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Zapiski Eroltomana (53)

W Nowym Roku A.D. 2018 chcę myśleć 
tylko o dobrych rzeczach. O „dobrej 

zmianie”, będę mówił tylko dobrze. Same 
peany cisną mi się w zaciśnięte usta. A 
niech tam. Nie szkoda herbacianych róż, 
gdy płonie Krakowskie Przedmieście. Tylko 
koni żal. Tych z Janowa. 

Mieliśmy się dzielić opłatkiem, a nie me-
chaniczną piłą. I co? Szydło z tego wyszło. 
Jeszcze dwa lata w zamrażarce z trupem 
Misiewicza. W krainie absurdu, gdzie na 
prawo i lewo wybuchają bomby termo ba-
ryczne. Można się było rozerwać.  Jak tu się 
nie cieszyć? Z podstawionego stołka na Kra-
kowskim Przedmieściu dowiaduję się, że 
już wkrótce poznamy prawdę. To zwiastuje 
ostatnia roszada. Ci, którzy stali po tej stro-
nie, co kiedyś ZOMO, a teraz stoją za barier-
kami, po niewłaściwej stronie, są ostatnim 
dowodem na to, kto jest prawdziwym Po-
lakiem, a kto drugiego sortu? Pośród tych 
ostatnich upatruję swoje miejsce. Chociaż 
nie jestem przeciw. A nawet, za! Przyznam. 
Pogubiły mi się kierunki. Wektory! 

Chociaż świetnie się orientuję, who is 
who? Warchołów poznaję, bo paradują 
beztrosko wymachując herbacianymi róża-
mi. Patrioci idą z gromnicami w ręku. Miny 
mają nabożne, jakby przed chwilą przyjęli 
święty sakrament. 

Obraz Polski XXI wieku. Sama radość. Za-
stanawiam się. Co ja wyssałem z piersi mo-
jej Matki Polki? Na pewno dumę. Jaki znak 
mój? Orzeł Biały. Gdzie mieszkam? Między 
swemi. W jakim kraju! W polskiej ziemi! 

Niejaki Szyszko rżnie las równo. Nie zwa-
żając na porzekadło, że niedaleko spadła 
szyszka od jodły. A w telewizji na wszyst-
kich kanałach Nowy Rok! Tak właśnie przy-
witałem 2018, Potrwa kilka dni zanim się 
przyzwyczaję. Boże! Jestem o rok starszy. Ile 
tego będzie? Żyję wreszcie w wolnym kraju. 
Można było sobie wymarzyć, że zdechnie 
komuna. Wreszcie my! 

Modłów smoleńskich nie zagłuszą, ani 
groźby Unii, ani zdrowy rozsądek i odgłosy 
pracujących pił niosących się z Puszczy Bia-
łowieszczańskiej. Skąd mamy najświeższe 
wiadomości, jak powstają małe deseczki? 
Po prostu rżnie się duże… Wiem, że femi-
nistki nie zrozumieją tego dowcipu. Zgoda. 
Jest trywialny, ale na czasie, bo i w naszej 
redakcji zaczynają brzęczeć mechaniczne 
piły. Jeszcze nieśmiało, wstydliwie, ale już je 
słyszę. Budzą się ze snu drwale. Latami się im 
nie wiodło. To odpady niedojdów. Wreszcie 
zwyciężyli w wirtualnej przestrzeni. I to tylko, 
dlatego, że Naród (nazywany Suwerenem) 
przyzwyczajony do rozbiorów Polski prze-
spał wybory. Możecie pokazać mi inny kraj, 
na świecie, który sam się rozebrał? Jesteśmy 
w tym dobrzy. Jeszcze raz niech żyją nam!!! 
Sto gram i wszystko jest nasze. 

Tylko, co trzeci Polak głosował w ostatnich 
wyborach. Syci i zadowoleni, razem z prezy-
dentem Komorowskim, (za przeproszeniem) 

Feridun Erol - reżyser filmowy i telewizyjny, 
publicysta
Ilustracja - ze zbiorów autora

oddali to, co nazywa się władzą.  Sejm wybra-
ny przez mniejszość jest dziś większością. 

Paradoks. I to nie są dwa zegarki marki 
DOXA. To jest real show. Zwycięzcy ostat-
nich wyborów już raz zdobyli redutę. Ordon 
też jej bronił. Mamy z tego nazwę stacji ko-
lei dojazdowej. Teraz nie ma zmiłuj się. Teraz 
my! Dobra zmiana. 

