie jest system 
ochrony zdrowia, ale system ochrony cho-

rób, by nie wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny 
leków i leczenie rosną szybciej niż inflacja! 
Te koktajle z przyjmowanych leków niszczą 
tysiące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam sobie 
to dobitnie po pomocy, jaką uzyskałam w 
Naturmedzie u mgr Jakuba Górnickiego. 
Czuję się świetnie!

(prawnik z Łowicza l. 59)

* Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po 
żadnym pobycie nie było lepiej. Czytałem 
dano temu o Naturmedzie. Nieufnie, ale 
przyjechałem tu. To czego doświadczyłem 
od pana mgr Górnickiego jest zdumiewa-

jące. Ustąpiły moje problemy z nogami i 
barkiem, lepiej śpię. 

(Waldemar K. l. 71)

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

nież dawne) RTG lub rezonans.
* Choć byłem w kilku gabinetach, to 

takiego zabiegu, jak u p. Górnickiego 
jeszcze nie miałem. Jestem ty czwarty 
raz, czuję się nieporównanie lepiej, bez 
bólu i leków! Może uda mi się uratować 
wątrobę zniszczoną lekami przez prawie 
dziewięć lat! Unormowało mi się trawie-

nie! Nie bolą kolana i lędźwie! Wdzięczna 
ogromnie jestem! (nauczycielka l. 56) 

* Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie 
leków. Moja ginekolog podpowiedziała 
mi osteopatię w Ośrodku Naturmed. Tu 
bezpiecznie zlikwidowano mi ból ple-

ców! Osteopatia, to rewelacyjna meto-

da! Jestem szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z 
Błonia)

* Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od 
dziecka ciężka praca. Już nie było dla 
mnie leku. Plecy, bark, lędźwie – niesa-

mowicie bolały. Zaczęły siadać kolana 
i biodra. Czego ja nie łykałem?! Strach 
mówić! Sanatoria nie pomagały. Załama-

ny i bez nadziei trafiłem do Naturmedu! 
Pan Górnicki wyprowadził mnie na spo-

kojne wody. Jestem przeszczęśliwy! Brak 
mi słów podziękowania! Całym sercem 
dziękuję! 

(Janusz Wrotycz l. 62)

* Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie 
do zniesienia. To niewiarygodne, że czło-

wiekowi w tym wieku można tak bardzo 
pomóc i to bez leków! Jestem wzruszony 
i wdzięczny. 

(emeryt)

 Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy 
wnieśli mnie na krześle. Zastrzyki przez 
12 dni nic nie pomogły. A tu już po dru-

gim zabiegu chodzę samodzielnie, to po 
prostu rewelacja. 

(41 lat, pacjent z Sochaczewa)

* Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie 
ma sensu leczyć mnie lekami, fizykote-

rapia to za mało i dał mi namiar na Na-

turmed, do pana mgr Jakuba Górnickiego 
lub mgr Wojciecha Papajewskiego. Po-

wiedział: obaj świetni! Stwierdziłem, że 
takich, jak oni powinno być chociaż kilku 
w każdym mieście! Trzy zabiegi u pana Ja-

kuba Górnickiego i dwa u pana Wojciecha 
Papajewskiego postawiły mnie na nogi! 
Mogę wykonywać wszystkie obowiązki w 
pracy i w domu, chodzę nawet na tenisa, 
byłem miesiąc temu w górach! Coś nie-

samowitego! 
(Andrzej z Warszawy l. 66)

* „Mgr Górnicki zlikwidował mi ból bar-

ku i drętwienie rąk, które było leczone 
lekami i fizykoterapią bezskutecznie”. 
Gorąco Mu dziękuję! 

Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

* „Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk. 
Badania najróżniejsze nie były w stanie 
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałyka-

łam się mnóstwo leków, ale po Panu  Gór-

nickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę 
brać żadnych leków”. 

Anna Z. (I. 49) z Błonia.

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

Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

* „Mgr Górnicki wyrównał poziom ło-

patek spowodowany skoliozą, u mojej 
dwunastoletniej córki, choć skolioza była 
bardzo poważna. Gimnastyka, pływanie - 
niewiele pomagało - choć trwało ponad 
cztery lata”. 

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch.

* „Dziękuję Panu Górnickiemu za zabie-

gi. Dzięki niemu uniknąłem operacji krę-

gosłupa i barku. Mogę być znów aktywny 
zawodowo i w sporcie”. 

Marek W. (I. 41) z Warszawy.

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

Mgr Anna Bzdak

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

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00 
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Ostatni dzwonek na sentymentalną podróż
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Obrazy - Bożena Woźniakiewicz

Myśl pojawiła się nieoczeki-
wanie i natarczywie drążyła 
mózg zajmując całą jego obję-
tość, że nie mógł pomieścić w 
nim już nic więcej, ani nawet 
jej zanalizować. „…Bądź za-
wsze w drodze, bądź zawsze…, 
bądź…” – huczało jak w ulu. 
Czas odmierzany teraz kielisz-
kami wypitego alkoholu puen-
towany był zaledwie znakami 
zapytania, do których nie dało 
dołączyć się żadnej treści. 

Tryptyk - Podróż sentymentalna. Autor - Bożena Woźniakiewicz 

Towarzystwo już dawno się rozpierzchło po-

zostawiając go przy nieuprzątniętym stole. 
Był sam, tak jak ze swoim od lat nieposprzątanym 
życiem, do którego powoli dolepiał się dzień po 
dniu niczego nowego nie wnosząc, poza paroma 
banalnymi osobami, które okraszały jego cygane-

ryjny stosunek do rzeczywistości – bon vivant. Za 
oknem pojawiły się pierwsze pęknięcia granatowe-

go nieba, jakby próbując przerwać chwilowe za-

mroczenie. Wprawiły go w zaniepokojenie, ale nie 
potrafił teraz tego zdefiniować. Powoli uniósł się z 
krzesła chcąc odruchowo nadrobić pustkę i natrafił 
ręką na niedopity kieliszek z wódką. Spełniając nie-

określony toast opadł na szerokie fotelowe krzesło 
i zasnął. Około południa obudziły go odgłosy sprzą-

tania. Zamawiana Ukrainka przychodziła dwa razy 
w tygodniu doprowadzić mieszkanie do normalno-

ści po poligonowych nocnych zmaganiach. Wraz z 
przebudzeniem znowu wróciła opętańcza myśl „…
bądź zawsze w drodze…”. Tym razem pojawiło się 
też pytanie o jej sens, ale jego myśli kończyły się 
często trzema kropkami i tym razem było podob-

nie. „Jest pytanie, to i odpowiedź sama pojawi się 
w swoim czasie”. Długo nie musiał czekać. Ukrainka 
położyła przed nim wyciągnięty ze skrzynki pocz-

towej list. List był sprzed tygodnia. Świadczyła o 
tym pieczątka z nieodległą datą. Nakreślony jakby 
rozchwianą, trzęsącą się, a zarazem delikatną ko-

biecą ręką adres i stempel miejscowości, z której 
był wysłany, zawężał krąg znajomych, którzy mogli 
go napisać. List był wysłany z rodzinnego miasta. 
Miasta pierwszej młodości, pierwszych zauroczeń 
i pierwszych rozczarowań. Miasta młodzieńczej 
naiwności i pierwszych pytań, które odsłaniając 
rzeczywistość puentowały ją oczami sztubaka i 
jego otoczenia. Tam rodziły się pierwsze odpowie-

dzi i tam też uczył się sprytu jak unikać kłopotów, 
których sam często bywał przyczyną. To już pra-

wie pół wieku jak stąd wyjechał szukając miejsca 
dla siebie i swoich celów. Rozpoczynając podróż 
wciąż nową i jeszcze nową, rzadko wracał do tego 
miejsca, w którym poza najbliższą rodziną: mat-
ką, ojcem, babcią i nielicznymi pozostałymi w tym 
miasteczku szkolnymi kolegami, przestało łączyć 
go cokolwiek. Potem, zgodnie z biologią, odeszli 
w kolejności wszyscy i nie było już, do kogo, ani 
do czego wracać. Może pozostało jeszcze jak to w 
życiu bywa, parę mało ważnych, niezałatwionych 
spraw, ale przy wciąż szybko tykającym zegarze i 
ciągłym wyborem priorytetów, zawsze schodziły 
one na dalszy plan i stały się w perspektywie nie-

istotne. Przestały istnieć. Z obojętnością, zatem 
otworzył list. Było w nim parę skreślonych zdań. 

Spojrzał najpierw na podpis „Antonina Sagańska 
– pierwsza wychowawczyni, nauczycielka”. Dobrze 
pamiętał tą starszą panią – starą pannę z surowymi 
zasadami. Kiedy zabraniano nauczycielom w okre-

sie stalinizmu chodzenia do kościoła, ona była w 
nim obecna, co dziennie rano przed lekcjami, na 
mszy świętej. Była świetnym pedagogiem z ogrom-

ną wiedzą i doświadczeniem, co w tym przypadku 
było wielkim atutem w oczach nawet skorumpo-

wanych władzą funkcjonariuszy partyjnych. To był 
Ktoś, przed kim nawet pierwszy sekretarz pierwszy 
ściągał czapkę z głowy i robił to bez zażenowania, 
bo robili to wszyscy. Kiedy był jeszcze na studiach, 
odwiedzając dom rodziców, przypadkowo spotkał 
ją na ulicy. „O, mam coś dla ciebie” – powiedziała i 
zapraszającym gestem poprowadziła go do skrom-

nego, jednopokojowego mieszkanka, wyciągnęła 
dwie filiżanki i parę kruchych ciasteczek. Usiedli 
naprzeciw popijając herbatę. Po chwili wstała i ze 
zbitej z surowych desek biblioteczki wyciągnęła 
małą, jak na owe czasy miniaturową książeczkę 
z wierszami Adama Mickiewicza. „To już od jakie-

goś czasu czeka na ciebie”, a widząc zdziwienie 
w moich oczach dodała „…dużo wiem o tobie od 
twojej matki”. Otworzył tomik. Między okładką, 
a stroną tytułową była włożona mała kopertka z 
kartonikiem i wklejonym na nim zdjęciem tuż obok 
podpisu. „Życie ludzkie, to najciekawsza książka z 

książek… – napisała stawiając trzy kropki – tylko, 
że nie my sami ją piszemy, a ktoś inny. Kto pisze 
tę książkę za nas? Traf czy Opatrzność??…”. – Po-

tem była dedykacja. Teraz przypomniał sobie o tej 
książeczce. Zanim po nią sięgnął, przeczytał proś-

bę o spotkanie. Nazajutrz znalazł się w pociągu. 
Siedząc przy oknie w prawie pustym przedziale, 
przeglądał mały tomik mickiewiczowskich wierszy 
wydany przez „Czytelnika” w końcu lat pięćdziesią-

tych. „Wiersze różne”, „Ballady i Romanse”, „Sone-

ty”, „Wiersze okolicznościowe”. Uwagę przykuwał 
rozdział „Zdania i uwagi”. Kilkadziesiąt stroniczek 
dwu i czterowierszowych aforyzmów starało się 
wypełnić parogodzinną drogę. Mickiewicz groma-

dził je, gdy pisał „ Pana Tadeusza”. Zawarł w nich 
wiele własnych przemyśleń korzystając z myśli 
mistyków. Taka preromantyczna, sentymentalna 
podróż próbująca zbliżyć nas do Boga, odnaleźć 
sens duchowy życia i formować moralne przesła-

nia. Wiele tych myśli mogło odnosić się wprost do 
niego – skonstatował. „Trudniej dzień przeżyć niż 
napisać księgę”. Zdania i uwagi, do których teraz 
po latach docierał, otwierały przestrzeń dla niego 
dawno zapomnianą. To nie był Mickiewicz, który 
przenosił nas w czasy tęsknot za powrotem do oj-

czyzny. To był Mickiewicz, którego „Ojczyzna” była 
dużo, dużo dalej, a zarazem tak blisko jak nigdy o 
niej do tej pory nie pomyślał. „Wierzysz, że Bóg 
zrodził się w betlejemskim żłobie, biada ci, jeśli nie 
narodził się w tobie”. – Czytał dalej „Bóg nie nad 
głową mieszka, lecz w sercu człowieka. Więc kto w 
głowę zachodzi, od Boga ucieka”. Wokół panowała 
cisza i tylko rytmiczny, monotonny stukot kół po-

ciągu stawał się narratorem jego myśli. Swego cza-

su zwykł czytać cotygodniowe felietony Hamiltona 
(Jana Słojewskiego) w „Kulturze”. Odróżniały się 
one od innych, bo poszczególne zdania kończyły 
się numerem.   Ponumerowane linijki felietonista 
tłumaczył, że każde zdanie ukryte pod numerem, 
może zostać rozwinięte filozoficznym wywodem 
niczym Pismo Święte. „Miał charakter – pomyślał z 
sarkazmem – widać bardziej się cenił niż narodowy 
Wieszcz…”. Pociąg zbliżał się powoli do celu. Ro-

dzinne miasto nie było dzisiaj dla niego przychylne. 
Powitało go strugami rzęsistego deszczu. Próbował 
przeczekać nawałnicę, ale niebo wciąż nieubłagal-
nie wylewało z siebie hektolitry wody. Zaryzyko-

wał i postanowił przebiec na drugą stronę ulicy do 
kwiaciarni. Mocno zapachniało!  Pomyślał, że kupi 
róże. „Tak, to chyba będzie najbardziej stosowny 
kwiat”. Kwiaciarka oderwana od pracy nad wień-

cem zaczęła mu się z ciekawością przyglądać. Ocie-

kał teraz niczym złożony po burzy parasol. „Będzie 

pan musiał przeczekać oberwanie chmury – to się 
zaraz skończy. Chce pan kupić kwiaty?” – zapytała. 
„Skorzystam ze sposobności – odpowiedział – i po-

proszę o dwanaście róż”. „Z przybraniem?” – Unio-

sła oczy odrywając się od pracy przy wieńcu? „Róże 
są tak pięknym kwiatem, że nawet nie wypada 
podkreślać ich urody” stwierdził z lekkim uśmie-

chem. Zgrabne palce kwiaciarki układały teraz 
potężny bukiet, kiedy jego wzrok przykuła szarfa z 
ostatnim pożegnaniem. „Kochanej Pani Antoninie 
Naszej Koleżance I Wielkiemu Pedagogowi z Ostat-
nim Pożegnaniem”. Przez chwilę stał zamroczony i 
nie docierały do niego żadne słowa kobiety. „Pan 
się źle czuje??...”  –  widząc pobladłą twarz posunę-

ła mu krzesło. Usiadł. „Kiedy to się stało?” – zapytał 
kierując wzrok na szarfę. „Trzy dni temu… pan ją 
znał…?...” – pytanie zawisło w powietrzu. Chwilę 
jeszcze milczał, po czym podniósł się i jakby nie za-

uważając nikogo wyszedł powoli bez słowa. Teraz 
kwiaciarka zamarła w bezruchu. Na dworze zaja-

śniało słońce. Szedł teraz uliczkami docierając do 
kościoła. Nie miał ze sobą kwiatów, tylko kłębiące 
się nieuczesane myśli i ten niezapomniany werset z 
dedykacji „Życie człowieka to najpiękniejsza książ-

ka z książek…. Tylko nie my ją piszemy. Kto pisze tę 

książkę za nas – traf czy Opatrzność?? – Tę dużą 
książkę, która zawsze kończy się tak samo – dziel-
nemu, miłemu i bardzo dobrze wychowanemu… 
ofiaruje na pamiątkę – Pierwsza Wychowawczyni 
– Nauczycielka Antonina Sagańska”.

Jan Sochoń „OBRÓT KOŁA
Modlę się chyba za mało, 
zbyt rzadko padam na kolana.

Czyżbym ufał jedynie
samemu sobie, podnosił się

O własnych siłach, kiedy dzień
rozkwita letnią porą.

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

Że będę musiał usprawiedliwić
każde słowo, gest i spojrzenie.

Że wszystko zostanie policzone,
widoczne, jak na dłoni.

Że nie ukryję na dłużej żadnej
rzeczy tego świata.

Że miłość nie wystarczy,
jeżeli będzie zjawiać się

Jedynie z Twojej, Boże, strony
i zgaśnie w moich ramionach.

P.S. Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskie-

go! Bądźmy zawsze w drodze…                                                                                                                                         
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Włodzimierz Szpak, reżyser dokumantalista
Foto - Wikipedia. Hemingway 1953-1954 safari

The Animals

Dziś, gdy dosłownie wszystko 
zostało podważone, zrelaty-
wizowane, zmiana  to jedyna 
rzecz, o której można z całą 
pewnością powiedzieć, że jest. 
Byt podlega nieustannej prze-
mianie, nic nie stoi w miejscu. 
Świat się przepoczwarza, a my 
razem z nim. Dokąd to zmierza, 
nikt tak naprawdę nie wie… 
Różne systemy myślowe, róż-
ne wiary dają w tym względzie 
odmienne odpowiedzi. Ksiądz 
powie Ci co innego niż rabin, 
mnich buddyjski czy szaman 
indiański. A jeszcze co innego 
usłyszysz od człowieka, który 
nie wierzy w Boga (- ów). 

www.gpr24.pl      Publicystyka  Włodzimierz Szpak

Za mego życia zaszło w świecie wiele istotnych 
zmian. Do najważniejszych zaliczyłbym rady-

kalną zmianę stosunku do zwierząt. Choć zanie-

chanie ich zabijania nie jest możliwe, a nawet nie 
byłoby wskazane, cierpienia naszych „młodszych 
braci” nie są nam obojętne. Wskazuje na to wie-

lość organizacji występujących w obronie zwierząt, 
wielość podejmowanych przez te organizacje dzia-

łań (nie zawsze rozumnych). Ale, co najistotniejsze, 

dokonał się skok mentalny, zmieniła wrażliwość 
zwykłych ludzi. Postawa wyższościowa, przedmio-

towe podejście do zwierząt („to tylko zwierzę”) nie 
są już tak powszechne jak dawniej. Jeszcze 40 – 50 
lat temu czymś naturalnym było chwalenie się osią-

gnięciami łowieckimi, nawet przez ludzi znanych i 
szanowanych. Pamiętam książkę Ernesta Hemin-

gway’a „Zielone wzgórza Afryki”, w której pisarz z 
pozycji „macho” opowiada o swoich wyczynach ło-

wieckich. Pamiętam Hemingway’a pozującego do 
zdjęcia w geście zwycięscy (z bronią w ręku) przy 
wielkim cielsku martwego bawołu.