Obserwując to, co się dzieje w wiodącej 
nas partii, otrzymujemy odpowiedź na reto-

ryczne pytanie. Czy lepiej jest, kiedy na czele 
lwów stawał baran, czy kiedy na czele stada 
baranów staje lew? 

Może nie lew, a lis? Mniejsza o to. Nie będę 
się bawił w La Fontaina. Brawo Jarosławie 
Wielki. Ty jako jedyny stoisz jak opoka. So-

cjalkomunistów, co obracali się z lewa w 
prawo, historia wyrzuciła na aut. W dodatku 
trapią ich do dziś niestrawności po tym, jak 
pożarli własne partyjne legitymacje. Oneg-
dajszych pożeraczy ośmiorniczek wyrzuciło 
na rafy. Ostał się im jeno sznur. I tak zostali-
śmy z ostatnią zmianą warty. Ale jak to bywa 
w życiu i w przepisie na dobry amerykański 
scenariusz filmowy, sprawy nie są takie pro-
ste i nie wyglądają jak w szkolnym wypraco-

waniu. To nie jest „Latarnik”, „Jaś nie docze-
kał”, czy inna ramota. Oprócz początku, eks-
pozycji i zakończenia są jeszcze tzw. „punkty 
zwrotne”. Nie wdając się w skomplikowane 
problemy warsztatowej dramaturgii w prak-
tyce to wygląda tak, jak w życiorysie byłego 

prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. 
To był mój faworyt. Przyznam. Głosowałem, 
za, chociaż nie do końca, bo nie podobało mi 
się, że z ambony walił do sarenek z dwururki. 
Zgolił wąsy. Wydaje się być kumaty. Tylko, 
że to jest lekko za późno. Jeszcze dwa lata 
temu mógł mieć o sobie film w dwudziestu 
czterech aktach z zakończeniem i pointą. 
Dzisiaj? Wiadomo. Dobrze, że nie posypał 
sobie głowy popiołem i nie udał się na ko-
lanach do Torunia. Władzy księżej się boję, 
jak sto czterdzieści. Jestem sumiennym oby-
watelem kraju. Płacę podatki. Poruszam się 
jak na dobrze oznakowanej drodze. A tam 
tylko znaki nakazu, zakazu. Już widzę, jak na 
skrzyżowaniu dróg stoi katolicka żandarme-
ria, która ma jedno w głowie. Ile razy pod 
pierzynką. Jak? I czy była to przemożna chęć 
prokreacji? Czy tylko lekkomyślna uciecha? 
To wolno. To nie.

A to, kochani… są grzechy! Nabroić i się 
wyspowiadać? Tak! Jak najbardziej. Umar-
twiać się, żałować doczesności… Boże, gdzie 
jestem? Mam nadzieję, że kilka zdrowasiek 
załatwia sprawę. I szlus. Kolegiata w Za-
mościu i świat mojej Mamy Cecylii. Nic nie 
sprawiało mi większej troski niż nauczenie 
się liturgii po łacinie.  

Confiteor Deo omini potentes. Byłem tak 
tępy, że tylko dzięki przyjaźni księdza kano-
nika Zawiszy, szefa kolegiaty w Zamościu, 
mogłem przywdziać na komżę czerwone bo-
lerko, co dawało mi legitymację, żeby dzwo-
nić na podniesienie i nie tylko. Frajdą była 
dzwonnica. Boże. Nikt nie wie, jak to było 
jeździć na linach. Dzwony nas same unosiły 
w Niebo. To było tuż po wojnie. Pierwszym, 
który wyciągał język po opłatek był wtedy 
kościelny, kulawy Grzelak. Myśmy przynosili 
mu tabakę i sznaps. On dawał nam jeździć. 
Pod niebiosa. W górę i dół. 

Nie znałem wtedy słowa koegzystencja. 
Teraz wiem, że trzeba po prostu przeczekać. 
Nie dać się szyszkom dużym i małym. Trzeba 
oddychać tym, czym można. 

Dokąd prowadzisz nas generalissimusie? To 
pytanie powraca, jak bumerang z każdą wła-
dzą. Przypominam sobie baner wiszący na 
Pałacu Kultury. Jaruzelski w ciemnych okula-
rach z laską ślepca i ten napis: DOKĄD NAS 
PROWADZISZ GENERALE? Wtedy, wiadomo 
jak się to skończyło. Teraz? Jesteśmy pośrod-
ku kniei. Jak mamy z tego wyjść? Komuchy 
poszły wont i unosi się swąd. To tak dla rymo-
wanki. Tylko koni. Tylko koni (przypominam z 
Janowa) żal.