W wydanych ostatnio wspomnieniach Virgilii Sa-

piehy (amerykańskiej żony polskiego księcia) z lat 
30-tych zeszłego wieku, przeczytałem opis polo-

wania, który wstrząsnął mną i uświadomił dobitnie 
stosunek naszych przodków do zwierząt łownych 
(dziś myśliwi zachowują się jednak inaczej, a nie są 
to raczej ludzie z wyższych sfer):

„Zostałam z mężczyzną, który – zdaniem mojego 
męża – był jednym z najlepszych strzelców w Polsce. 
Usiadłam za nim na swoim krześle i przyglądałam 
się, jak z niewymuszonym wdziękiem strąca nie tylko 
ptaki fruwające wysoko nad naszymi głowami, lecz 
także te znajdujące się dość daleko po prawej i le-

wej stronie… Gdy naganiacze już docierali do nas, na 
mszystym skraju lasu… pojawił się nagle zając. Przez 
długą chwilę wpatrywał się w nas, niepewny, a jego 
ciało sprężyło się do skoku. Rozległ się strzał. Zając, 
który dawał susa w poprzek naszej ścieżki, upadł 
piszcząc o kilka stóp od nas, a potem zaczął pełzać w 
stronę drzew. Mój myśliwy podszedł do zwierzęcia.

- No i mam cię, mój mały – zawołał. – Zaraz cię 
załatwię.

Uniósł strzelbę i z trzaskiem opuścił kolbę na łebek 
zająca.

- Będziesz miał nauczkę – rzekł do znieruchomia-

łego ciała.
Odwrócił się i uśmiechnął do mnie. – Dostali-

śmy go.
Popatrzyłam w inną stronę. Poczułam dziwny smak 

w ustach. Zabrałam krzesło i odeszłam”.
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www.gpr24.pl      Wiadomości  Festiwal Beethovenowski

A w zasadzie dzień dłużej, bo już 
w sobotę 6 kwietnia usłyszy-

my w Sali Koncertowej Uniwersytetu 
na Okólniku koncert towarzyszący z 
udziałem chińskiej Orkiestry Ningho 
Symphony pod dyrekcją Yu Fenga. 

W programie: Stefan Kisielewski 
„Mała uwertura”, VII Symfonia Beetho-

vena oraz koncert fortepianowy „Żółta 
Rzeka” (na podstawie kantaty „Yellow 
River” X. Xinghaia). Dnia następnego 
na Zamku Królewskim w porze popo-

łudniowej usłyszymy recital wokalny 
Matthisa Goerne (baryton) wg Schu-

berta słynne „Die Winterresie D.911” 
(o polskiej wersji tej pieśni wg Barań-

czaka pisaliśmy w grudniowym Głosie 
Pruszkowa), by następnie udać się do 
FN na Koncert Symfoniczny otwierają-

cy imprezę. Wtedy to zobaczymy i usły-

szymy: „Uwerturę do Coriolana” i Kon-

cert potrójny C-dur – Beethovena a po 
przerwie uwerturę do „Benvenuto Cel-
linii op.23” – Berlioza. Wykonawcami 
będą m.in. Yu-Chien Tseng (skrzypce), 
Pablo Ferrandez (wiolonczela), Szymon 
Nehring (fortepian) z towarzyszeniem 
Sinfonii Varsovia p/k Lothara Zagroska 
(pierwszy raz w Polsce). 

Program Festiwalu jest tak obszerny, 
że jesteśmy zmuszeni do odesłania 
czytelników do strony www.beetho-

ven.org.pl Niemniej – zgodnie z zapo-

wiedzią prezes Zarządu Fundacji, Elż-

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Bogaty program Festiwalu Beethovenowskiego
biety Pendereciej, która kieruje radą 
programową, w sumie usłyszymy 21 
koncertów, w tym 13 symfonicznych, 
4 kameralne i 1 dziecięcy (od lat 6 do 
14) z udziałem 18 zespołów (orkiestry, 
chóry, soliści) oraz wiele imprez towa-

rzyszących. 
Oprócz koncertów w stolicy, część or-

kiestr i zespołów będzie miała koncer-

ty w licznych miastach na terenie kraju 
i liczba owych z roku na rok wzrasta. 

Oczywiście, mimo że jest to Festiwal 
Beethovena, to twórcy jego progra-

mu uwzględniają różnorakie rocznice 
(tego roku znacznie mniej w porówna-

niu z 2018), i tak usłyszymy „Il Paria” – 
3 aktową operę Moniuszki we włoskiej 
wersji językowej. Stanie się to w drugiej 
części koncertu w FN w czwartek 11 
kwietnia – w bogatej obsadzie solistów 
śpiewaków z towarzyszeniem Orkie-

stry Filharmonii Poznańskiej i udziale 
Chóru naszej Filharmonii – wszystko 
pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Ope-

ra ta ukaże się wkrótce na płytach CD. 
Z innych orkiestr – dwukrotnie wystąpi 
katowicki NOSPR (jasne, że w odmien-

nym repertuarze), orkiestra filharmo-

nii drezdeńskiej, orkiestra z Finlandii 
(po raz pierwszy), orkiestra ze Szcze-

cina i z Krakowa, Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej (w programie dla 
dzieci) i z naszej Filharmonii – po raz 
ostatni pod dyrekcją maestro Jacka 
Kaspszyka. Jest też dzień „narodowy” 
włoski z okazji 100-lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych z Wło-

chami – koncert symfoniczny z paletą 
słynnych kompozytorów z półwyspu w 
dn. 16 kwietnia. 

Festiwal zakończy się w Wielki Piątek w 
Teatrze Wielkim „War Requiem op.66” 
Benjamina Brittena napisany już po woj-
nie i zagrany na otwarcie odbudowanej 
katedry w Coventry, będzie to hołd na 
przypadającą w tym roku 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Ciekawost-
ką tego koncertu będzie udział artystów 
z Anglii, Rosji i Niemiec.

Pl
ak

at
 fe

sti
w

al
u 

au
to

rs
tw

a 
Ki

ng
i N

ow
ak

 (K
ra

kó
w

)

23. Wielkanocny Festiwal Lu-
dwiga von Beethovena w tym 
roku rozpocznie się 7 kwiet-
nia i zakończy się tradycyjnie 
w Wielki Piątek 19 kwietnia 
koncertem w Teatrze Wielkim 
– Operze Narodowej.  
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Kwiecień w Muzeum Dulag 121
6.04 g. 15.00 Eksterminacja ducho-

wieństwa polskiego w obozach koncen-

tracyjnych Dachau i Mauthausen Gusen 
1939-1945 - wykład dr Anny Jagodziń-

skiej w ramach cyklu „Karty Historii”
27.04 g. 15.00 Zbrodnia Katyńska 1940 

- spotkanie z Panem Henrykiem Trosz-

czyńskim - świadkiem historii i bohate-

rem książki „Chłopak z Katynia”. Pokaz 

filmu dokumentalnego „Czaszka z Ka-

tynia” oraz prelekcja dr. Dariusza Gała-

szewskiego w ramach cyklu „Przystanek 
Historia”.

Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków
tel.: (22) 758 86 63, kom.: 696-591-295
dulag@dulag121.pl 

Stwórzmy wspólnie 
jednodniowe Muzeum Żbikowa

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów, 
która odbędzie się 18 maja, Mu-

zeum Dulag 121 zamieni się w „Jedno-

dniowe Muzeum Żbikowa”. Na specjalnie 
przygotowanej na ten dzień wystawie, 

którą pragniemy przygotować z Pań-

stwa udziałem, przedstawimy historię 
najstarszej dzielnicy Pruszkowa. Zachę-

camy do udziału w projekcie i udostęp-

niania materiałów z Państwa rodzinnych 
albumów, które skopiujemy na miejscu 
w Muzeum. Staną się one ważną częścią 
wystawy. 

Działamy na Żbikowie już 9 lat i uwa-

żamy, że historia najstarszej dzielnicy 
Pruszkowa zasługuje w końcu na należ-

ną jej uwagę. Przekonała nas do tego nie 
tylko jej fascynujące dzieje, ale przede 
wszystkim mieszkańcy, z którymi rozma-

wiamy na co dzień. Od kilku lat zbiera-

my materiały poświęcone historii Prusz-

kowa. Dzielimy się nimi z Państwem, 
prezentując je w Archiwum Fotografii i 
Dokumentów (w zakładce Pruskoviana 
na stronie internetowej muzeum) oraz 
na facebookowym profilu Pruskoviana, 
gdzie zamieszczamy fotografie, wycin-

ki prasowe i ciekawostki. Nasza praca 
zaowocowała także wydaniem albumu 
„Samorządność i niepodległość. Prusz-

ków w dobie walki o niepodległość 1844-
1928”. Pragniemy kontynuować naszą 
pracę, tworząc wspólnie z Państwem 
„Jednodniowe Muzeum Żbikowa”.

Mała wielka historia
Przygotowując na Noc Muzeów „Jed-

nodniowe Muzeum Żbikowa” będziemy 
korzystać ze zbiorów Muzeum Dulag 121, 
Książnicy Pruszkowskiej i innych instytu-

cji. Pokażemy jak powstawał i zmieniał 
się Żbików. Ale do jego współtworzenia 
chcielibyśmy zaprosić na pierwszym 
miejscu Państwa – mieszkańców Prusz-

kowa. Obok „dużej” historii pragniemy 
pokazać życie codzienne dzielnicy w 
ostatnich dziesięcioleciach – miejsca 
pracy i odpoczynku, Żbikowskie ulice, 
zaułki, sklepy, kawiarnie i restauracje, 
a przede wszystkim ludzi mieszkających 
na Żbikowie. Wychodzimy z założenia, 
że nie można opowiedzieć historii Żbi-

kowa bez opowiedzenia historii jego 
mieszkańców – Państwa rodzin i rodzin 
Państwa sąsiadów. Obok fotografii i do-

kumentów związanych z dawnym Żbiko-

wem pragniemy zaprezentować zdjęcia 
przedstawiające Żbikowian i dokumen-

tujące codzienność dzielnicy ostatnich 
dekad: życie uliczek, zakładów pracy 
(Prumelu czy ZNTK), parafii czy szkół, 
budowę nowych domów, weekend w 
parku, pierwszą komunię czy procesję 
na Boże Ciało. 

Podzielcie się Waszą historią
Serdecznie zachęcamy do podzielenia 

się historią Państwa rodziny. Jeśli po-

siadają Państwo informacje, fotografie, 
filmy, dokumenty czy obiekty związane 
z dziejami naszej dzielnicy, zarówno tej 
dawnej, jak i dotyczącej ostatnich dekad, 
będziemy wdzięczni, jeśli wypożyczą je 
Nam Państwo na czas wystawy (około 
10 dni) lub udostępnią do zeskanowa-

nia, które zrobimy w kilkanaście minut 
na miejscu w Muzeum (bądź wyślą ze-

skanowane materiały na naszą skrzynkę 
pocztową dulag@dulag121.pl). Dostar-
czone przez Państwa materiały (bądź 
ich kopie) udostępnimy na ekspozycji 
jednodniowego muzeum.

Jeśli chcieliby Państwo włączyć się w 
projekt lub dowiedzieć o nim więcej, 
zapraszamy do odwiedzenia nas w Mu-

zeum przy ul. 3 Maja 8a lub do kontaktu 
telefonicznego: 22 758 86 63 bądź mej-
lowego.

Liczymy na Państwa pomoc!
Sąsiedzi z Muzeum Dulag 121
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Drogi Mirku (73)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa

W liście do Ciebie zamieszczonym w Głosie 
Pruszkowa nr 3/2019 zażartowałem sobie, 

że czekam na trudniejsze fotozagadki. I wywoła-

łem wilka z lasu. Na fotografię z pruszkowskiego 
fotoarchiwum z tego numeru patrzyłem zaniepo-

kojony. Pomyślałem, że albo ktoś ukradł parter, 
albo, że on się zapadł pod ziemię, dzięki czemu 
pierwsze piętro tego budynku stało się dostępne 
z poziomu terenu. Wizja lokalna na szczęście te 
dwie możliwości wykluczyła. Po prostu brak par-
teru to sprawa kadrowania fotografii.

Na zdjęciu widzimy modernistyczny budynek 
o numerze policyjnym 36 na rogu ulicy Igna-

cego Kraszewskiego i Stanisława Berenta. Na 
podstawie anteny satelitarnej umieszczonej na 
balkonie w ściętym narożniku budynku możemy 
przypuszczać, że pstryknięte ono zostało „wczoraj 
lub przedwczoraj”. I jeszcze dwie sprawy związa-

ne z tym zdjęciem: fotograf stał po nieparzystej 
stronie ulicy mając za plecami Millennium Bank 
- świadczy o tym drzewo na pierwszym planie 
rosnące po tej stronie ulicy – i, że słońce wtedy 
przesunęło się ku zachodowi.

Dwa słowa o miejscu w którym stanął ten budy-

nek. Przed Wielką Wojną na ulicy Ignacego Kra-

szewskiego między budynkami 32 a 38 znajdo-

wał się piękny mur z czerwonej cegiełki z bramą 
wjazdową do posiadłości Antoniego hrabiego Po-

tulickiego. W międzywojniu mur i brama zostały 
zburzone. Place przylegające do tych budynków 
flankujące wjazd do majątku zostały przez Jadwi-
gę hrabinę Potulicką sprzedane. 

Plac przylegający do budynku 38, którego wła-

ścicielem był Gutman Rozenblum (budynku, nie 
placu) kupiło małżeństwo Dawida Rozenmana 
z żoną Rachelą – Gitlą. Tuż przed wojną, ale nie 
później niż w 1938 roku został na nim oddany do 
użytku budynek widoczny na fotografii zamiesz-

czonej w Głosie Pruszkowa nr 3/2019. 
Nie później, ponieważ 09.06.1938 przed tym 

domem wkopano krzyż upamiętniający 25-lecie 
konsekracji parafii św. Kazimierza.

Budynek Dawida i Racheli Rozenman o numerze 
policyjnym 36 w rzucie ma kształt litery L, z tym, 
że dłuższe ramię znajduje się w zabudowie ulicy 
Ignacego Kraszewskiego, krótsze zaś w „przedłu-

żonym” licu zachodnio-północnej pierzei placu 
kościelnego, jaką tworzy ulica Stanisława Beren-

ta.
Budynek widoczny na fotografii w Głosie Prusz-

kowa nr 3/2019 i jego niewidoczny na niej sąsiad 
o numerze 34 flankują obecnie ciąg pieszy z tego 
placu i ulicy Ignacego Kraszewskiego do Osiedla 
Parkowe.

Budynek o numerze policyjnym 36 z cegiełki, 
dwupiętrowy z usługami w parterze. Jedynie 
ścięty narożnik budynku ma jeszcze trzecie 
piętro. Ten ścięty podwyższony narożnik ma 
charakterystyczny przełamany czteroboczny (w 
narożu ścięty, tak, że wygląda jak pięcio bocz-

ny), hełm pokryty do dnia dzisiejszego - co jest 
ewenementem - dachówką karpiówką, z gąsio-

rami przy łączeniu płaszczyzn dachowych. Na 
szczęście nikomu jeszcze szajba nie odbiła i nie 
pokryto go blachą (niestety, są takie przypadki 
w Pruszkowie). 

Dom Dawida i Racheli Rozenman ma skromny 
detal architektoniczny. Jest to cecha charakte-

rystyczna dla architektury modernistycznej. 
Oprócz omówionego hełmu stanowią go nie-

wielkie przypory międzyokienne na parterze. 
To dzięki nim budynek wygląda pewnie, solid-

nie. Cały jest zwieńczony gzymsem z wyjątkiem 
ściany szczytowej krótszego ramienia budynku 
od strony ulicy Stanisława Berenta. Być może 
przewidywana była dobudówka do tej ściany.

Stolarka okienna i drzwi balkonowe częściowo 
autentyczna. Przy zmianie okien na nowe - z 
jednym wyjątkiem - zachowano dawne podzia-

ły okienne. Przy wymianie drzwi balkonowych 
nie wszędzie przestrzegano tej zasady (dwu-

skrzydłowe zmieniono na półtora skrzydłowe). 
Szkoda. 

Nad oknami i drzwiami w części usługowej na 
parterze znajdują się półokrągłe okna doświe-

tlające. 
Autentyczne balustrady balkonowe. 
Przy niewielkiej kosmetyce (popękane i czę-

ściowo odpadające tynki) budynek zamieszczo-

ny na fotografii w Głosie Pruszkowa nr 3/2019 

ma szansę stać się perłą architektury w naszym 
mieście. 

I ciekawostka. Sklep tekstylny w ściętym na-

rożniku budynku jest najdłużej w Pruszkowie 
działającym sklepem bez zmiany branży. Pro-

wadziła go Rachela Gitla Rozenman, która była 
znana wśród polskiej klienteli jako Róża. Szko-

da, że tak krótko. 
Autorem tego budynku był architekt wybit-

ny. Niestety, nie znam jego nazwiska. Być może 
znalazłbym je – zdarzały się takie przypadki - 
w księdze wieczystej. Obowiązujące obecnie 
przepisy i cykl wydawniczy Głosu Pruszkowa 
uniemożliwiły mi dotarcie do tej księgi.

Przy pisaniu tego listu korzystałem z „Prusz-

kowskich Żydów” i z „Historii Pruszkowa do 
1945 roku” Mariana Skwary (drogi Marianie 
dziękuję). Według mnie, są to dwa podstawo-

we dzieła dotyczące historii naszego miasta. 

P.S. W informacji dotyczącej drugiego wyda-

nia mojej książki „Znakiem tego oskarżony” 
zamieszczonej na stronie 22. Głosu Pruszkowa 
nr 3/2019 jest pomyłka. Więziony był nie kilka 
lat, lecz 21 miesięcy w latach 1953-1955 (patrz 
strona 2. prawie wszystkich moich książek). Za 
tę pomyłkę przepraszam Czytelniczki i Czytelni-
ków Głosu Pruszkowa.

 

T.H.J.
 

DOKTOROWI HONORIS CAUSA Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi ZBIGNIEWOWI 
JERZEMU ANTKOWIAKOWI Z POWO-
DU PRZYZNANIA TEGO TYTUŁU SER-
DECZNIE GRATULUJĘ. JEDNOCZEŚNIE 
BARDZO SIĘ CIESZĘ Z ODZNACZENIA 
GO PRZEZ MINISTRA KULTURY I SZTUKI 
ORDEREM GLORIA ARTIS.

P.S. JUREK JESTEŚ WIELKI.
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60. urodziny polskiego rock`n`rolla
Tekst & foto - Zbigniew Michalski

Umarł  kotek umarł, już leży 
na desce, a że mu zagrali (roc-
k`n`rolla) to zamruczy jesce! 
– można by sparafrazować ten 
znany zaśpiew. Mruczek, to w 
tym przypadku „Rudy Kot”, czyli 
legendarny klub na ulicy Garn-
carskiej w Gdańsku (obecnie 
niestety, w stanie śmierci klinicz-
nej), w którym, jak to się mówi, 
wszystko to się zaczęło.

24 marca 1959 roku, na estradę i do kart hi-
storii, przebojem wdarli się muzycy grupy 

Rhythm and Blues zorganizowanej przez Fran-

ciszka Walickiego. Pomimo tego, że rock`N`rolla 
grało się w Gdyni (na Oksywiu i nie tylko) na dłu-

go wcześniej, to właśnie gdański koncert stał się 
tym, jakby najsłynniejszym z pierwszych. Dlatego 
właśnie, ten występ zyskał kultowe miano, pio-

nierskiego rock`n`rollowego koncertu w Polsce i 
całej Europie wschodniej.

Dokładnie 60 lat później, Gdańsk, wzmocniony 
entuzjazmem i obecnością fanów polskiego big 
beatu z całego kraju i zagranicy, przez dwa dni 
świętował  tę magiczną rocznicę.

Rozlane mleko od wściekłej krowy…
…tak niektórzy, z komunistycznych decydentów 

w Polsce, na przełomie lat 50. i 60. widzieli okro-

pieństwa skutków, wynikające z rozszerzania się 
rock`rollowej zarazy!

Takim efektownym zdaniem Jan Rezner, otwo-

rzył 23 marca 2019 roku, charytatywny koncert 
w dawnym klubie „Akwen”, w Gdańsku, w wigilię 
urodzin polskiego rock`n`rolla. Wszystkie płatne 
zaproszenia, oraz planowany dochód z aukcji 
akwarel Mieczysława Wróbla, przeznaczone 
będą na koszta rehabilitacji Wojtka Kordy, które-

mu po wielokrotnych wylewach, każda złotówka, 
pozwala wzmacniać wiarę na podreperowanie 
zdrowia.

Koncert, ten będący, chyba nie tylko moim zda-

niem, ubogaceniem rocznicowego muzykowania, 
nie mógł się rozpocząć inaczej, jak zagraniem ryt-
mów bardzo podobnych brzmieniowo, do tych 
sprzed 60. lat. Z młodzieńczą werwą uczynili to 
bardzo młodzi ludzie z grupy Flamestones, mo-

mentami z udziałem pary tanecznej. Kiedy na 
scenę wkroczył rosły chłop, Jacek Siciarek i za-

śpiewał „Dianę”, powstał jakby pewien dysonans, 
pomiędzy jego posturą, a delikatną piosenką z re-

pertuaru Paula Anki. Kiedy jednak zdecydował się 
zaśpiewać kultową „Lucille” to już wszystko było 
dopasowane. Jacek zaproponował pewne novum 
interpretacyjne, śpiewając „Lodzija” a więc jesz-

cze bardziej swojsko, bo  o Lodzi,  o Leokadii! 
Na scenie nadal pozostał Jacek Siciarek, ale w 

roli akompaniatorów tym razem Artur Jurek na 
klawiszach Michał Jan Ciesielski na saxie.Oprócz 
„Goniąc kormorany” wysłuchaliśmy również 
wczesno gdańsko- niemenowską „Baw się w ciu-

ciubabkę” i wykonaną z wielkim feelingiem „Wa-

kacje z deszczem”.
Leszek Dranicki, zaraz po nim, nie tylko senty-

mentalnie wspomniał Jurasa Koselę, ale jeszcze 
w nieszablonowy sposób wykonał  jego kompo-

zycję „No bo Ty się boisz myszy”. Stwierdził, że 
takim pozytywnym cudem jest czas, kiedy jazz-

mani, wcale długo nie namawiani grąją big beat.
Do spółki z Arturem Jurkiem, wykonał jeszcze 
„czesławowe” „Czy mnie jeszcze pamiętasz” oraz 
„Pamiętam ten dzień”.

W następnej odsłonie estradą niepodzielnie 
zawładnął Tomek Przyborowicz. Nie dosyć, że 
prezes Stowarzyszenia Muzycy Pomorza, basi-
sta i wokalista „prawie” Mietka Blues Bandu, to 
jeszcze błyskał dowcipami poruszającymi całą 
widownię. Odważył się zaśpiewać niemenowskie 
„Wspomnienie”, a nieśmiertelną „Niedzielę…”, 
która będzie dla nas to ponownie Jacek Siciarek, 
a za bębnami Piotr Góra.

Tata i syn, Adam (Golden Life) i Filip Wolscy 
wspaniale, przypomnieli „Wstanie dzień” (kiedyś 
Edmund Fetting) z filmu „Prawo i pięść”.

Wielki finał w wykonaniu Benka Dornowskie-

go (ex Niebiesko-Czarni, Pięciolinie i oczywiście 
Czerwone Gitary). Bardzo śmiała jazzowa wersja 
„Kwiatów we włosach” i pełna werwy interpreta-

cja „Nikt na świecie nie wie”. Byłem pozytywnie 
zbudowany formą Bernarda.

Widownia wzruszona i zaopatrzona w kilka 
akwarel autorstwa muzyka i portrecisty Mieczy-

sława Wróbla. Aukcje przewijały się przez cały 
wieczór. „Szału nie było” rekordowa cena doty-

czyła portretu Czesława Niemena – 700 złotych, 
portrety Franciszka Walickiego – 280 złotych, 
Krzysztofa Klenczona – 270 złotych, potem już 
było tylko gorzej….

Wystawa przed i po…
Punktualnie o czwartej po południu, Sala Pa-

lowa Ratusza (nie mylić z balową!) wypełniona 
gwarem artystów, publiczności i organizatorów. 
Mowa inauguracyjna należała do dyrektora mu-

zeum, Pana Waldemara Ossowskiego.
W ślad za otwarciem bardzo podniosła część, 

udekorowania artystów Medalami Prezydenta 
Miasta Gdańska. W uznaniu artystycznych zasług 
uhonorowani zostali weterani polskiego big be-

atu Zbigniew Bizoń, Wiesław Bernolak, Bernard 
Dornowski, Wojciech Rapa, Aleksander Ibek, Ry-

szard Poznakowski, Jan Knap, Tomasz Jaśkiewicz, 
Jerzy Skrzypczyk, a Marcin Jacobson otrzymał na-

grodę Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury, w 60. rocznicę narodzin pol-
skiego rock`N`rolla. Również jego obecna aktyw-

ność,  jest bardzo intensywna i twórcza, ponieważ 
Jacobson, jest jednym z dwóch kuratorów wysta-

wy  rocznicowej. Drugim kuratorem jest Grzegorz 
Jedlicki z Muzeum Miasta Gdańsk.

Unikatowe fotografie na wystawie, zawdzięcza-

my między innymi Maciejowi Grabowieckiemu, 

Zbigniewowi Kosycarzowi, Maciejowi Szczepkow-

skiemu, bibliotece PAN w Gdańsku i Muzeum 
Miasta Gdyni.

Marcin Jacobson poproszony o zabranie głosu, 
zaapelował do władz miasta o uratowanie ka-

mienicy w ,której mieścił się klub „Rudy Kot” i 
założenie w niej Muzeum Muzyki Niepoważnej, 
jako, że dzisiaj, już bardzo trudno podważać to, 
że jest ona również narodowym dobrem podle-

gającym ochronie. Wystąpienie to, wywołało ol-
brzymi entuzjazm zebranych i nadzieję, że dzieło 
kilku pokoleń artystów, znajdzie uznanie także w 
Gdańsku, dawnej polskiej stolicy big beatu.

Dyrektor Waldemar Ossowski zapewnił, że 
sprawa będzie rozpatrywana, na bliskim już po-

siedzeniu Rady Miasta, powiało nadzieją, nawet 
jeśli nie będzie to już, lub za chwilę.

Jeszcze tylko wspólne zdjęcie uhonorowa-

nych i…

…schodami przez podwórze…
…wszyscy podążyli na wystawę. Po drodze, na 

wewnętrznym podwórzu niesamowita gratka. 
Słup ogłoszeniowy z replikami autentycznych 
plakatów trójmiejskich (i nie tylko) wszystkich 
najważniejszych grup wczesnej ery polskiego big 
beatu, plus afisz anonsujący występ grupy The 
Hollies wraz z Lulu and The Luvvers w Hali Stocz-

ni Gdańskiej w 1966 roku. Piorunujące wrażenie, 
wprost wzrok trudno było oderwać. Tuż obok sta-

ra „Warszawa” w roli Taxi.
Wejście na wystawę, następowało przez szkla-

ne drzwi, które już ujawniały część skarbów tego 
iście rock`n ̀ rollowego sezamu. Kiedy za przyzwo-

leniem gospodarzy otworzył się, przeniósł nas za 
pomocą wehikułu czasu, do niemalże raju. Tak, 
to tutaj trafiają zapewne, wszyscy artyści i fani, 
kiedy Pan Bóg odwołuje ich z tego ziemskiego 
padołu. 

Na trasie wycieczki w czasie, plakaty Rhythm 
and Bluesa, Czerwono- Czarnych, Niebiesko – 
Czarnych, Czerwonych Gitar, Polan, Czarnych Gol-
fów, Tonów, Pięć Linii i wielu, wielu innych. Go-

rące, głośne, niemal egzaltowane wymiany myśli 
i wrażeń na widok afiszów, instrumentów, stro-

jów,historycznych odbiorników radiowych, ma-

gnetofonów szpulowych Tonnette, Szmaragdów 
i innych, są oczywiście gramofony (adaptery- tak 
je określaliśmy) „Bambino”. Jest zestaw bębnów 
firmy Ludwig z napisem „Czerwone Gitary” na ko-

tle centralnym. Setki innych gadżetów, pamiątek, 
takie jakby zaułki, a to poświęcone Czerwono-
Czarnym, Niebiesko-Czarnym, Czerwonym Gita-

rom, legendarnej wizycie Franciszka Walickiego z 
Niebiesko-Czarnymi w Paryżu w 1963 roku.

Jak poskromić, poukładać te emocje, aby wpi-
sać coś sensownego na kartach księgi pamiątko-

wej?! Jak ogarnąć ten ogrom wzruszeń, jeśli tymi, 
którzy przechadzają się obok są Benek Dornow-

ski, Wiesław Bernolak, Ryszard Poznakowski, Jan 
Knap pierwszy historyczny bębniarz Czerwono-
Czarnych.

Jak to dobrze dla tych co nie mogli być na pre-

mierze wystawy, że będzie ta ekspozycja trwać 
jeszcze długo na ulicy Długiej 46. Jakże to wspa-

niale, że nawet ci którzy byli tutaj 24 marca 2019 
roku, będą mogli co najmniej raz jeszcze prze-

śledzić to wszystko w kompletnym skupieniu, a 
może kiedyś w nowym „Rudym Kocie” w stałej 
ekspozycji Muzeum Muzyki Niepoważnej!

Teatr Wybrzeże
Tuż przed 18:00 sala teatralna, wypełniła się w 

stu procentach. Bilety na koncert Czerwono-Czar-
nych, rozeszły się przecież błyskawicznie, w ciągu 
kilku godzin i każdy kto takim biletem mógł się 
przy wejściu okazać, czuł się zapewne wyróżnio-

nym szczęściarzem.
Prowadzący koncert, Krzysztof Stasierowski, 

czynił to zgrabnie i komunikatywnie. Czerwono-
Czarni powstali w roku 1960, jako bezpośredni 
spadkobiercy grupy Rhythm and Blues. Nie wąt-
pliwym seniorem spośród muzyków jest Jan Knap 
pierwszy historyczny, perkusista grupy.

Ale przecież, nie mnie zasłużeni są inni histo-

ryczni członkowie C-C jak Wiesław Bernolak, 
Zbigniew Bizoń, Aleksander Ibek, Tomasz Jaś-

kiewicz, Ryszard Poznakowski i trochę młodszy 
Wojciech Rapa.Wokalnie uzupełniali to dosko-

nale Danuta Błażejczyk w repertuarze Heleny 
Majdaniec i Kasi Sobczyk, Natalia Pastewska 
śpiewająca piosenki Kasi Sobczyk także, żywe 
śląskie srebro, w osobie Agnieszki Wajs, wyko-

nującej niezapomniane bigbeatowe perełki Ka-

rin Stanek. Nie zawiedli również panowie.Woj-
ciech Rapa wczuł się w romantyczną nostalgię 
przebojów Jacka Lecha, a estradowy dynamit, 
czyli Michał Gasz, jakby urodził się aby śpiewać 
piosenki Macieja Kossowskiego i Michaja Bura-

no. Koncert zwarty, pełen lekkości i zmiany big 
beatowych barw. Przebojem wieczoru moim 
skromnym zdaniem były „...Prywatki”, które 
lekko podrasowywał aranżacyjnie i wokalnie 
Ryszard Poznakowski. Publiczność była w siód-

mym niebie, a kończące utwór zapożyczenia ze 
„Speedy Gonzales” i „Pretty Woman”rozgrzewa-

ły widownię do białości.
Wszystkich, którzy chcieliby zapamiętać cały 

repertuar, doskonałego rocznicowego koncertu, 
odsyłam do fotki z programem koncertu.

Niech żyje rock`n`roll…
…wykrzyknął Ryszard Poznakowski, uhonoro-

wany Medalem Prezydenta Gdańska, nikt Nam 
nie weźmie młodości, można by dodać! 

Marzenie na koniec? Jakże cudownie by się 
stało, gdyby ten skład Czerwono-Czarnych ruszył 
na objazd całej Polski, niczym ich legendarni po-

przednicy grupa Rhythm and Blues w roku 1959 
.Niech jak wtedy rozebrzmią rock`n`rollem sale w 
całym kraju, kochani uczyńcie co możliwe w tym 
celu. A za rok, może ponownie w Teatrze Wybrze-

że spotkajmy na 60 urodzinach samych Czerwo-

no-Czarnych, a kiedyś już może co najmniej kilka 
razy w roku w „Rudym kocie”, nie tylko z okazji 
24 marca.

Zbigniew Michalski (ur. 1953), bydgoszczanin 
zakochany w swoim mieście, także w Trójmieście 
i w Liverpoolu oraz w muzyce l. 60. Rock and rolla, 
polskiego big-beatu i Mersybeatu słucha, zgłębia 
i opisuje. Chciałby zasłużyć na miano rzetelnego 
historyka tej muzyki, choćby w opinii jednego 
sympatyka.

Od lewej: Michał Gasz, Agnieszka Wajs, Natalia Pastewska, Danuta Błażejczyk i Ryszard Poznakowski
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Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Pruszkowie i Piastowie
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przystąpił  do 

procedury konkursowej na stanowiska  dyrek-

torów:  Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w 
Piastowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-

chowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w 

Pruszkowie. Ogłoszenie konkursu jest związane z 
nowelizacją prawa oświatowego, według którego 
organy prowadzące nie mają już możliwości prze-

dłużania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i 
placówki oświatowej na kolejną kadencję. Konkursy 

na te stanowiska są zatem obowiązkowe po upływie 
pięcioletniej kadencji. 31 sierpnia 2019 roku kończą 
się kadencje dyrektorów obu wspomnianych szkół. 

Osoby zainteresowane tematem odsyłamy do 
stron: Powiatu Pruszkowskiego (www.powiat.

pruszkow.pl) oraz Kuratorium Oświaty w Warsza-

wie (www.bip.kuratorium.waw.pl), gdzie 8 kwiet-
nia 2019 roku ukażą się ogłoszenia zawierające 
szczegółowe informacje o warunkach i terminach 
przystąpienia do konkursów.

29 marca, w Spółdzielczym Domu Kultury 
odbyła się promocja książki Miry Sikorskiej 

Florentyn Trawiński - Zbawca Luwru. Fakty i mit 
oraz pokaz reżyserski filmu dokumentalnego 
Kutzowizna w reżyserii Miry Sikorskiej. Spotka-
nie z reżyserką i autorką prowadził znakomity 
pruszkowski aktor - Ryszard Kawalec. 

Dokument poświęcony Kazimierzowi Kutzowi 
ukazuje go jako postać uwikłaną w trzy miłosne 
wątki: miłość do sztuki, miłość do ludzi i miłość do 
kobiet. Na tę wielopłaszczyznową rekonstrukcję 
składają się fragmenty filmów i spektakli, relacje 
bliższych i dalszych mu ludzi, a także wypowiedzi 
samego Kutza. Wiele uwagi poświęcono miej-
scom, których magia i specyficzna aura ukształ-
towały tożsamość bohatera. Kutzowizna przypo-

mina lustro, w którym dostrzegamy człowieka 
wrażliwego, czasem zagubionego, ale też brutal-
nie szczerego, charakteryzującego się ogromną 
siłą i konsekwencją w dążeniu do celu. Główny 
bohater ostatecznie sam umieszczony zostaje w 
pozycji widza przyglądającego się swojej historii. 
Film konfrontuje nas więc z pytaniem o to, czym 
jest prawda samego opowiadania. 

14 marca, w Filii Nr 4 Książnicy Pruszkowskiej 
przy ulicy Chopina 1 A, odbyło się kolejne bar-

dzo interesujące spotkanie autorskie.
Naszym i naszych Czytelników gościem była Joan-

na Kuciel-Frydryszak, autorka znakomitej książki Słu-

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk 

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk 

Kutzowizna Służące do wszystkiego
żące do wszystkiego. Spotkanie prowadziła Hanna 
Grudzińska z Wydawnictwa Marginesy. Rozmowa 
naszych przemiłych gości odkryła zaledwie część wie-

dzy o życiu i pracy służby domowej w polskich miesz-

czańskich domach XX wieku. Więcej pasjonujących 
szczegółów i rzetelnych informacji w książce.

Koniecznie musicie to doczytać!
Zapraszamy do naszych placówek, ponieważ książ-

ka jest już u nas dostępna.
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Już ponarzekałem zatem teraz 
czas na powrót do wspomnień. 
Rok 1982, pracowałem wtedy 
dla amerykańskiej telewizji 
NBC, naszym cotygodniowym 
zajęciem było filmowanie kon-
ferencji prasowych rzecznika 
rządu Jerzego Urbana. Nudy 
na pudy ale byliśmy płaceni za 
dzień więc ochoczo się stawia-
liśmy w siedzibie Interpressu 
w Teatrze Wielkim, nie zawsze 
w pełnej formie. 