Mimo wszystko. Staram się myśleć pozy-
tywnie. Co ja nie robię przed lustrem przy 
goleniu. Przypominam sobie, jakie piękne 
powstawały kiedyś kalendarze. Andriolli. Toż 
to były cud. Stary rok, pod postacią starca, 
odchodził i pojawiał się dzieciak. Witajmy 
dzieciaka w naszym piśmie. W styczniu 2018 
roku. Jak tu nie być szczęśliwym?  

W DODATKU ZENEK MARTYNIUK MA 
OCZY ZIELONE. I TAK TRZYMAĆ. 
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Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - Bronisław Kucharek „Vis á vis” czyli ZWIS

Życie jest piękne!!! i...

Kto lubił, cenił i kochał czytać niekiedy zwa-
riowaną prozę Janusza Głowackiego, to 
wie doskonale, co po wykrzykniku w tytule 

i trzech kropkach fundował czytelnikom pan Ja-
nusz. A czasami bez wykrzykników, prosto z marszu 
i… O, właśnie tak. Życie jest piękne tylko w tytule 
filmu Roberto Benigni´ego, (w tytule tak), ale film 
sam w sobie niezwykły i nagradzany, bo i Cannes 
i Oscary – to jednak baśniowa wizja obozu kon-

centracyjnego była mówiąc najdelikatniej mocno 
kontrowersyjna. Zostawmy „przeszłość okrutną i 
złą” jak powiadają słowa piosenki. Moje hasło na 
2018 – ŻYCIE JEST PIĘKNE - ma być antidotum na 
czasy takie, jakie są, a jakie są na całym świecie się 
wie i ich roztrząsanie, maglowanie i podgrzewa-
nie to nie temat tego felietonu. Pewnie, że łatwo 
wołać „och jak pięknie” w różowych pościelach, 
różanych ogrodach i na błękitnych plażach - to 
potrafi każdy turysta z byle, jakiej Koziej Wólki. 
Widzieć uroki, kiedy są mroki (to przypadek, że 
tak mi się napisało), to może inaczej - umiejmy 
dostrzegać tak zwane małe radości, doceniać 
duże, za wszelka cenę nie zagubić poczucia humo-
ru, (jak się nie ma to trudno), ale najważniejsze to 
nie zrzędzić, nie narzekać, nie stękać, nie życzyć 
sąsiadom siedmiu plag egipskich. Ba, łatwo pisać. 

Pewnie, że pisać łatwo, ale przyzna czytelnik, że 
stękamy wszyscy na wszystko, a proszę wierzyć, 
że można nie stękać, można żyć obok tego stę-
kającego nurtu. Trzeba tylko chcieć. „INO NOM 
SIE NIE CHCE CHCIEĆ” z WESELA Wyspiańskiego 
zostawmy tam gdzie został Złoty Róg…

20I8! Tak, dwa tysiące osiemnaście, z czego 
najbardziej podoba się mi owo „osiemnaście”, 
starsi panowie w moim wieku już bardzo pięk-
nie, żeby nie powiedzieć malowniczo, czy wręcz 
baśniowo dziecinnieję i jeśli mimo trosk, (kto ich 
nie ma?) mają pogodę ducha, poczucie humoru 
i nie znają starczej zgryźliwości - to hulaj dusza 

- wesołe jest życie staruszka jak śpiewali STARSI 
PANOWIE, romantyczne wesołki sprzed lat. Bycie 
wesołym staruszkiem, bez natręctwa ma się rozu-
mieć, jest warte polecenia, znam paru wesołków 
w wieku około moich słusznych latek i miło mi ich 
spotykać, są wśród nich i czytelnicy i redaktorzy 
naszej zacnej i też nie pierwszej młodości gazet-
ki. Moje pruszkowskie felietoniki pojawiają się 
często w gazetce krakowskiej bohemy „Vis á vis”, 
obok Piwnicy pod Baranami (Rynek Gł. 29), przy 
rzeźbie Piotrusia Skrzyneckiego. To magiczny bar 
(zagrał w filmie Jerzego Stuhra „Spis cudzołożnic” 
według prozy Jerzego Pilcha), magiczna sceneria, 
magiczni bywalcy, o miejscu tym mówi się piesz-
czotliwie ZWIS. Tam proszę wszystkich smutasów 
miejscowych i zamiejscowych obowiązuje zakaz 
bycia ponurym bywalcem, ponurym smakoszem, 
spragnionym ponurym przechodniem. Pan Bogu-

sław Kucharek – zwisowy modus Vivendi, według 
mnie, bywalca zaledwie bywającego w Krakowie 
z okazji różnych modowych utarczek, to mój kra-
kowski korespondent. Bywają tam Tuzy i pisują 
same Tuzy, wszyscy - przysięgam - maję niebiań-
skie poczucie humoru…

I pisemko też magiczne. Redagują panowie 
Dega, Kucharek, et company. Na „dzień dobry” 
jest Andrzej Sikorowski i OKNO NA PLANTY, a 
kończy felietonem Jan Nowicki, zaś w środku po-
eci (wiadomo Kraków) piszą i publikują wiersze, 
fotograficy, rysownicy, wspomnienia (Andrzej 

Matusiak MÓJ DAWNY KRAKÓW), galeria malar-
stwa, portretów, kronika towarzyska i jedyna na 
świecie rubryka POTWORY ZWISOWSKIE, w gru-
dniowym dobry duszek ZWISU Pani Madzia „kró-
lowa jeszcze jednego zamówienia” (pruszkowscy 
bywalcy pozdrawiają). Oto i cała wprawda w pi-
gułce poezja i magia tego niezwykłego miejsca 
NA KRAKOWSKIM RYNKU, o którym bywalcy 
mówię jeszcze bardziej pieszczotliwie „cukieren-
ka”. Blisko piwnicy, a w listopadzie 2017 odbył 
się w „moim” Mińsku Mazowieckim dziewiąty 
już Festiwal Piotra Skrzyneckiego artyści jak za-
wsze bawili publiczność wybornie, mnie urzekła 
wystawa Jana Kantego Pawluśkiwicza, WYSTA-
WA KRAKOWSKIEGO LAJKONIKA, kompozytora, 
malarza i nie tylko. Lajkoniki „boskie”, figlarne, 
zaczepne, lśniące, dynamiczne w ruchu i techni-
ka też dziwnie „lajkoniczna”. Upatrzyłem sobie 
finezyjnie rozwierzganego osobnika podpisanego 

„LAJKONIK PRAWDOBPODOBNIE DEMAGOGICZ-
NY - 2013”. No, no, pięknie Mistrzu Janie Kanty!

Czy to wszystko nie brzmi jak bajka? Warto żyć! 
Intensywnie, i nie marudzić, nie narzekać i mieć 
jak śpiewał Jerzy Połomski „wciąż dwadzieścia 
lat”. Choćby tylko umownie i oczywiście nie zwa-
riować, no, bo przecież mamy ile mamy i już…

Dzisiaj nie było o książkach, o modach, karna-
wałach, balach, itp. Ma być krotko i treściwie, bez 
gadulstwa, a karnawał? Karnawał, jak się ma po-
czucie humoru i jest się nie poprawnym luzakiem 

(mimo raf) jak niżej podpisany to karnawał może 
trwać cały rok, a nawet z przedłużaczem…

P.S. I - Taka podróż sentymentalna od Głowac-
kiego, Benigni´ego przez Starszych Panów do 
„Vis á vis” i Piotra Skrzyneckiego z Lajkonikiem 
w tle to podróż bajkowa, a nie tylko weseli sta-
ruszkowie lubią bajki z morałem. 

Najlepiej abstarakcyjnym, te się nigdy nie sta-
rzeją...

P.S II - Pisuję moje felietoniki na nmaszynie do 
pisania z taśmą i kalką jak Pan Bóg przykazał, a, 
że to utrapienie dla redakcji i elrktroniki, stąd 
lapsusy, psikusy i błędy, za co Czytelników prze-
praszam. Mea Culpa staroświecka.

J. A.
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Tekst & foto - NATURMED

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

Zapewnienia najróżniejszych gabine-
tów w prasie, Internecie, prześcigają 

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

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

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

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

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

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pa-
cjentów, dziś również:

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

(prawnik z Łowicza l. 59)

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

(Waldemar K. l. 71)

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

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

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

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

(Janusz Wrotycz l. 62)

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

(emeryt)

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

(41 lat, pacjent z Sochaczewa)

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

(Andrzej z Warszawy l. 66)

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

Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

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

Anna Z. (I. 49) z Błonia.

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

Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

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

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch.

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

Marek W. (I. 41) z Warszawy.