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

Dwóch panów w łóżku nie licząc... wódki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie jest działającą w Powiecie Pruszkowskim od ponad 
25 lat organizacją pozarządową, która wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ich dążeniach do uzyskania możliwie jak naj-
większej samodzielności w codziennym  bytowaniu, godnego i w pełni akceptowanego życia w społeczeństwie. Dzięki Starostwu Pruszkowskiemu 
otrzymaliśmy w użytkowanie budynek. 

Zadania te realizowane są poprzez terapię zajęciową prowadzoną dla 60 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przez dwie placówki 
wsparcia dziennego - Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognisko” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce”. Osoby niepełnosprawne dzięki 
prowadzonej przez placówki terapii z zakresu rehabilitacji społecznej  i zawodowej osiągają sukcesy zarówno na otwartym rynku pracy jak i w 
sferze kulturalnej poprzez realizację inicjatyw integrujących społeczność lokalną.

Niepełnosprawność intelektualna oznacza osobę, która posiada mniej rozwinięte zasoby poznawcze niż to, co jest powszechnie uznawane za nor-
malne dla ich wieku. Posiada trudności w uczeniu się, porozumiewaniu oraz przestrzeganiu norm społecznych. Niepełnosprawność intelektualna 
nie jest chorobą psychiczną. To zaburzenie w rozwoju. Pamiętajmy wszystkie osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością są podobne do nas: mają 
własne marzenia, zainteresowania, upodobania i preferencje. Nie wolno nam ich stygmatyzować oraz wykluczać z życia. 

Dzisiaj i  Ty możesz pomóc w realizacji tych marzeń przekazując 1%  swojego podatku:
KRS 0000173414
Powiedz znajomym  o naszej organizacji. Zachęć ich do popierania naszych działań i inicjatyw. Daj nam szansę zrealizowania projektów, które bez 

Twojej i ich pomocy mogą pozostać jedynie w sferze marzeń.

Otóż zdarzyło mi się kiedyś pojawić na konfe-

rencji po urządzanej poprzedniego dnia imie-

ninowej kolacji. Mocno zmęczony, z widocznymi 
oznakami imprezowania filmowałem wydarzenie a 
mnie, jak się później okazało w relacji w dzienniku 
tvp filmowali również moi dawni koledzy… Realiza-

tor transmisji, pewnie też mój kolega uparł się na 
przebitki, związane wyłącznie z moją skromną oso-

bą, brakowało tylko dojazdu do przekrwionych oczu! 
Ale od czego są przyjaciele :) 

Interpress organizował czasem wyjazdy integracyj-
ne. Była to okazja do poznania z bliska  na przykład 
osiągnięć jakiegoś PGR-u w województwie poznań-

skim albo kontaktu wzrokowego z prawdziwym 
żubrem w Puszczy Białowieskiej. Jednak najważ-

niejszym punktem programu była zawsze biesiada. 
Pyszne jedzenie i nieprzerwany strumień alkoholu… 
Po jednej z takich zabaw obudziłem się rano, mając 
obok w swoim łóżku kolegę Edmunda, naszego kie-

rowcę. W dodatku bezczelnie chciał mi wypomnieć, 
że to jego łóżko. Na szczęście miał ciekawy zwyczaj 
chowania pod poduszką całych swoich oszczędno-

ści, które na szczęście odnalazł w sąsiednim pokoju 
hotelowym, gdzie drzwi były otwarte na oścież przez 
całą noc! 

Zresztą nie był to jedyny przypadek przebudzenia 
w tym samym łóżku z kolegą z pracy.  Pamiętam wy-

jazd do Bułgarii, kiedy z powodu opóźnienia samo-

lotu wypiliśmy o kilka dżinów z tonikiem więcej, niż 
zwykle. Do tego uprzejma obsługa w klasie business 
kontynuowała nasz słuszny wybór napitku na ten 
dzień a w opróżnieniu zakupionej przezornie w duty 
free butelki dżinu pomogły nam pobrane z hotelo-

wego mini baru małe puszeczki z tonikiem. Do dziś 
spieramy się, w czyim pokoju i łóżku zakończyliśmy 

naszą popijawę. Na szczęście, w odróżnieniu od 
wąskiego łóżka w Hajnówce mieliśmy dwumetro-

we King size w hotelu Sheraton w Sofii. Gorzej, że 
następnego dnia musieliśmy pracować, w dodatku 
pech chciał, że planowany wywiad miał się odbyć 
w jakimś ogromnym parku, pozbawionym drzew 
i większych krzewów a mój przyjaciel co jakiś czas 
musiał się pozbyć resztek wczorajszej imprezy. Nie 
wiem jak to robił, żeby go nie było widać ale bardzo 
było mi go żal bo przez cały dzień strasznie cierpiał. 
Alkohol był nieodłącznym towarzyszem służbowych 
wyjazdów. 

Pamiętam rok 1988 i wyjazd do Smoleńska, 
związany z wizytą ówczesnego Prezydenta Polski 
Wojciecha Jaruzelskiego. Był to pierwszy w historii 
pobyt oficjalnej delegacji państwowej w Katyniu. 
Ja z towarzyszem, sorki, moim kumplem przyle-

cieliśmy dzień wcześniej z Moskwy, w hotelowej 
restauracji czekał na nas stolik, zarezerwowany 
przez nową, nie znaną nam do tej pory produ-

centkę NBC, którą okazała się niejaka Marjorie, 
amerykańska absolwentka moskiewskiej uczelni. 
Sam stół, jak to w rosyjskim zwyczaju był zawalony 
zakąskami i butelkami rozmaitych alkoholi. Wód-

ka, szampan i brandy. Byliśmy pewni, że nasza pani 
każe zabrać wódkę a ona tymczasem poprosiła o 

zabranie szampana i armeńskiego koniaku! Oka-

zało się, że po kilkuletnich studiach w ZSRR ma już 
solidnie zahartowane gardło… 

Z ciekawszych podróży wspominam też wyjazd do 
Nowosybirska, gdzie mieliśmy przeprowadzić wy-

wiad „na żywo” przy pomocy telefonu satelitarne-

go. Tylko był to rok 1988 i telefon zajmował skrzynię 
wielkości trumny, tylko słuchawka była normalna. 
Pamiętam, jakie wrażenie na radzieckich towarzy-

szach zrobiło nasze udane połączenie po rozstawie-

niu anteny wielkości parasola ogrodowego (może 
trochę przesadzam) i wybraniu amerykańskiego 
numeru na analogowej klawiaturze! 

Co do frajdy, jaką sprawiała obserwacja opad-

niętych szczęk nie mogę nie wspomnieć o dwóch 
momentach. Pierwszy w Paryżu, kiedy po udanym 
wywiadzie z Prezydentem Francji siedzieliśmy z 
przyjacielem w restauracji, rozkoszując się ciepłym 
wieczorem i chłodnym piwem. Kelner przyjmując 
zamówienie spytał nas, skąd jesteśmy. Odpowie-

działem, że z Polski i widząc ten charakterystyczny 
uśmieszek na jego twarzy (to był czas słynnej  kam-

panii reklamowej jednego z krajowych biur podróży 
z piękną polską pielęgniarką (którą zresztą później 
poznałem na wspólnych zdjęciach i niezwykle przy-

stojnym hydraulikiem), kampanii, która bardzo się 

Francuzom nie podobała, wyjąłem aparat i poka-

załem mu zrobione kilka godzin wcześniej zdjęcie z 
Prezydentem Francji. Powiedział tylko „Mon presi-
dent!” i już z należytym szacunkiem nas obsłużył. In-

nym razem jechałem do miejscowości Genezaret w 
Izraelu podczas realizacji zdjęć do filmu „Jerusalem: 
Center of the world” mojego przyjaciela Andrew 
Goldberga. W połowie drogi zatrzymaliśmy się, żeby 
coś kupić do jedzenia, ja zostałem na ławce pilnując 
trzymanej w ręku kamery. Siedząca obok para sko-

mentowała to jako mądre zachowanie, bo tu kradną. 
Słysząc ich dziwny akcent spytałem, czy są z Irlandii, 
gdzie niedawno byłem. Ze śmiechem odpowiedzieli, 
że nie, że ze Szwecji. Ponieważ dopiero co mieliśmy 
wywiad w sztokholmskim pałacu z królem Gusta-

wem postanowiłem im pokazać wspólne zdjęcie z 
królem. Ta sama reakcja, opadnięte szczęki i tylko 
„vår kung!” Nasz król! A jakże… 

Na koniec nie byłbym sobą, gdybym jednak nie 
ponarzekał. Już pisałem o ilości reklam z paniami, 
którym przemakają gacie w czasie okresu albo mają 
problem z wysraniem się, ale te objawy się nasilają! 
Teraz już mają kłopot ze swędzeniem, pieczeniem 
pochwy, upławami, wzdęciami, smrodem z ust i 
świądem odbytu oraz zgagą… A ja czasem nie zdążę 
z pilotem bo jem kolację, smacznego!

Ja i „pielęgniarka”
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Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger

Emeryci

Specjalnie nigdy się nie umawiali, ale spo-

tykali się często i to zawsze w tym samym 
miejscu, znaczy w przychodni, a konkretnie w 
ośrodku zdrowia jednej z warszawskich dziel-
nic. Nazwijmy panów Gerwazy i Protazy. A 
może Statler i Waldorf z mapetów albo dwóch 
stetryczałych tetryków? Sam już nie wiem. 
Może wróćmy do wieszcza i niech będzie pan 
G. i pan P. Obaj byli już emerytami i to nie od 
dziś. Drzewiej pracowali w jednej firmie na po-

dobnych stanowiskach i z bardzo podobnymi 
poborami. Drobne różnice pojawiały się tylko 
w wysokości premii lub nadgodzin. Ale jak za-

uważyłeś drogi czytelniku to już prehistoria, a 
trzeba żyć, tu i teraz.                                                                                                                  

– No coś podobnego! Kogóż to widzą moje 
niedowidzące oczy? Szanowny Gerwazunio we 
własnej osobowości.

– A i owszem mój ty Protazuniu. Kogo, jak 
kogo, ale na ciebie w tym miejscu też zawsze 
można liczyć. Co tym razem sprowadza szanow-

nego pana, co dokucza, spokojne życie uciążli-
wym czyniąc? Prostata czy hemoroidy? 

No i nie zgadłeś – odpowiedział zapytany. Tym 
razem posiadam zapalenie całego ciała, dusz-

ności oraz rozdwojenie jaźni. 
– A czym to się u ciebie objawia? – Zapytał 

ponownie Gerwazy 
– Ano tym, że ten pierwszy jest spokojny, a ten 

drugi chętnie by cię zdzielił lachą po łbie. 
Panowie uśmiechnęli się do siebie kwaśno, 

przywitali bez wylewności i siedli obok siebie. 
Pan Protazy nie czekając bezczynnie na rozwój 
sytuacji zagaił pierwszy.

– A tak ogólnie, wszystko w porządku? - Za-

pytał Gerwazego 
– W jak najlepszym poza tym, że zalali mi 

mieszkanie, okradli piwnicę, kot mi zdechł i zgu-

biłem portfel z całą emeryturą, którą wyciągną-

łem z banku, ale tak ogólnie to nie narzekam. 
Życie jest piękne, tylko czasy podłe. 

– U mnie też wszystko w porządku – odpowie-

dział Protazy, – ale, ale, odnośnie emerytury to 
dajmy na to, ile kolega aktualnie pobiera? 

Tu w odpowiedzi padła jakaś powiedzmy so-

bie suma, która u pytającego wywołała pod-

niesienie ciśnienia, palpitacje i duszności. Ja-

sna cholera, dlaczego ty masz więcej niż ja?! 
Przecież to ja powinienem mieć więcej, nigdy 
nie chodziłem na zwolnienia, nie spóźniałem 
się do roboty, nie opier….. Się tak jak ty. To ja 
powinienem mieć wyższą, choćby, dlatego, że 
nawet jestem od ciebie wyższy. 

– Co z tego, że stodoła wielka jak pusta, od-

powiedział pytaniem na pytanie szanowny pan 
Gerwazy. Atmosfera zrobiła się gęsta, mord wi-
siał w powietrzu. Panowie sięgali do lasek jak 
muszkieterowie królewscy do szpad, na widok 
żołdaków kardynała. Z gabinetu wyszła pielę-

gniarka, zmierzyła obu panom ciśnienie, dała 
po pastylce i kazała spokojnie czekać na wezwa-

nie. Przez okno na korytarz wdarł się promyk 
słońca i nastał pokój. Gratia vobis et pax jak po-

wiada łacińska sentencja. Panowie uspokoili się 
do tego stopnia, iż ni stąd ni zowąd uśmiechając 
się do siebie weszli na wspomnienia. Czas cof-
nął się o kilkadziesiąt lat, kiedy wszystko było 
cudowne. Nic nie bolało, wypróżnienia były re-

gularne, a puszczenie bąka nie groziło skutkami 
ubocznymi.

– Pamiętasz jak Jankiel zaprosił nas do swojej 
kanciapy (kanciapa – pomieszczenie na zaple-

czu spełniające rolę nieoficjalnego gabinetu 
przyjęć)? Ty wiesz, że on był Żydem tylko się 
nie przyznawał. Chlali gorzałę (Pejsachówkę) 
na umór, a pijany w cztery d… Jan wtedy jesz-

cze bez tego „kiel” ciągnął mnie za rękę mówiąc 
– no, choć, zapoznam cię z moją nową dziew-

czyną. Owszem kobitka była niczego sobie, po-

siadała i tu i tam, a nawet i w samej rzeczy.  Ale 
niestetysz, a i owszem ona również była pod 
„ankoholem, czyli jak mówią zalana w pestkie”. 
Zapoznaliśmy się, a czemóż by nie, a odprowa-

dzającego mnie potem koleżkę, pijanego w 
cztery d… jak wspomniałem wcześniej, zapyta-

łem, czy ona jest panna, wdowa czy rozwódka? 
Rozwódka odpowiedział Jankiel. 

– A dlaczego się rozwiodła zapytałem bezce-

remonialnie. I tu padła zaskakująca odpowiedź, 
– …Bo jej mąż strasznie pił. Nasi stetryczali te-

trycy dostali ataku śmiechu, wprost nie mogli 
się powstrzymać. No niesamowite! Po prostu 
wpadła z deszczu pod rynnę, jak mawiali staro-

żytni Polacy, komentowali kaszląc i nie wiem, co 
tam jeszcze robiąc. Ciśnienie im znów skoczyło, 
wyszła pielęgniarka i dała im ponownie po pa-

stylce. Panowie łyknęli, popili wodą i nastała ci-
sza, reakcje gwałtowne zostały ogarnięte, spo-

wolnione i cóż, zaczęło się parcie na pęcherz. 
Spacer do toalety, rozprostowanie kości i po-

wrót na swoje miejsca uczyniły swoje. Pamięć i 
wspominki zjechały na powrót, czyniąc wielką 
radość, jak Mikołaj dzieciom, obdarowując je 
prezentami.

- Widzisz Gerwazuniu, pamięć została.
 – Ano została, jeszcze nie jest z nami tak źle 

- odpowiedział zapytany. Ale już niedługo za-

krzykną, stańcie do apelu. 
– Protazuniu ty się nie martw, tobie już nic 

nie stanie. Gerwazy wypowiadając te słowa, ze 
współczuciem pokiwał głową. 

– Mów za siebie - odparował przyjaciel – konar 
płonie, a poza tym u dobrej gospodyni ciasto w 
ręku rośnie, dodał staropolskie przysłowie. Wy-

krzywiając twarz w czymś, co na siłę można by 
nazwać uśmiechem.

– A ty pamiętasz jak Jankiela odprowadzali-
śmy na przystanek po imieninach Tadeusza? 

– No tak pamiętam, poczekaj, bo śmiać mi 
się zachciało, ale pęcherz nie wytrzyma i mogę 
popuścić, zaraz wracam. Podpierając się laską 

pocwałował raźno do toalety, ale niestety za-

planowana czynność zajęła mu dłuższą chwilę, 
a co, prostata ma swoje prawa i nic na to nie 
poradzisz. Po powrocie wspomnienia wróciły, 
jak film sensacyjny oglądany z wypiekami na 
twarzy. 

– Pamiętasz jak zaopiekowaliśmy się kolegom 
po hucznych imieninach w firmie? 

– No tak, a jakżeby nie – odpowiedział kolega 
uśmiechając się do wspomnień - pamiętam jak 
dziś. Wzięliśmy pod ramiona człeczynę, któren 
to zmordowany niemiłosiernie piciem i zaką-

szaniem usnął był na stojaka i poprowadziliśmy, 
a raczej zawlekliśmy na przystanek autobuso-

wy, czekając na tzw. nocny. Koleżka prowadzo-

ny, a raczej wleczony bez przerwy mamrotał 
jedno słowo, którego nie mogliśmy zrozumieć, 
coś jakby: łandał, wandał czy pandał. Ni chole-

ry nie mogliśmy zrozumieć. Zamiast nocnego 
podjechała Syrena Bosto. Uprzejmy kierowca 
za odpowiednią opłatę, uiszczoną z góry, rzucił 
na pakę osobowość zrujnowanego alkoholem 
biesiadnika i ruszył w siną dal. Następnego 
dnia w pracy pojawił się świeżutki, ogolony i 
wyperfumowany Jankiel – jeszcze wtedy bez 
tego „kiel” i spytał…

– Gdzie mój sandał do jasnej ciasnej? I wszyst-
ko stało się jasne, mamrotał po drodze słowo 
sandał, a my nie rozumieliśmy polskiej mowy. 
Od ciemniaki! We trzech ruszyliśmy wczorajszą 
drogą kompromitacji i co…. sukces. Jest, jest! 
Na ruchliwej jezdni leżał sandał kolegi wielo-

krotnie rozjechany przez autobusy miejskie 
oraz samochody osobowe, małe Fiaty, duże 
Fiaty, Polonezy i Syreny. Z zagranicznych Tra-

banty i Wartburgi. Jednakowoż ów sandał na-

brał przez noc potężnego rozmiaru, cos na oko 
jakby z 84. Masakra! „To był świat w zupełnie 
starym stylu”…..

Tak, tak, panie Gerwazy – tak, panie Protazy. 
(A. Mickiewicz – Pan Tadeusz)

Pozdrawiam Państwa Serdecznie Zbyszek Po-

ręcki.
Ps. Szanujcie wspomnienia.     