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

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

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00 
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Catharsis
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - archiwum rodz. prof Tadeusza Wrońskiego

Motto: „W obecności przyjaciół  ludzie po-
trafią lepiej myśleć i działać”- Arystoteles.

Na ogół każdy grudzień kończył się w 
moim życiu jazdą w dół - pomyśla-
łem - tuż przed końcową stacją po-

ciągu wiozącego mnie na pogrzeb przyjacie-
la. Ta swoista egzema, do której zdążyłem 
się już przyzwyczaić, pojawiała się zawsze 
- choć na krótko, kiedy ostatni miesiąc roku, 
siłą rzeczy wymuszał bilans zamknięcia. Dziś 
dodatkowo wzmocniony smutną okoliczno-
ścią powodował, że czułem jak na zewnątrz 
uśpione emocje rozsadzają mnie od środ-
ka demontując harmonię budowaną przez 
cały rok - nadzieją. 

Kraków - kiedyś miasto, w którym moja 
nieuczesana młodość szukała wrażeń sy-
cąc się pierwszą, nieopierzoną samodziel-
nością, miasto energetycznych studentów, 
dziś napełniało mnie uczuciem, że coś już 
niepowrotnie odeszło. Miałem nieodparte 
wrażenie, że teraz odchodziło po raz kolejny 
wraz z utratą Tadeusza.

Tadeusz był kiedyś osobą znaczącą w tym 
mieście. Człowiek starych struktur, w naj-
większej kolebce  studenckiej, był współod-
powiedzialny za naukę i kulturę. Profesor 
filozofii, jednocześnie działacz w nieboszcz-
ce PZPR, do której w głębi duszy nie przysta-
wał, gdyż jak mówi przysłowie „..serce miał 
miękkie, to i kark musiał dostać za swoje...”, 
- oczywiście od swoich. Wybór jego drogi 
był przejawem pewnego incydentu w bar-
dzo biednej egzystencjalnie młodości, kiedy 
zaraz po wojnie zmarł ojciec, a matka mu-
siała sprzedać ostatnią żywicielkę rodziny-
krowę, aby móc wyprawić mężowi katolicki 
pogrzeb. Takie incydenty mogą wywołać 
chorobę duszy na dłuższy czas. I tak też się 
stało w jego przypadku, kiedy postanowił 
zawiesić swoje kontakty z Kościołem, mimo 
iż jego otwarcie na drugiego człowieka na-
brało jeszcze większej wrażliwości. A takich 
partia, delikatnie mówiąc, nie szanowała. 
Dlatego zbierał cięgi pomagając innym, 
niezależnie od przekonań, bo taką zasadę 
wpisał w swoje serce, ale pozbyć się go nie 
chciano. Bądź co bądź - doktor filozofii, za-
wsze takich lepiej mieć po swojej stronie. 
Ja poznałem go wcześniej, kiedy był jesz-
cze nauczycielem - licealnym profesorem 
- który jak wspomina mój klasowy kolega, 
późniejszy minister zdrowia, ochronił go 
przed wyrzuceniem ze szkoły tuż przed ma-
turą. Niektórzy uczniowie pojechali wtedy 
do Częstochowy, na Jasną Górę, wbrew 
wyraźnemu zakazowi dyrekcji. Rozpętała 
się burza, którą uciszył Tadeusz. Jak zwykle 
rozsądny i opanowany wybronił wszystkich, 
szczególnie Andrzeja, o zamiarach  którego 
doniesiono mu wcześniej. Dziś, Andrzej Ko-
siniak-Kamysz, jako dyrektor szpitala mógł 
zaopiekować się nim w ostatnich jego chwi-
lach i myślę że nie bez westchnienia do Ja-
snogórskiej Pani. To dość znaczący moment 
poniekąd udawadniający w moim mniema-
niu  dwie tezy: dobro zawsze wraca, a w życiu 
nie ma przypadków. Tadeusz przez ostatnie 