Książnica Pruszkowska oraz Spółdzielczy 
Dom Kultury w Pruszkowie zapraszają na 

wieczór promocyjny z Tadeuszem Hubertem Ja-
kubowskim i jego najnowszą a zarazem najstar-
szą książką – ZNAKIEM TEGO OSKARŻONY.

Ta książka musiała być w końcu przez nas wy-

dana, ponieważ to właśnie od jej pierwszej edycji 
przez Świat Książki zaczęła się przyjaźń Książnicy 
Pruszkowskiej z Autorem. Minęło też wiele lat od 
wydania od wydania pierwszego, a poza tym – 
nasze jest pełniejsze i dużo ładniejsze.

Całkowity dochód ze sprzedaży egzemplarzy 
promocyjnych Autor, jak zwykle przeznacza na 
cele charytatywne.

Zapraszamy w piątek, 26 kwietnia o godz. 18.00 
do Spółdzielczego Dom Kultury przy ul. Hubala 
5 w Pruszkowie.

WSTĘP WOLNY!

Znakiem 
tego 
oskarżony -  
promocja
książki
Tadeusza
Huberta
Jakubowskiego

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
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Wszedł na mównicę. Roześmiana atmosfera 
przycichła. Szmer tajemniczości przeszedł 

po sali. Przygasły światła. Jeden reflektor oświetlił 
mówcę, który zmarszczywszy brwi lekko pochylił 
głowę, co dało demoniczny efekt. Mówca rozejrzał 
się po sali jakby lustrując wszystkich a w rzeczywi-
stości stopniując napięcie. Sala uciszyła się zupełnie. 
Tylko gdzieniegdzie jakiś szept, który zaraz ucichał 
pod spojrzeniem innych.

– Są ze mną najlepsi. – odezwał się i już co ponie-

którzy zaczęli klaskać, lecz mówca zgromił ich wzro-

kiem.
– Ich nazwiska są znane – kontynuował mówca – i 

podziwiane. To ci, którzy nie dali się zatłuc kamie-

niami w epoce paleolitu. Ci, którzy nie tylko żyją, są, 
grzmią, ale potrafią jeszcze kąsać.

Mówca wyprostował się dając znać, że można kla-

skać.
Burza oklasków wstrząsnęła salą.
– O kim on mówi? – spytał stojącego obok zapro-

szony gość.
– O dinozaurach, których była premierowa nie 

zdołała zatłuc kamieniami – odpowiedział szeptem 
stojący obok.

Mówca znowu nachylił się do mikrofonu dając tym 
samym znać sali, żeby się uciszyła.

– Śmieli się, że ukrywamy swój program – odezwał 
się mówca – ale to tylko po to, aby go nam nie ukradli, 
tak jak ukradli nam najlepsze pomysły i teraz złodzieje 
mówią, że to oni wymyślili. A my tylko chcieliśmy być 
uczciwi. Ale wobec tych – tu mówca wskazał dłonią 
w nieokreślonym kierunku – uczciwie się nie da, bo 
kradną nam wszystko!!!

Mówca wyprostował głowę, ale oklasków nie było. 
Sala czekała w napięciu na ciąg dalszy. Więc mówca 
znowu się lekko pochylił do mikrofonu.

Tomasz Suwała - rysownik i bloger

Kongres
– Ale przyszedł czas by oznajmić wszystkim, jaki jest 

nasz program. – zlustrował salę i krzyknął: - pięćset 
plus… pięćset dla wszystkich!!! To razem tysiąc!

Burza oklasków, ludzie powstawali z miejsc i bili 
brawo. 

– Pincet plus pincet, tego żaden kurdupel nie 
przebije! – krzyknął stojący obok do zaproszonego 
gościa.

Zaproszony gość szepnął tylko z grymasem:
– Tysiąc pincet sto dziewincet… to nawet fajne ha-

sło by było.
Mówca uniósł dłonie uciszając salę:
– Nauczyciele po tysiąc i jako bonus będą się mogli 

za darmo doszkalać biorąc u siebie korepetycje!
Znowu oklaski, ale mówca zamachał tylko ręką jak-

by chciał powiedzieć: nie teraz, dajcie dokończyć.
– Dla lekarzy podwyżki i bonus będą mogli bez ko-

lejki leczyć się u siebie!
Znowu brawa.
– Rolnicy będą mogli za darmo…! – tu zawiesił głos 

unosząc palec wskazujący ku górze jakby wskazywał 
na wolę niebios – Siać, zbierać i konsumować własne 
płody rolne!

Burza oklasków.
– Zakopiemy kanał na Mierzei Wiślanej, nic nas nie 

będzie dzielić! – krzyczał mówca.
– A to już jest wykopany? – zdziwił się zaproszony 

gość.
– Nie, ale podziały należy zakopywać – odparł sto-

jący obok.
Mówca krzyczał do mikrofonu jak w transie:
 – I najważniejsze: karta LGBT dla wszystkich!!!
Ludzie klaszcząc wstali z miejsc.
 – No… – odezwał się zaproszony gość – tego bym 

nie wymyślił.
 – A widzi pan, takich pomysłów nie ma nikt – sko-

mentował stojący obok.
Kiedy w końcu dłonie zabolały od oklasków i sala się 

lekko uciszyła, zaproszony gość krzyknął:

– A skąd pieniądze na to wszystko?!
Mówca uciszył salę.
– Wszyscy o to pytają, skąd będą na to pieniądze. 

Oni – tu znowu wskazał na nieokreślony kierunek 
– zabrali nam naszą krwawicę i mieli pieniądze na 
swoje programy, to my, jak wygramy zabierzemy 
im w dwójnasób i pieniądze będą i na program i dla 
nas!!!

Ludzie znowu wstali i bili brawo. Posypało się kon-

fetti. Tęczowe serpentyny wystrzeliły w kierunku 
mównicy. Mówca w triumfalnej pozie napawał się 
sukcesem swoich słów.

– Z takim programem nie możemy przegrać – ode-

zwał się rozradowany stojący obok.
– No… – odpowiedział zaproszony gość i dodał – 

tylko, kto wam w to uwierzy?
– Kurduplowi uwierzyli to nam nie uwierzą? Daje-

my przecież więcej.
– No… – jęknął zaproszony gość dodając: – wam też 

już kiedyś uwierzyli.
Ale stojący obok chyba nie słyszał, bił brawo z za-

pałem.
Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/
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Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

„Halka” 
koncertowa - 
Tomasz Ritter 

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Wiosenne lektury

W przyszłym miesiącu, dokładnie 5 maja, bę-

dzie 200 rocznica urodzin naszego naro-

dowego kompozytora – Stanisława Moniuszki. Już 
teraz omawiamy najgłośniejsze jego dzieło – operę 
„Halka”, tutaj w wersji koncertowej. Jest znacznym 
wydarzeniem na naszym, miejmy nadzieję – nie tyl-
ko! – rynku fonograficznym. Tytułem wstępu warto 
uświadomić sobie, że droga Moniuszki do opery, 
do pierwszego wystawienia „Halki” nie była prosta, 
ani łatwa. Młody przyszły kompozytor „od zawsze” 
interesował się większymi formami muzycznymi, 
tak jak w jego domu, czy też w rodzinie – teatr był 
istotną formą kultury. Ale we wszystkich formach 
teatralnych obecnych wokół niego (pierwsza poło-

wa XIX w.) była przewaga słowa, a sama opera jako 
spektakl dopiero stawała się modna – jeśli można 
by tak ująć. Jej popularyzatorem był spolonizowa-

ny Niemiec (i jego kompania) Wilhelm Schmidkoff 
i to jego wystawienia oper młody Moniuszko zapa-

miętał (jesień 1838 r. w Wilnie). Podczas trzyletnich 
studiów w Berlinie (1837-1840) chodził na liczne 
koncerty i przygotowywał do wykonania pieśni i 
oratoria. Nie odnotowano naówczas jego wizyt w 
teatrach operowych. Moniuszko w 1846 zjawił się 
w Warszawie na premierze swojej muzycznej frasz-

ki „Loteria” – i wtedy poznał literata Włodzimierza 
Wolskiego (1824-1882). Tu nadmieńmy, że kompo-

zytor utyskiwał (w listach do przyjaciół) na brak do-

brych librecistów. Wolski, którego poemat „Halka” 
wstrzymała cenzura podjął wyzwanie i w dosłownie 
w kilka dni napisał libretto dla Moniuszki wykorzy-

stując motywy zatrzymanego poematu. Moniuszko 
po powrocie do Wilna opublikował drukiem libretto 
„Halki”, gorzej mu szła praca nad partyturą muzycz-

ną. Niemniej po jej ukończeniu zapadła decyzja o 
wystawieniu w Warszawie – jednak po pierwszych 
próbach zawieszono prace na … 10 lat! Nie sprzyjał 
klimat polityczny, a także wymowa konfliktu (w „Hal-
ce”) między chłopstwem a szlachtą, czyli daremnej 
miłości góralki do panicza. Niemniej kompozytora 
dręczyła ciekawość, jak jego dzieło brzmi z orkiestrą 
i z udziałem śpiewaków – wynajął muzyków, zaan-

gażował śpiewaków kościelnych – razem 40 osób i 1 
stycznia 1848 w obecności 301 widzów w kamienicy 
teściów, w tzw. Sali Műllerów zaprezentowano dwa 
akty opery. Sukces tego przedstawienia upewnił 
kompozytora, że idzie dobrą drogą. Kilka lat później 
wraz z członkami specjalnie założonego Towarzystwa 
Muzycznego św. Cecylii w Wilnie powtórnie wysta-

wiono okrojoną „Halkę” ale już z udziałem ówczesnej 
sławy – Walerii Rostkowskiej. Sam kompozytor czuł 
się zniechęcony tymi próbami – by nie powiedzieć: 
zmęczony i wyczerpany – także finansowo. Pomogli 
przyjaciele i nowy dyrektor warszawskiego Teatru, 
przybyły z Włoch Jan Quattrini, który uwierzył w 
dzieło. Moniuszko dokonał licznych, acz drobnych 
zmian w partyturze – godnych wielkiej sceny. Prace 
nad wystawieniem opery nabrały tempa (a trwały 
lat trzy) i 1 stycznia 1858 czteroaktową „Halkę” długo 
oklaskiwała publiczność, opera ta stała się od razu 
sensacją. W 1865 r. Moniuszko świętował 100 przed-

stawienie – opera uzyskała tłumaczenie libretta na 
jęz. włoski.     

I właśnie w tej wersji – pierwszego tłumaczenia na 
włoski Achille Bonoldiego (1821-1871) mamy moż-

liwość wysłuchania „Halki”. Stało się to staraniem 
NIFC a przede wszystkim dyrektora artystycznego tej 
instytucji – Stanisława Leszczyńskiego. To także świa-

towa premiera na instrumentach historycznych w 
wykonaniu znakomitej orkiestry Europa Galante pod 
dyrekcją Fabio Biondi wg warszawskiej wersji „Halki” 
z 1857 r. Jeżeli orkiestra jest znakomita, to nie mniej 
znakomici są soliści śpiewacy: Tina Gorina (sopran) – 
Halka; Monika Ledzion-Porczyńska (sopran) – Zofia; 
Matheus Pompeu (tenor) – Jontek; Robert Gierlach 
(baryton) – Janusz; Rafał Siwek (bas) – Stolnik i Karol 
Kozłowski (tenor) – Młodzieniec. Niemniej ważni są 
soliści Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. W sumie 
olbrzymi aparat wykonawczy – prapremiera koncer-
towa miała miejsce podczas ostatniego 14.Festiwalu 
Muzycznego „Chopin i jego Europa” w dniach 21 – 24 
sierpnia 2018 (próby, koncert i nagranie) w Studiu PR 
im. Lutosławskiego. To ekskluzywne i bogate wydaw-

nictwo – dwie płyty CD, książka (a nie książeczka!) 
250 str., wstęp Małgorzaty Komorowskiej (z które-

go pozwoliłem sobie uszczknąć kilka szczegółów) o 
dziejach „Halki”, jako opery romantycznej; cytaty z 
ówczesnej prasy wybrane przez Dominikę Szymochę 
a przede wszystkim libretto w jez. włoskim, polskim i 
angielskim – drukowane równolegle oraz biogramy: 
orkiestry i solistów. Wszystko bogato ilustrowane. 

Niemniejszym wydarzeniem, o innej skali, jest 
fakt zorganizowania I-szego Międzynarodo-

wego Konkursu Chopinowskiego na instrumen-

tach historycznych na początku września ub. roku. 
Warszawa – ściślej Filharmonia Narodowa stała się 
światowym centrum pianistyki na fortepianach z 
epoki, oryginalnych, lub częściej – rekonstruowa-

nych. Pierwszy Konkurs Chopinowski na „starych” 
fortepianach wygrał, i to było do przewidzenia – 
Polak Tomasz Ritter. I choć Konkurs zgromadził 58 
uczestników z całego świata, to połowę z nich sta-

nowili krajanie. Do udziału w konkursie w sumie 
zakwalifikowano 30 młodych pianistów – to liczba 
znacząca, jeśli się weźmie specyfikę tego Konkursu. 
Czytelnikom należy się słowo wyjaśnienia na te-

mat różnicy między starymi, z epoki fortepianami, 
a współczesnymi monstrami. I nie chodzi tu także 
o wymiary, lecz konstrukcję – w efekcie brzmienie. 
To że te fortepiany są znacznie cichsze, to najmniej 
istotna różnica. Główną jest wybrzmiewanie: ude-

rzona młoteczkiem struna, krótsza i o mniejszym na-

ciągu na drewnianej ramie przestaje drgać znacznie 
szybciej niż na współczesnej konstrukcji na którym 
jest rozpięta na ramie ze specjalnych stopów meta-

li. Stąd wniosek, że oznaczenia pedału w utworach 
pisanych na fortepiany „krótko brzmiące” nijak się 
mają do warunków wykonawczych współczesnych 
instrumentów. Na nich nie trzeba zdejmować tłumi-
ków, i tak dźwięk ma skłonność do długiego trwania, 
jednocześnie rezonans powoduje ciężkie, masywne 
brzmienie. Powoduje to specyficzne wymagania 
(wyobraźni) od pianisty – szczególnie gdy jest on 
młody, bez wieloletniego doświadczenia. Lublinianin 
Tomasz Ritter nagrał (to są rejestracje z Konkursu) 80 
min. płytkę na trzech fortepianach: K. Kurpińskiego 
Polonez d-moll i Chopina Polonez gis-moll op.25 
na rekonstrukcji z 2017 r. instrumentu Buchholtza 
(pierwszy ‘domowy’ instrument Chopina); potem: 
Etiudę e-moll, Balladę f-moll, Polonez cis-moll i Polo-

nez es-moll na fortepianie Pleyela (1842) i następnie 
Mazurki op.33 nr 1- 4 na fortepianie Erarda (1837). 
Płytę uzupełnia Sonata h-moll op.58, w opisie brak 
danych instrumentu na jakim grał 23 letni pianista. 

SPORTOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ
Pod takim tytułem niedawno ukazała się publi-

kacja, album poświęcony polskim sportowcom 
międzywojnia. Prezes krakowskiego Instytutu Łu-

kasiewicza Maciej Zdziarski w obszernym wstępie 
mówi o przyczynach i jednocześnie o celu wyda-

nia albumu. W stulecie odzyskania Niepodległo-

ści przypomina z jakiego pułapu startował sport 
po pierwszej wojnie – były liczne, często prężne 
towarzystwa patriotyczne i gimnastyczne – jakie 
podjęły trud upowszechniania sportu. Łatwo nie 
było, bo brakowało wszystkiego, boisk, obiektów 
sportowych, kadry… A przede wszystkim mło-

dzież i wychowawcy musieli stanąć do boju ze 
wschodnia nawałnica bolszewizmu. Odwołano 
udział skromnej kadry w igrzyskach olimpijskich, 
o czym mało kto dziś wie. Także o olbrzymim ła-

dunku patriotyzmu, jaki cechował sportowców 
międzywojnia, ich postawy. Przykładem histo-

ryczne zdjęcie podium na Olimpiadzie berlińskiej 
(1936) na którym stoją utytułowane oszczepnicz-

ki oddające faszystowskie pozdrowienie wodzowi 
III Rzeszy - z wyjątkiem Polki w czerwonym ko-

stiumie Marii Kwaśniewskiej nie robiącej tego! 
Właśnie, niemal wszystkie historyczne fotografie 
zostały (lepiej czy gorzej) pokolorowane, co jest 
poniekąd szokiem po chwili zastanowienia się. 
Mamy sylwetki wszystkich największych – Janu-

sza Kusocińskiego. Łącznie ze szczegółami jego 
zwycięskiego biegu w Los Angeles na 10 km i jed-

nocześnie tragicznego – miał pantofle do biegu 
po trawie, a bieżnia była utwardzona i na dodatek 
skarpeta mu się skręciła w bucie. Takich ciekawo-

stek, tła sukcesów sportowców jest wiele, bardzo 
wiele. Co nie znaczy, że niespełna 200 str. album 
został z nich zbudowany – to solidna, świetnie się 
czytająca praca Magdaleny Stokłosy i Aleksandry 
Wójcik. Jakże potrzebna, mówiąca o narodzinach 
polskiego sportu, z sylwetkami gwiazd: z piątką 
wojskowych na koniach, czyli ekipą hipiczną (Lon-

dyn 1925), załogami lotniczymi – polska specjal-
ność (z biegiem lat takich specjalności było wię-

cej), Halina Konopacką (kulomiotka) i jej udziale 
w wywiezieniu narodowego skarbu – polskiego 
złota poza granice (złota, jakie w większości nie 
wróciło do Ojczyzny), twardym jak skała góralu 
Stanisławie Marusarzu, co wystraszył, dosłownie 
wygnał z zawodów w Planicy ekipę Norwegii. Au-

torki słusznie piszą, że nie byłoby sukcesów Fortu-

ny, Małysza i Stocha – bez sukcesów Marusarza. 
Poruszająca jest także story o pięknej i odważnej 
Helenie Marusarzównie. Opowieści o Antoni Ma-

szewskim (biegacz), Witalisie Ludwiczaku (hoke-

ista), Bronisławie Czechu (biegi narciarskie),  ko-

szykarzu i pływaku Jerzym Iwanowie-Szajnowiczu 
– Greku, co wybrał Polskę (pamiętamy może film 
„Agent nr 1” Zbigniewa Kuźmińskiego z1972 r.?), 
sukcesów wszechstronnego Wacława Kuchara, 
olimpijczyka Eugeniusza Lokajskiego, Jadwigi 
Jędrzejewskiej („prawie” zwycięstwo Wimbledo-

nu 1937) i usportowionych pocztowców, w tym 
Poczty Gdańskiej. Znakomity album – polski sport 
przedwojenny w pigułce, obficie (kolorowo) ilu-

strowany. Ze słowem bodaj inspiratora owego – 
europosła Ryszarda Czarneckiego (m.in. działacza 
– Polski Związek Piłki Siatkowej). 

Magdalena Stokłosa/Aleksandra Wójcik SPOR-
TOWCY DLA NIEPODLEGLEJ Wyd. Instytut Łuka-
siewicza, Kraków 2018; str. 200; papier kredo-
wy; liczne przypisy źródłowe, liczne fotografie; 
format albumowy. Wydawnictwo przy wsparciu 
Min. Sportu i Turystyki i Poczty Polskiej.    

NEPAL OD ŚRODKA 
Kolejna niesamowita książka, świetnie – nie-

banalnie napisana. Tym razem przez specja-

listkę od Indii (i od Nepalu) Iwonę Szelezińską, 
która na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończy-

ła filologię indyjską i animację kultury (w czasie 
studiów rok spędziła w New Delhi), od ponad 
10 lat pracuje jako pilot wycieczek na ten pół-
wysep-prawie kontynent, organizuje autorskie 
wyjazdy do Indii i Nepalu w ramach własnego 
biura podróży. Książka zaczyna się od wprowa-

dzenia czytelnika w niełatwe dla nas, dla naszej 
sfery językowej kwestie językowe – transkryp-

cję – wymowę i – rzecz jasna – pisownię wielu 
pojęć i znaczeń dla tamtego obszaru językowe-

go. Oczywiście, poza przyjętymi w języku pol-
skim wyrażeniami, przyjmuję się transkrypcję 
angielską (język ten stał się językiem integrują-

cym olbrzymie obszary Indii). W pierwszych roz-

działach przechodzimy, a także w całej publika-

cji – do transkrypcji kulturowej, we wszystkich 
poziomach – od niezbyt dla nas zrozumiałych 
wierzeń (z pogranicza szamanizmu) religijnych, 
po zachowania, styl życia i współczesną organi-
zację społeczną i finansową. Przykładem dzieje 
dziewczynki, potem dorosłej kobiety Rashmili z 
kapłańskiego rodu Newarów. Jako dziewczynka 
Rashmilia została wytypowana na boginię Ku-

mari – towarzyszącą władcy Nepalu ale tylko 
w okresie dziewczęcym. Pani magister Rashmi-
lia ze szczerością opowiada o bodaj 7 letnim 
okresie bycia bóstwem, z tyłu na ścianie por-

trety w porządku chronologicznym z resztą jej 
licznym rodzeństwem – wszyscy z dyplomami 
ukończenia wyższych studiów. Zderzeń cywili-
zacyjnych jest tam wiele – od równie powszech-

nych wielokanałowych paneli telewizyjnych po 
powszechne mobile telekomunikacyjne. Osią-

gnięcia techniczne idą w parze z wierzeniami i 
tradycyjnym obyczajem. Ze szkołami na wyso-

kim poziomie i regułami-zasadami tam obowią-

zującymi – zróżnicowanego systemu podatko-

wego nie omijając. Ogromną zaletą jest prosta 
narracja, niejako od środka, przybliżająca nam 
Nepal, jakim on jest dziś. Polecamy.

Iwona Szelezińska KOPNIJ PIŁKĘ PONAD 
CHMURY – Reportaże z Nepalu Wyd. Margi-
nesy Warszawa 2018, str. 260, bogata biblio-
grafia, ilustracje w tekście; oprawa miękka 
ze skrzydełkami; papier Creamy 70 g; cena 
39,90 zł.
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Miejsce na ziemi, to miejsce na ziemi

Książnica Pruszkowska oraz Spół-
dzielczy Dom Kultury w Pruszkowie 

zapraszają społem na kolejny, wiosenny 
Salonik z Kulturą.

Wszystkie Saloniki były wyjątkowe. Za-

wdzięczamy to występującym wykonaw-

com, fundatorom, miejscom i pracującym 
tam ludziom czy wreszcie wspaniałej pu-

bliczności.

Nie do przecenienia jest też osoba po-

mysłodawcy i prowadzącego – Antoniego 
Murackiego, pruszkowskiego barda, tłu-

macza, poety i animatora kultury. To wła-

śnie Jego osobie i jego wielorakiej twór-
czości będzie poświęcony kolejny Salonik.

A wiodą ku temu trzy okazje –  właśnie na-

kładem Książnicy Pruszkowskiej ukazał się 
przecudnej urody drugi tom jego wierszy, 
pod tytułem: Wiersze i piosenki 2 ( koncert 
będzie doskonałą okazją do promocji tej 
książki), Antoni obchodził niedawno 35-
lecie pracy scenicznej (choć artystycznie 
działa nieco dłużej) i  wreszcie całkiem 
niedawno Stowarzyszenie SAWP uhono-

rowało Antoniego Murackiego jubileuszo-

wą nagrodą za 35-lecie działalności.

Słowem – będzie się działo, bo wiele zna-

komitości świata sceny i piosenki zapowie-

działo swój udział. Nie może Was na tym 
wieczorze „Salonikowym” zabraknąć.

14 kwietnia o godzinie 18.00

Spółdzielczy Dom Kultury 
przy ulicy Hubala 5 
w Pruszkowie

WSTĘP WOLNY

SALONIK 
Z KULTURĄ
Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy Nie miałem ochoty tam pójść, 

pojechać i zobaczyć. Wreszcie 
zawieźli mnie tam. Zobaczy-
łem. Nic nadzwyczajnego. Ty-
powa, współczesna „wypasio-
na” galeria handlowa. Tak się 
w moim życiu zdarzyło, że oglą-
dałem takie jeszcze za czasów 
PRL. Oglądałem w Paryżu. 

Leszek Kożuszko - dziennikarz i publicysta
Foto - Nowa Stacja Pruszków

W Pruszkowie pewne wrażenie zrobiło na mnie 
wręcz identyczność ze Złotymi Tarasami w War-
szawie gdzie przed laty lubiłem przebywać w 
tamtejszych kawiarniach. Z tą jednak zasadniczą 
różnicą: tamta warszawska galeria handlowa była 
pełna ludzi. Ta nasza pruszkowska, pusta, jeszcze 
nowa, a już prawie jakby wymarła. Gdy zagadałem 
do Andrzeja Czubaszka, który mnie tu przywiózł, o 
tym przytłaczającym bogactwie towarów z całego 
świata w tych niezliczonych sklepach i stoiskach 
galerii, zareagował lekceważąco „Tandeta!”

Zatrzymałem się chwilę przy wejściu by przeczy-

tać napis – dokument co w tym miejscu na zie-

mi, było przed tą jak już napisałem „wypasioną” 
nową galerią w Pruszkowie. Były tu wielkie, jak na 
tamte czasy, wytwórnie metalowych maszyn. Wy-

twarzano tu między innymi urządzenia cukrowni, 
straży pożarnych, a nawet pociski artyleryjskie. W 
dwudziestoleciu międzywojennym i w latach PRL 
słynne na cały świat obrabiarki do metali. Ich pro-

dukcję zainicjowało Stowarzyszenie Mechaników 
Polskich z Ameryki. W tej PRL-owskiej, sławnej na 
cały świat wytwórni do metali, byłem przez kilka 
lat redaktorem gazety zakładowej „Głos Mecha-

nika”. Oczywiście więc wiem wiele więcej z histo-

rii przemysłu metalowego tego miejsca na ziemi. 
Tej ziemi. Przez sentyment właśnie nie chciałem 
pójść, ani pojechać do tej powtarzam, „wypasio-

nej” galerii handlowej. 
Refleksje, naturalne w tej sytuacji, mam niestety 

przygnębiające. Zaledwie kilkaset metrów od tego 

miejsca, na przełomie naszej i starożytnej ery, pło-

nęły piece jednorazowego wytopu żelaza ze zbiera-

nej na bagnach rudy darniowej. Po wiekach zostały 
zupełnie zapomniane. Odkrył je, zbadał i opisał 
młody archeolog warszawski – nasz sławny Stefan 
Woyda. Jednym z elementów tego mojego przygnę-

bienia jest to, że możliwe jest zupełne zapomnie-

nie tak wielkiej ówczesnej wytwórni żelaza, które 
torowało drogę do przemysłu czasów dzisiejszych. 
Lubiłem, przypominam, rozmawiać ze sławnym 
Stefanem Woydą o luźnych przypuszczeniach, że te 
nasze „dymarki” mogły przyczynić się do tego, że 
prymitywniejsi Germanie opanowali w końcu jakże 
rozwinięte cywilizacyjnie Imperium Rzymskie. 

Jak to możliwe, że tak wielka, ważna w tym czasie 
wytwórnia żelaza wymagała odkrycia? To wiekowe 
zapomnienie zostało przykryte zbieractwem, polo-

waniem i prymitywną uprawą ziemi. Czyli zwykłym 
przetrwaniem. 

I ta właśnie „wypasiona” pruszkowska galeria 
handlowa jest przykładem zepchnięcia nas w 
dzisiejszym świecie do roli tych biedniejszych, 
głupszych, słabszych. Nie trzeba przecież ma-

gisterium, by zdawać sobie sprawę, że bogaci 
się, nabiera znaczenia, nie ten który kupuje 
gotowe, lecz ten który wytwarza, ten który 
produkuje. Zapewne z powodu moich dzie-

więćdziesięciu trzech lat brak mi swobodnej 
rozmowy z ludźmi zatroskanymi przyszłością 
kraju i świata jak niegdyś chociażby ze wspo-

mnianym sławnym odkrywcą dynarek Stefa-

nem Woydą. Chociażby o tym, że współcze-

śnie na świecie właściwie nie ma już enklaw 
przymierania głodem, za to pojawiły się coraz 
częściej przykłady umierania z przejedzenia. 
I to przeważnie, nie wśród tych, którzy mają 
miliony, lecz wśród tych, którzy nie mają nic. 
O, nie, przepraszam, wśród tych, którzy maja 
przekonani, że jeśli wybiorą, tych , a nie innych 
polityków, to i oni będą mieli. Może nie od 
razu miliony, ale pięćset złoty więcej. 

Przy okazji osobiste zwierzenie: należę do 
tych, którzy uważają, że odzyskanie i utrzy-

manie niepodległości po latach zaborów za-

wdzięczamy nie tym krwawym powstaniom, 
w których ginęli najlepsi młodzi rodacy. Nie 
„wozom Drzymały”, a nawet nie Legionom Pił-
sudzkiego walczącym po stronie przegranych 
w I wojnie światowej, lecz właśnie naszej ini-
cjatywności gospodarczej, której przykładem 

jest ten nasz przemysł metalowy. I oczywiście 
także dzięki naszej wielkiej literaturze roman-

tycznej i pozytywistycznej z czasów przygnę-

biających zaborów. 
Stąd właśnie z tych moich przekonań wy-

pływa ten mój przygnębiający smutek z chwil 
pobytu w tej naszej galerii handlowej pełnej 
towarów z całego świata i już pustawej po 
otwarciu, z tym zdawkowym napisem, że wła-

śnie w tym miejscu na ziemi funkcjonowała 
wielka wytwórnia metalowych maszyn.

I jeszcze kilka przypomnień anegdotycznych 
związanych z przemysłową historią naszego 
miasta: rosyjskie władze carskie, chyba z zawi-
ści, nie dawały praw miejskich dla Pruszkowa 
chociaż było to już duże przemysłowe miasto. 
Dopiero następny zaborca, Niemcy, po zajęciu 
Pruszkowa w latach pierwszej wojny świato-

wej nadały nam prawa miejskie. 

Gdy Pruszków był jeszcze wsią funkcjonowała 
z powodzeniem już znana na całym świecie fa-

bryka ołówków Majewskiego. Produkowali też 
ołówki Niemcy w Norymberdze. Wieść niesie, że 
początkowo ważne w tym czasie fabryki ołówków 
podzieliły się rynkami zbytu. Niemiecka fabryka 
sprzedawała swoje ołówki w Europie aż do Li-
zbony. Ta pruszkowska, Majewskiego, sprzeda-

wała ołówki w obszernym imperium rosyjskim. 
Produkty Majewskiego okazały się lepsze i tańsze 
i Niemcom w Norymberdze groziła plajta. 

Już w pierwszych miesiącach I wojny światowej 
wojska niemieckie zajęły Komorów. Frontowy 
zwyczaj był taki, że najpierw atakowała artyle-

ria, a dopiero później piechota. Rosjanie bro-

nili się na Utracie. Niemiecka artyleria zamiast 
ostrzeliwać Rosjan, zniszczyła fabrykę ołówków 
Majewskiego. 

Gdy jeden z historyków lokalnych opublikował 
to wydarzenie pisząc, że dowódcą artylerii nie-

mieckiej w Komorowie był syn właściciela fabry-

ki ołówków w Norymberdze. Gdy więc dostrzegł 
przed lufami swoich dział groźnego konkurenta 
nieważne mu było broniący się Rosjanie. Ważne 
mu było zniszczenie groźnego konkurenta. Po 
wojnie rodzina właścicieli fabryki ołówków w 
Norymberdze opublikowała sprostowanie, że ich 
syn był dowódcą nie artylerii, ale niemieckiej pie-

choty, która dotarła wówczas do Komorowa. 

Leszek Kożuszko                              



18                                                                                                                                                                            GŁOS PRUSZKOWA NR 04/2019                                                                                   

www.gpr24.pl      Publicystyka  przywracanie pamięci

Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - Muzeum Miejskie w Żywcu

Marszałek republikanin vol. 3

Motto: 
„Piszcie sami swoją historię, 
bo inaczej napiszą ją inni, a do 
tego źle”. 
Józef Klemens Piłsudski, 
pierwszy marszałek Polski.

Pamiętniki z Moszczanicy koło Żywca to most ku 
współczesności wspomnień „20-lecie” z ostat-

nich wakacji Marszałka Piłsudskigo (rok 1934). 
Ich autorką jest Maria Morawska de domo Kępińska 

Córka Władysława i Marii Anny de domo Żelskiej.

Płk. Strzelecki
Dlatego to, gdy płk. Strzelecki w czasie swojej 

drugiej wizyty w Moszczanicy w sierpniu, wyjawił 
rodzicom o kogo tu właściwie chodzi oraz przed-

stawił całą sytuację, mój Ojciec – zapytany o swą 
decyzję – wyraził zgodę bez zastrzeżeń. W dalszej 
rozmowie na ten temat, wynikła sama przez się 
konieczność opuszczenia przez nas wszystkich 
domu, na czas pobytu Marszałka. Płk. Strzelecki 
podkreślał m.in., że będzie musiało być przywie-

zione z Belwederu do Moszczanicy częściowo 
archiwum, potrzebne Marszałkowi do jego pracy. 
Archiwum to zostanie zdeponowane w jednym 
z pokoi na parterze, już z góry upatrzonym – w 
bocznym północnym skrzydle. Ta część domu i to 
pomieszczenie, będzie pozostawać pod nieustan-

ną strażą. Ojciec mój zdawał sobie sprawę – jako 
z rzeczy oczywistej – że wyrażając zgodę na przy-

jazd Marszałka do Moszczanicy, tym samym podej-
muje decyzję wyjazdu wraz z całą rodziną, na ten 
czas z domu. Nawiasem mówiąc – Tatuś odrzucił 
stanowczo propozycję płk. Strzeleckiego w myśl 
której, mielibyśmy wyjechać na czas pobytu Mar-
szałka – do Zakopanego czy do Krynicy – na koszt 
Państwa. „Urządzimy się we własnym zakresie” – 
zadecydował mój Ojciec, „Ja w moim domu mogę 
tylko udzielić gościny; domu nie wynajmujemy”. I 
tak też się stało. 

Z końcem więc sierpnia rozpoczęły się prace przy-

gotowawcze. Władze powiatowe, przy pomocy 
wojska, przeprowadziły sieć elektryczną z Żywca do 
Moszczanicy. W tych dniach poprzedzających przy-

jazd Marszałka, trudno było poznać nasz dom, żyją-

cy zazwyczaj swym spokojnym i rytmicznym życiem, 
jak prawidłowo nastawiona maszyna. Teraz nato-

miast, od świtu do nocy wokół dworu i wewnątrz 
niego, rozlegały się wszelkiego rodzaju hałasy, war-
kot, stukot, łomot, kucie, dudnienie, przesuwanie 
itp. Prace przebiegały przy tym sprawnie i szybko. 
Poza elektrycznością, zostały założone przez wojsko 
linie telefoniczne dla rozmów międzynarodowych. 
Minister Beck bowiem, przebywający w tym czasie 
w Genewie, nieustannie relacjonował Marszałkowi 
przebieg rozmów i otrzymywał od niego potrzebne 
instrukcje – stąd konieczność założenia  bezpośred-

niego połączenia telefonicznego z Genewą. (Ogrom-

ne zwoje drutów miedzianych i cała z tym związana 
robota oddziału łączności, budziły sensację wśród 
służby folwarcznej). Wśród prac przygotowawczych  
wokół dworu i parku, zadbano o sprowadzenie pięk-

nego białego żwiru, którym wysypano ścieżki i alejki 
w ogrodzie, oraz duży podjazd pod ganek. Ciągniki 
zwoziły ten żwir i piasek, a walce dudniły wyrównu-

jąc i ugniatając go. To samo zresztą dotyczyło drogi 
między Moszczanicą a Żywcem i ją doprowadzono 
do bardzo dobrego stanu.

Wewnątrz domu nastąpiło też szereg przeme-

blowań. Marszałek miał zamieszkać na piętrze, w 
związku z czym oficerowie z jego świty z precyzją 
i znajomością rzeczy, czuwali nad urządzeniem od-

powiednich apartamentów. Niemniej – po „zakwa-

terowaniu się” – Marszałek natychmiast zarządził 
szereg zmian w umeblowaniu swych pomieszczeń. 
Już przy powitaniu w salonie Marszałek, zapytany 
przez mojego Ojca czy mu się tu podoba i co chciał-
by zmienić – wyraził życzenie, by stół mahoniowy z 
salonu postawić u niego w gabinecie na górze, gdzie 
będzie pracować. Bardzo ten stół przypadł mu do 
gustu i właśnie przy nim najchętniej pracował. Duża 
półka pod blatem stołu nadała mu się na stosy pa-

pierów, map i dokumentów. Przy tym właśnie stole 
prowadził gry wojenne z grupą pułkowników. Stół 
ten później „marszałkowskim” zwany w rodzinie, 
był jednym z bardzo nielicznych sprzętów, jakie 
ocalały po latach wojny. 

W oczach pozostał mi żywo wygląd domu ro-

dzinnego w kilka godzin po wyjeździe Marszałka; 
bardziej przypominał kwaterę naczelnego wodza, 
niż spokojny polski dwór. Pełno tam kręciło się 
wojskowych, likwidujących szereg nieznanych mi i 
ważnych spraw. Zdejmowano całą instalację tele-

foniczną dla bezpośrednich połączeń międzynaro-

dowych. Pakowano w skrzynie dokumenty i archi-
wa. I stół „marszałkowski” powrócił oczywiście po 
trzecim października na swe dawne miejsce „Pod 
Stoczkiem” – wśród kompletu mebli mahoniowych, 
idealnie wkomponowany w głębie salonu. Nie po-

był tam jednakże długo; nie ostał się na tym miejscu 
– tak jak i jego właściciele…

Nadszedł rok 1939 i 40. Na ganku moszczanickim 
Niemcy – butnie rozkraczeni, śledzili z przymrużo-

nymi oczyma – pod jaskrawo i krwawo zachodzące 
słońce – sylwetki kobiece, wolno oddalające się ku 
bramie aleją wjazdową. To my z Mamusią opusz-

czałyśmy dom na zawsze – każda obciążona baga-

żem. (Ojciec był w tym czasie w Dachau, potem 
w Mauthausen – Gusen). W tym czasie – dzięki 
sąsiedzkiej przysłudze – z turkotem i dudnieniem 
żelaznych kół, wyjechał na chłopskim wozie stół 
„marszałkowski” na długą tułaczkę. Tak więc z 
tamtych czasów, niewiele ocalało w rodzinie; osta-

tecznie pożoga wojenna i liczne tułaczki, większość 
mienia zaprzepaściły. Z pamiątek po Marszałku po-

został właściwie – poza stołem – tylko ten wspo-

mniany już podpis w księdze pamiątkowej, oraz 
duża fotografia Marszałka, również z podpisem i 
datą wyjazdu: „Moszczanica 3.X.34”. „Daję tę fo-

tografię, na której najwięcej się sobie podobam” 
– powiedział żegnając się z rodzicami już w salon-

ce na dworcu w Żywcu, gdy wagon, kołysząc się 
lekko – zmieniał tory. Przed opuszczeniem Ziemi 
Żywieckiej, Marszałek wyraził życzenie pożegnania 
się z nami wszystkimi, jeszcze „u siebie”, to jest w 
swojej salonce, zanim nie przyjmie nas w Belwe-

derze, do czego nie doszło – z powodu załamania 
się zdrowia w listopadzie 34 roku.

Zostaliśmy więc zaproszeni w dniu 3 października 
1934 roku na podwieczorek do salonki, na godzi-
nę przed odjazdem pociągu. Na dworcu w Żywcu, 
gdzie wpuszczano tylko osoby wylegitymowane, 
czekał już starosta i burmistrz z albumami i darami 
wręczonymi Marszałkowi w czasie oficjalnego poże-

gnania. Oficerowie z jego świty weszli do wagonu, 
natomiast sam Marszałek zatrzymał się i rozgląda-

jąc się po peronie jakby kogoś szukał – powiedział 
coś do towarzyszącego mu płk. Strzeleckiego. Te 
dwie wciąż blisko siebie stojące sylwetki górowały 
wzrostem nad większością zebranych na peronie. 
Gdy Marszałek wszedł do wagonu, płk. Strzelecki 
odszukał moich rodziców, oraz nas dwie, będące z 
nimi (młodsze siostry były w tym czasie już w szkole 
– w internacie Sacré Coeur w Zbylitowskiej Górze 
koło Tarnowa) i podszedłszy z miłym uśmiechem 
powiedział: „Pan Marszałek prosi”. Marszałek w 
rozmowie z rodzicami, opowiadał jakimi ścieżkami 
najchętniej chadzał. Szczególnie upodobał sobie ga-

tunek ozdobnej śliwy, o ciemnym ulistnieniu, rosną-

cej koło kortu tenisowego. Tam właśnie, trzymając 
gałązkę tego drzewa, kazał sobie zrobić zdjęcie. „To 
Prunus Triloba” wyjaśnił Ojciec, a w toku dalszej roz-

mowy na ten temat, obiecał wysłać do Belwederu 
sadzonki tego drzewa (co też jeszcze jesienią tego 
roku – uczynił). 

CDN 
Jerzy Władysław Ryll

Dwór Kępińskich w Moszczanicy przed rozbudową - rok 1910

Dwór Kępińskich w Moszczanicy po rozbudowie - rok 1937

Marszałek Józef Piłsudski wraz ze swoją świtą przed dworem w Moszczanicy - rok 1934
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List do redakcji
Panie Mirosławie!

Nasze najlepsze gra-
tulacje z okazji 100-

lecia „Głosu Pruszkowa” 
dla całego Zespołu. Trzy-
mać tak dalej.

Pozdrawiam serdecznie - Zdzisław Majewski
  

Powrót K-40 do Miejskiego Domu Kultury 
w Pruszkowie

Po kilkuletniej nieobecności K-40 w Pruszkowie 
w dniu 17-go kwietnia 2019r. za sprawą nowego 
Starosty p. Krzysztofa Rymuzy powrócił do MDK 
program K-40 i to z wielkim hukiem i niebywałą 
widownią, bo sala pękała w szwach. Przybyliśmy z 
małżonką o godz. 11:05 a że widowisko miało być o 
godz. 12 więc uznaliśmy, że możemy jeszcze trochę 
pospacerować, ale gdy o godz. 11.30 weszliśmy na 
salę to z trudem znaleźliśmy miejsce. To spotkanie 
poświęcone było zmarłemu niedawno a związa-

nemu z Pruszkowem i Komorowem Wojciechowi 
Młynarskiemu niezrównanemu tekściarzowi i wy-

konawcy swoich utworów. Wykonawcami byli p. 
Katarzyna Łochowska (śpiew), Marcina Mazurek 
i Marian Opania (aktor i piosenkarz). Na wstępie 
głos zabrała przewodnicząca K-40 p. Ewa Telega, 
która stwierdziła, że z przyjemnością wracają do 
Pruszkowa. Potem krótko przemówił p. Starosta 
Krzysztof Rymuza i się  zaczęło. Najpierw zaśpie-

wał p. Marian Opania a następnie w niezrównany 
sposób czytał teksty Wojtka Młynarskiego a p. Ka-

tarzyna Łochowska świetnie interpretowała Jego 
utwory. Jako, że był absolwentem Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tomasza Zana, które zostało 

właśnie na nowo zbudowane na starym miejscu i 
wygląda okazale. W tej szkole jedną z klas nazwa-

no im. Wojtka Młynarskiego. Zamieszczono tam 
tablicę pamiątkową a na drzwiach trzy wiersze. (tu 
zdjęcie do pobrania z internetu). W „Przeglądzie 
Pruszkowskim” nr 2/2018 zamieszczono artykuł 
p. Ewy Król aktualnego Dyrektora LO. Nie będę go 
streszczał bo każdy może przeczytać w Książnicy 
Pruszkowskiej i jej filiach. Także Towarzystwo Ko-

morowianie ufundowało tablicę na ulicy Słowac-

kiego (w pobliżu Kościoła) gdzie mieszkał w latach 
1943-1958 i po latach wspominał ten czas wier-
szem „Dziewczyny z Komorowa śmieją się wciąż 
na pamięci mojej ścieżkach”...

Osobiście proponuję, aby zrobić ławeczkę na 
której siedziałby Wojtek z miejscem, gdzie można 
by się przysiąść do wspólnej fotografii. Takich ła-

weczek jest już w Polsce sporo i cieszą się wielką 
estymą. Umieścić ją można od ul. Kościuszki bo jest 
tam sporo miejsca. Nawet zmieściłaby się tam ła-

weczka jeszcze jednej osoby, a kto by to był niech 
rozstrzygnie konkurs.

Bo, jak mówił śp. Jerzy Waldorff „muzyka łago-

dzi obyczaje” a aktorka Anna Dymna założycielka 
Salonów Poezji w całym kraju mówi, że „poezja 
wycisza w tym naszym rozedrganym świecie” I coś 
w tym jest prawdziwego, że ludzie tak chętnie tego 
słuchają

 

Komentarz do artykułu p. Leszka Kożuszko
Otóż ja także jestem miłośnikiem książek i mam 

ich sporo,  ze trzeba czasem z nimi się rozstać z 
braku miejsca. Podziwiam p. Grzegorza Zegadło, 
który jest nie tylko dyr. Biblioteki, ale Książnicy jak 
je nazywa, ale także wydawcą Pruskovianów, or-
ganizuje też spotkania z autorami książek, a bywa, 
że gra jako aktor i to robi bardzo dobrze. Jest też 
autorem książek o Mazurach, bo jest zapalonym 

wędkarzem, a więc ma mnóstwo zajęć. Chciałbym 
nawiązać do dawnych czasów, kiedy książki były 
a ich nie było. Pamiętam jak wyszła Kazimierza 
Moczarskiego „Rozmowy z katem”, którą udało 
mi się upolować aż w Katowicach, więc kupiłem 
trzy egzemplarze na prezenty dla przyjaciół, którzy 
także lubili czytać.Potem się okazało, że ktoś chce 
ją przetłumaczyć na język angielski, ale nie udało 
mu się kupić i dał ogłoszenie do prasy, że chętnie ją 
kupi. Zadzwoniłem więc i powiedziałem, że mam i 
mogę pożyczyć, bo nie chcę się jej pozbywać i tak 
się stało. Oczywiście nikt wtedy nie myślał o au-

diobookach, bo to były inne czasy. Pamiętam też 
akcję „lektury z makulatury” i olbrzymią kolejkę na 
ul. Ołówkowej gdzie był punkt skupu makulatury. 
Staliśmy kilka godzin żeby potem odebrać 4 tomy 
poezji Adama Mickiewicza wydane na papierze 
prawie toaletowym, które bardzo szybko się roz-

latywały, ale trzymam je do dzisiaj. Pierwszy tom 
to „Wiersze”, „drugi Powieści poetyckie i Księgi na-

rodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”, trzeci 
„Utwory dramatyczne” i czwarty „Pan Tadeusz”. 
Niestety ledwie się trzymają. Zostawiam to jako 
pamiątkę po dawnych czasach socjalizmu, żeby 
dzieci i wnuki pamiętały, ale nie musiały żyć w ta-

kich czasach. Wydawnictwo państwowe Czytelnik 
1982, bo innych wtedy nie było. Ponieważ były to 
lata naszej młodości więc wielu ma do nich sen-

tyment nawet ja. Ciekaw jestem kto jeszcze pa-

mięta kartki na praktycznie wszystko. Ponieważ 
mieliśmy fdójkę dzieci to małżonka w Centralnym 
Domu Towarowym (CDT) musiała pokazać dowód 
osobisty, żeby to udowodnić.

Poczta Polska
Tak po raz kolejny zapowiedział Prezes Poczty 

Polskiej (PP) p. Przemysław Sypniewski, że usługi 
pocztowe są w Polsce zbyt tanie i nie zamierzają 

zatrudniać Ukraińców a chcąc podnieść płace pra-

cowników zmuszeni są do podniesienia cen usług 
telekomunikacyjnych. Czy jest to uzasadnione? 
Uważam, że nie, gdyż cena jednego znaczka na list 
wynosi aktualnie 2,60 zł, a kartkę z kopertą można 
nabyć za 2-2,50 zł i o czym ty mówić. Mało tego 
PP jest wyjątkowo niesolidna. Przekonaliśmy się o 
tym w ubiegłym roku bo mieliśmy wiele okrągłych 
dat i mnóstwo imprez. I co się okazało, że nasze 
listy bądź adresowane do nas po prostu nie do-

chodziły. Nawet ta przesyłka priorytetowa, która 
była kiedyś sztandarowym pomysłem PP i miała 
docierać w ciągu 1 dnia do każdego zakątka kraju 
wysłana z Warszawy nigdy nie dotarła. Poza tym w 
gospodarce rynkowej PP powinna być prymusem 
bo ma własne pomieszczenia, którymi się szczyci i 
słusznie co powinno mieć wpływ na jakość i cenę 
usługi a niestety nie ma. Mało tego konkurent In 
Post obwinia się, że dla swoich paczkomatów nie 
ma zezwoleń budowlanych i powinien je rozebrać. 
Oni po prostu wymyślili coś takiego z braku wła-

snych budynków. Wygrali też przetarg na usługi 
pocztowe dla sądów, ale oskarżani o niesolidność 
(z braku lokali) zrezygnowali w tym roku z kon-

kursu na te usługi, ale PP podnosi cenę 3-krotnie. 
Poczta Polska zapomina także o tym, że pojawiają 
się inni solidni dostawcy tacy jak DPD i UPS, którzy 
dostarczają przesyłki kurierskie, które korzystają 
ze wszystkich możliwych instrumentów współ-
czesnej techniki (SMS, telefon, internet), aby zapo-

wiedzieć się, że właśnie dziś dostarczą zamówiony 
wcześniej towar i robią to punktualnie. A co na to 
Poczta Polska? Nic dostaje od skarbu państwa 200 
mln dotacji więc nie musi troszczyć się o jakość 
swoich usług. To bardzo niepokojące.

Pruszków, kwiecień 2019 r. 
Zdzisław Majewski

Przełom w walce z przewlekłym bólem
Wkładki magnetyczne to biomagnesy o mocy 979 GS i pasują do każdego ro-

dzaju obuwia. Zatelefonuj pod nr: +48 514 775 736 i dowiedz się więcej.

Do przychodni lekarskiej koledzy wnieśli mnie na 
krześle, ponieważ ból nerek był nie do zniesie-

nia. Zastrzyki przez 15 dni nic nie pomogły. Żona 
gdzieś wyczytała o wkładkach magnetycznych 
obuwniczych do akupresury i namówiła mnie do ich 
kupienia. Kupiłem je dla świętego spokoju aby żona 
nie gderała i włożyłem do obuwia. Po kilku dniach 
zauważyłem nieznaczną poprawę i im dłużej i wię-
cej chodziłem i masowałem stopy, ból nerek stop-

niowo ustępował, to po 
prostu rewelacja. Teraz 

polecam je wszystkim 
znajomym.

(Krzysztof z Łowicza 
lat 67)

PROMOCJA!
z  359 zł 
na 98 zł 

dla pierwszych 
80 osób

Wśród masujących wkładek do bu-
tów można nabyć  terapeutyczne 

wkładki magnetyczne, które działają jak 
podczas masażu leczniczego czy aku-
presury. Zawierają 5 magnesów, które, 
uciskając na stopy podczas chodzenia, 
wspierają odchudzanie, leczenie bólu 
głowy, mięśni czy dolegliwości związane 
z kręgosłupem. Na powierzchni wkładek 
znajdują się „kolce”, które stymulują za-
kończenia nerwowe spodniej części stóp. 
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Od piątku 22 do niedzieli 24 marca  Komorów 
był stolicą europejskiej koszykówki, goszczącą  

uczestników EUROLIGOWEGO TURNIEJU KOSZY-
KÓWKI   U - 14. Ponad 120 zawodników   reprezentu-
jących  mistrzowskie lub czołowe drużyny:  Dani, Ka-
zachstanu,  Litwy, Łotwy, Niemiec, Ukrainy oraz Pol-
ski: Pomeranię – reprezentującą  województwo po-
morskie i Akademię Koszykówki Komorów – Mistrz 
Mazowsza  i gospodarza turnieju, rywalizowały w  
ramach Ligi Młodzieżowej – EYBL o prymat i prestiż.                                                                                                                                         
  Po prezentacji ekip uczestniczących w imprezie i  
odegraniu hymnów  państwowych  gospodarze 
obiektu: Małgorzata GŁODOWSKA – dyrektor Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej 
w Komorowie serdecznie powitała  uczestników i 
sympatyków, życząc udanego pobytu oraz sporto-

wej rywalizacji w duchu fair play. Młodzi zawodnicy 
zaprezentowali wysoki poziom, ambicje i wolę walki 

Komorów stolicą europejskiej koszykówki
Wiesław Pośpiech
Foto - Tomasz Malczyk

dostarczając wypełnionej po brzegi widowni, sym-

patykami basketu wielu emocji w meczach, które 
kończyły się często minimalnymi zwycięstwami. Po 
rozegraniu 20 spotkań, zwycięzcą EUROLIGOWEGO  
TURNIEJU  KOSZYKÓWKI  MŁODZIEŻOWEJ  EYBL – 
Komorów 2019  został mistrz Łotwy – DSN  SPOR-

TA  BODE Ryga, II miejsce wywalczyła reprezentacja 
województwa pomorskiego POMERANIA, a miejsce 
III –mistrz Kazachstanu – RAKHAT  Astana, które 
otrzymały medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. 
Ponadto za zajecie miejsc IV – VI zespoły otrzymały 
pamiątkowe puchary, a wszyscy uczestnicy nagrody 
rzeczowe. Nagrodami specjalnymi uhonorowano  
MVP oraz  najlepszą piątkę turnieju. Nagrody wręcza-

li:  Małgorzata PACHECKA – wójt gminy Michałowice, 
która wzięła na siebie dofinansowanie z budżetu Gmi-
ny  w ramach dotacji organizacji poza rządowych w 
towarzystwie  Małgorzaty GŁODOWSKIEJ  – dyrektor 
a  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrow-

skiej w Komorowie i  Grzegorza TOMASZEWSKIEGO 
– głównego inspiratora  i współorganizatora  najwięk-

szego w historii gminy Michałowice wydarzenia spor-
towego. główny inspiratorem i współtwórcą

Wiesław Pośpiech
Foto - Tomasz Malczyk

Po kilkuletniej nieobecności powróciły do 
Pruszkowa Mistrzostwa Polski w Pływaniu 

Aktorów.
W niedzielę 17 marca od wczesnych godzin po-

rannych w gościnnej MIEJSKIEJ KRYTEJ PŁYWALNI 
„KAPRY” witani przez dyrektora Jacka ELZANOW-

SKIEGO pojawiali się uczestnicy imprezy – aktorzy 
teatralni, filmowi, dubbingowi, artyści kabaretowi, 
producenci filmowi, wokalistki, tancerki i odtwór-
cy ról w serialach filmowych. Trybuna zapełniła się 
najbliższymi, wielbicielami i kibicami – sympatyka-

mi tej nie codziennej imprezy, odbywającej się pod 
patronatem starosty pruszkowskiego – Krzysztofa 
RYMUZY i prezydenta Pruszkowa – Pawła MAKU-

CHA, którzy  serdecznie powitali uczestników. Po 
prezentacji sędziów i regulaminu zawodów 40. 
osobowa plejada gwiazd w tym: Michalina SOSNA, 
Ewelina RUCKGABER, Agnieszka MROZIŃSKA, Aga-

ta ZAŁĘCKA, Tatiana SOSNA – SARNO, Aleksandra 
RADWAN, Mateusz RUSIN, Arkadiusz JANICZEK i 
Agnieszka TYPIAK -  Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Pruszkowie, odtwórczyni ról w popularnych 
serialach filmowych,  rozpoczęła rywalizację w kilku 
kategoriach wiekowych na dystansach 25, 50 i 100 
metrów indywidualnie i w sztafetach stylem grzbie-

towym, klasycznym, motylkowym i kraulem. 
Po kilku godzinnych, pełnych emocji zmaganiach 

trojki najlepszych w poszczególnych kategoriach 
uhonorowano medalami, dyplomami i nagro-

dami rzeczowymi ufundowanymi  przez  grupę 
sponsorów, które wręczali: starosta Krzysztof 
RYMUZA, prezydent Paweł MAKUCH, wójt gminy 
Michałowice – Małgorzata PACHECKA i gość ho-

norowy Karol STRASBURGER. 
Tytuły i wspaniałe puchary:  MISTRZA POLSKI 

AKTÓRÓW W PŁYWANIU 2019 – wywalczyli: 
Agnieszka MROZIŃSKA -  aktorka dubbingowa, 
teatralna, producentka filmowa, wokalistka i 
tancerka oraz Mateusz RUSIN – aktor teatralny, 
filmowy i artysta kabaretowy. 

Należy dodać, iż wśród medalistów znalazła się 
także Agnieszka TYPIAK, która 3. – krotnie stawała 
na podium w tym 2. – krotnie na najwyższym. 
Podczas zawodów zaprezentowali się kajakarze, 

przedstawiając bardzo ciekawy i pożyteczny pro-

gram. Impreza miała też dodatkowy bardzo szla-
chetny cel, bowiem prowadzono zbiórkę pieniędzy 
dla Lenki WOŹNIAK, małej mieszkanki Pruszkowa, 
która potrzebuje pilnej operacji nóżki. Biletem 
wstępu na tę szczególną imprezę była dobrowol-
na kwota wrzucona do specjalnie przygotowa-
nych puszek na rzecz maleńkiej Lenki. 

Miłym akcentem był poczęstunek dla zawod-

ników i gości zaproszonych przygotowany przez 
znajdującą się na terenie pływalni restaurację 
MEWA PIZZA, która na dużej przestronnej sali 
serwowała  wspaniałą pizzę na cienkim cieście z 
wieloma składnikami dostępnymi w 24. różnych 
kompozycjach, przygotowywaną z wysokiej ja-

kości produktów producentów włoskich takich 

jak: oryginalna mąka, ser mozzarela, pomidory 
pelate, oliwa z oliwek oraz wzmacniające smak 
pizzy świeże aromatyczne sosy oraz świeże zioła. 
Po prawdziwej uczcie dla podniebienia, zaspa-

kajającej najbardziej wybredne gusta uczestnicy 
pożegnali gościnne progi MIEJSKIEJ  KRYTEJ  PŁY-

WALNI  „KAPRY” i restauracji MEWA PIZZA, zgod-

nym, chóralnym DO  ZOBACZENIA ZA ROK!!!

Mistrzostwa Polski w Pływaniu Aktorów - 
Pruszków 2019
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Boks, pięściarstwo to  sport walki, w którym 
dwóch zawodników walczy ze sobą jedynie przy 

użyciu pięści Boks jest jednym z najstarszych spor-
tów, znanym już w starożytnej Grecji i w Cesarstwie 
Rzymskim. Znajdował się on w programie antycz-

nych igrzysk olimpijskich, ale toczone wówczas walki 
z minimalną ilością reguł, niewiele miały wspólnego 
z boksem − sportem, jaki narodził się w 1719 roku w 
Anglii. Wówczas to James FIGG, uznawany za pierw-

szego w historii mistrza Anglii, założył przy Tottenham 
Court Road w Londynie akademię boksu. Walczący 
nie nosili rękawic i zadawali ciosy dopóki któryś z nich 
nie został znokautowany lub opadł z sił. W roku 1867 
w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy wprowadzono 
walki w rękawicach. Symbolem tych przemian stał 
się John L. SULLIVAN − uznawany za ostatniego mi-
strza w walce na gołe pięści, a zarazem pierwszego 
mistrza świata wagi ciężkiej w walce w rękawicach. 
Tyle, oczywiście w ogromnym skrócie o boksie zawo-

dowym. Jako sport amatorski boks pojawił się w pro-

gramie nowożytnych igrzysk olimpijskich już w 1904 
roku, podczas igrzysk w Saint Louis, a nieobecny był 
tylko raz, w roku 1912 (ze względu na zakaz upra-

wiania tego sportu w Szwecji). Wielu zawodowych 
mistrzów świata wagi ciężkiej było wcześniej mistrza-

mi olimpijskimi. W 1946 roku powstało Międzyna-

rodowe Stowarzyszenie Boksu Amatorskiego (AIBA). 
Obecnie liczy ono ponad 190 członków (tj. krajowych 
związków bokserskich). Od 1974 roku pod jego egi-
dą organizowane są amatorskie mistrzostwa świata. 
Sankcjonowane przez AIBA walki od 2009 roku trwa-

ją trzy rundy po trzy minuty (mężczyźni), cztery run-

W piątek 15 marca MIEJSKA  KRYTA    PŁYWAL-

NIA  „KAPRY w Pruszkowie  gościła uczest-
ników  OTWARTYCH  WIOSENNYCH  MISTRZOSTW 
OKRĘGU WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO POD 
PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PRUSZKO-

WA PAWŁA MAKUCHA. Dziewczęta i chłopcy w 
kategorii 14 lat i więcej reprezentujący najsil-
niejsze ośrodki na Mazowszu rywalizowali w 36 
konkurencjach na  dystansach od 50 do 400 me-

trów indywidualnie oraz w sztafetach o medale, 
dyplomy  i prestiż. W zawodach wystartowała Ju-

lia KOLUCH – wychowanka i reprezentantka UKS 
KAPRY ARMEXIM Pruszków, aktualnie uczennica 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze 
i reprezentantka Polski  

I Pruszkowski Turniej Bokserski - Puchar Mazowsza Kadetów

dy po dwie minuty (kobiety) albo trzy rundy po dwie 
minuty (juniorzy). Mistrzostwa Polski w boksie – naj-
ważniejsza krajowa impreza dla nieprofesjonalnych 
zawodników zajmujących się boksem odbyły się po 
raz pierwszy w 1924 roku. Rozgrywane są corocznie 
(z przerwą w latach 1940-45). Kolejne LXXXIX MP od-

były się w roku ubiegłym w Koninie. Nasze miasto tak-

że zapisało się złotymi zgłoskami w historię polskie-

go pięściarstwa. Mieszkańcy Pruszkowa, członkowie 
pruszkowskich klubów bokserskich lub absolwenci 
pruszkowskich szkół to przede wszystkim: Paweł KA-

KIETEK (GWARDIA Warszawa) – uczestnik igrzysk w 
Sydney; mistrz Polski 1996 i 1997 (kat. lekkośrednia) 
a w 1999, 2000 i 2001 (średnia), wicemistrz 1998; 
liczba walk: 205 zwycięstw - 3 remisy - 40 przegra-

nych; trenerzy klubowi: Paweł Skrzecz i Hubert Okrój. 
Bogdan TOMASIEWICZ – LEGIA Warszawa – MP 1963 
– III – waga średnia Janusz MAJSTRZYK – LEGIA War-
szawa, wychowankowie Waldemara WALERYSIAKA: 
Alfred CICHOWLAS – POLONIA Warszawa – MP 
1973 – III – waga lekka, GWARDIA Warszawa – MP 
1975 – III – waga lekka,  GWARDIA Warszawa – MP 
1976 – III – waga lekkopółśrednia, Wojciech ODAL-

SKI – GWARDIA Warszawa – MP 1977 – III – waga 
papierowa i GWARDIA Warszawa – MP 1978 – III 
– waga papierowa. Edward TATAR, Mirosław SOKO-

ŁOWSKI, Andrzej STOLARCZYK, Władysław MICH-

TA, Antoni BŁASZCZYK, Sylwin ZIÓŁKOWSKI i wielu, 
wielu innych sprawiało  sobie ogromną satysfakcję, 
a kibicom radość odnosząc spektakularne sukcesy w 
pruszkowskich barwach na krajowych ringach. Wiele 
lat temu po raz ostatni próbowano powrócić do tra-

dycji pruszkowskiego pięściarstwa. Andrzej SUPRON 
– ówczesny prezes MKS ZNICZ Pruszków oraz Jerzy 
RYBICKI – mistrz olimpijski, Arkadiusz OCHĘDALSKI 
i ppłk. Janusz PŁUCIENNICZAK zorganizowali KLUB 
BOKSERSKI „SOKÓŁ” Pruszków. Niestety żywot tego 
klubu był bardzo krótki. Kilka krotne wysiłki i próby 
Piotra PROKOPA – znanego aktora charakterystycz-

nego i niepoprawnego optymisty zakochanego w 
tej dyscyplinie sportu także kończyły  się niepowo-

dzeniami, ale…. Nic nie może wiecznie trwać i po raz 
kolejny niepoprawni optymiści i pasjonaci szermierki 
na pięści dzięki Klubowi Bokserskiemu PRUSZKÓW i 
trenerowi Jackowi ĆWIRCIE otrzymają porcję emocji               
bokserskich w Pruszkowie. 

Julia Koluch w Pruszkowie
Wiesław Pośpiech
Foto - Tomasz Malczyk
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Na k ł a d e m  
K s i ą ż n i c y 

P r u s z ko w s k i e j 
ukazał się właśnie 
drugi tom poezji 
pruszkowskiego 
barda – Antonie-
go Murackiego. 
Luksusowo wy-
dany, ilustrowany 
reprodukcjami 
nastrojowych ob-

razów Teresy Murackiej, uzupełniony nutami i 
zapisem gitarowych akordów.

Z niekłamaną przyjemnością prezentujemy tę 
wydawniczą perełkę . Minęło kilka lat od edycji 
pierwszego tomu i okres ten przyniósł teksty 
nowe, teksty ważne, teksty już obrosłe w popu-

larność. Śpiewane na scenach całej Polski i nie 
tylko, śpiewane przede wszystkim w Pruszkowie. 
Bowiem postać Murackiego na stałe wpisała się 
w krajobraz kulturalny naszego Miasta. Firmowa-

ny przez Książnicę Pruszkowską, a organizowany 
przez poetę cykl Saloników z Kulturą dorobił się 
stałej i wciąż rosnącej rzeszy fanów. Czy kusi ich 
charyzma prowadzącego, czy zapraszane przez 
niego osobowości sceniczne – nie nam oceniać. 
Chcieliśmy tylko Salonik uwiecznić.

Uważny Czytelnik  z pewnością odnajdzie tu pio-

senki usłyszane na pruszkowskich scenach. Może 
je spróbuje zaśpiewać? Inne z zamieszczonych w 
książce – być może usłyszy kiedyś w Saloniku z 
Kulturą.

CENA BILETU 50 PLN

ANTONI 
MURACKI – 
WIERSZE 
I PIOSENKI 2

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy

Kwiecień 
w MOK 
„KAMYK”

Poranek Teatralny dla dzieci. Spektakl pt.: „Opo-
wieść dla króla” w wykonaniu Teatru Itakzagr-
tamy, 7 kwietnia 2019 roku (niedziela), godzina: 
12:00.

Dawno, dawno temu w odległej krainie żył król 
Gromisław. Nie był to typowy król, bo w zamku 
straszliwie mu się nudziło! Nie bawiło go nic, 
poza historiami z książek, które zgromadził w 
zamku. Nadszedł jednak dzień, w którym król 
zgromadził wszystkie książki ze swojej biblioteki. 
Ogłosił więc, że jeżeli ktoś opowie mu historię, 
której jeszcze król nie zna, otrzyma nagrodę. Do 
zamku wyruszył więc Bajarz Bajtek, by zaspoko-

ić pragnienie władcy. Czy widzowie pomogą mu 
wymyślić całkiem nową opowieść dla króla? Prze-

konajcie się sami!
Przedsprzedaż biletów od 1.04. w godzinach 

pracy kasy MOK. Wstęp 8 zł od osoby. 
Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

Pokaz filmu – „Podwójny kochanek”, reżyseria: 
Francois Ozon. Thriller, Francja/Belgia 2017, 13 
kwietnia 2019 roku (sobota), godzina: 18:00.

Młoda, wrażliwa Chloé zakochuje się w swoim 
terapeucie. Kobieta nie ma przed nim tajemnic, 
a zafascynowany nią mężczyzna z czasem rów-

nież całkowicie się odsłania, przekraczając gra-

nice swojej profesji. Kilka miesięcy później, gdy 
mieszkają już razem, Chloé zaczyna podejrzewać, 
że jej kochanek coś przed nią zataja. Odkrywając 
stopniowo jego kolejne tajemnice, sprowadza na 
siebie śmiertelne niebezpieczeństwo.

Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowa-

rzyszenie „Forum Pruszków” we współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Pokaz finansowany z budżetu miasta Pruszko-

wa.
Wstęp wolny!

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego
ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
Sala Audytoryjna
Organizator: MOK  „Kamyk” w Pruszkowie
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl

Rok 1987 - to rok w którym magnetowidy zaczęły po kilkadziesiąt razy odtwa-
rzać film „Dirty Dancing”, a magia filmu, w rytm utworu „Time of my life”, 

wybrzmiewa w naszych sercach do dziś.
Nie zdradzając za dużo, chcemy zaprosić Państwa na spotkanie z Baby i Johnnym, 

którzy powrócą w sposób taneczny do okresu z filmu aby jeszcze raz zachwycić tań-

cem, rozbawić wspaniałym dialogiem oraz zatopić nas w brawurowo zaśpiewanych 
piosenkach z kultowego filmu.

 

Zapraszamy na PREMIERĘ niezwykłego show do Pruszkowa. Wkrótce po niej BABY, 
Penny, Lisa i Johnny zabiorą nas w podróż do innych miast. 

Do zobaczenia wkrótce! 
Bilety można nabyć w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie oraz w serwisie kup 

bilecik. Link do biletów: 
https://www.kupbilecik.pl/impreza-35278-dirty.po.latach.pruszkow.html
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

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

1. Operator koparko/ładowarki - wykształcenie gimnazjalne. Uprawnienia / umiejętności - prawo jazdy kat. B, kurs operatora koparko-ładowarki, umie-

jętność pracy w zespole. Praca na terenie powiatu pruszkowskiego. Oferta nr 0461.
2. Nauczyciel wspomagający - wykształcenie wyższe - studia I lub II stopnia -pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika. Praca w Otrębusach. Ofer-
ta nr 0478.
3. Pracownik obsługi biura i budowy - wykształcenie średnie techniczne lub wyższe. Staż pracy min. 5 lat. Prawo jazdy kat. B. Znajomość j. angielskiego 
min. w stopniu podstawowym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0521.
4. Pracownik ogólnobudowlany/murarz, tynkarz, brukarz - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Staż pracy min 3 lata. Umiejętność murowania, tyn-

kowania, układania kostki brukowej, prawo jazdy kat. B. Praca w Pruszkowie i okolicach. Oferta nr 0522.
5. Kierowca kat. C - staż pracy mile widziany. Praca na terenie Warszawy i okolic oraz na terenie całej Polski. Oferta nr 0532.
6. Serwis sprzątający - wykształcenie nie wymagane. Praca w Raszynie. Oferta nr 0533.
7. Magazynier - wykształcenie - nie wymagane. Praca w Piastowie. Oferta nr 0514.
8. Mechanik samochodowy - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Uprawnienia/umiejętności - kierowca - mechanik T-72. Praca w Regułach. Oferta nr 0558.
9. Wiertacz/operator wiertnicy - wykształcenie min. średnie. Mile widziane doświadczenie w zakresie mechaniki, techniki. Praca w Pruszkowie oraz 
okolicach. Oferta nr 0579.
10. Nauczyciel chemii - wykształcenie wyższe z przygotowanie pedagogicznym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0583.
11. Samodzielna księgowa - wykształcenie min. średnie zawodowe. Staż pracy min. 5 lat. Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Praca w Pruszko-

wie. Oferta nr 0594.
12. Recepcjonista/ka w hotelu - wykształcenie nie wymagane. Znajomość j. angielskiego na poziomie BI. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0639.

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

Opis stanowiska
- egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót.
- realizacja i kontrolowanie harmonogramu projektu budowlanego, kontrola stopnia 
zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi 
założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi.
- nadzorowanie i koordynacja prac, uczestnictwo w procesach odbiorowych.
- porządkowanie i archiwizacja dokumentacji budowy.
- współpraca w procesie rozliczeń z wykonawcami i rozliczenia inwestycji.
- współpraca z kierownikiem budowy oraz działem zakupów.
- przeprowadzanie odbiorów w sposób przewidziany z procedurami jakościowymi.

Wymagania
- wykształcenia kierunkowego: Inżynieria Środowiska lub kierunki pokrewne (bądź 
w trakcie studiów).
- doświadczenia na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

FIRMA ZATRUDNI INŻYNIERA BUDOWY

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

- umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych.
- kreatywności, sumienności, systematyki i precyzji w działaniu.
- bardzo dobrej organizacji pracy.
- umiejętności analizowania dokumentacji projektowej i technicznej 
oraz harmonogramu robót.
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
- dobrej znajomości obsługi MS Office, AutoCad, Norma.
- czynne prawo jazdy kategorii B – warunek konieczny.

Oferujemy
- interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie.
- atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
- niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon).
- perspektywę wieloletniej współpracy.
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OSOBY DO POZYSKIWANIA REKLAM 

I OGŁOSZEŃ

POSZUKUJEMY!

KONTAKT: Tel.: + 48 604 194 054 