Mojemu Przyjacielowi prof. dr TADEUSZOWI WROŃSKIEMU poświęcam

dwadzieścia lat był bardzo schorowanym 
człowiekiem, a mimo to zawsze okazywał 
radość życia. Nie przeszkadzała mu w tym 
zaawansowana cukrzyca, kłopoty z płucami 
przez źle zrośnięte żebra po wypadku prze-
jechania go samochodem i duża przepukli-
na, którą strach było operować ze względu 
na inne dolegliwości. Niosąc to wszystko, 
mój przyjaciel-profesor, pozostawał zawsze 
ciepły w międzyludzkich kontaktach. Pełen 
otwarcia na drugich, zawsze szarmancki 
wobec kobiet, które kochał, nigdy nie za-
tracił serdeczności. Kiedy w ostatnich dzie-
sięciu latach los odnowił naszą przyjaźń 
poprzez bliskie sąsiedztwo w Warszawie 
(vis a vis na tej samej ulicy), potwierdziłem 
swoje przekonanie, że tak zwane przypadki 
nie istnieją. W naszej wybitnie dziś zdomi-
nowanej chęcią posiadania komercyjnej 
rzeczywistości, nadal wartości  wytyczały 
jego postrzeganie świata, a w tym wyba-
czający, pełen wyrozumiałości stosunek do 
innych, również do faktów z przeszłości, 
czego przejawem stała się na nowo obec-
ność w społeczności Kościoła. 

Proszę wybaczyć mój może zbyt osobisty 
ton refleksji, ale o takich ludziach nie na-
pisać, to wręcz grzech. Żal tylko że odcho-
dzą. 

Jak dobrze jest odkryć, że w pojęciach 
ludzkich istnieje słowo cezura. Coś się koń-
czy i coś się zaczyna. Dlatego Nowy Rok 
otwieram dla Państwa i dla siebie życzenia-
mi mając właśnie na myśli Tadeusza. Życzę 
,aby wszyscy mogli być otoczeni przez ludzi 
życzliwych. Niech dobra energia skumulo-
wana w każdym z nas, która pozwala po-
strzegać człowieka jako Przyjaciela, albo jak 
wolą katolicy, dostrzegać w nas Chrystusa 
i złożoną przez Niego ekspiacyjną ofiarę, 
przemienia naszą rzeczywistość. W każdym 
żyjącym człowieku można uruchomić stru-
ny życzliwości, bo nie ma człowieka z gruntu 
złego, tak jak nie ma w nas tylko anielskiej 
dobroci. Zawsze gdzieś, czasem niestety na 
dnie, leżą pokłady miłości, tylko trzeba je 
wyzwolić na przykład życzliwością lub wręcz 
prostym, pełnym otwarcia uśmiechem. Już 
widzę jak uśmiechają się niektórzy moi ko-
ledzy - po co pisać takie oczywiste oczywi-

stości, tylko skoro to oczywistości to dlacze-
go pozostają wciąż w sferze życzeń? Skąd 
przerośnięte ambicje, rozrastające się ego, 
brak kontroli nad analizą własnych możli-
wości, fałszywe osądy? To że ktoś nazywa 
siebie katolikiem jeszcze katolikiem go nie 
czyni. Więc w duchu pokory własnej, życzę 
też Państwu Wielkiej Życzliwości i Dobroci 
od Innych. Tego nauczył mnie Tadeusz. Pod 
tą nauką, swoimi życzeniami podpisuje się 
również poeta - ks. Jan Sochoń:

Uspokój się, nie jesteś ciężarem
dla samego siebie, choć nie potrafisz
wyswobodzić się z więzów, które wiążesz
na szyi ; zawadzasz o zwykły kamień
na drodze, pozwalasz się zamknąć
w czterech ścianach własnego ciała. 

Uspokój się, trwaj w milczącej zgodzie;
idziesz drogą wybraną ,tobie przeznaczoną;
gdyby nawet ktoś chciał stąpać za tobą,
niczego nie powtórzy, co przynależy tobie;
jeśli cię pokocha, uciesz się, bo to początek;
już kiełkują listki, pierwsze komórki cudu.

Profesor Tadeusz Wroński z żoną Jadwigą - krakowską pisarką  i publicystką
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Włodzimierz Szpak - reżyser dokumentalista
Foto - Internet

Beksiński

Zdzisław Beksiński, artysta 
szybko zapomniany po swej 
tragicznej śmierci w 2005 roku, 
przeżywa w ostatnich latach 
swoisty „come-back” za spra-
wą dziennikarzy, pisarzy, reży-
serów filmowych. 

Powstał literacki portret zbiorowy rodziny 
Beksińskich, film fabularny i dokumental-

ny, drukuje się korespondencję artysty. Nie ma 
tylko nowych opracowań krytycznych jego do-
robku twórczego. Wnikliwe przyjrzenie się spu-
ściźnie artysty, umiejscowienie jej na szerszym 
europejskim i światowym tle, bardziej by mu 
się przysłużyło niż różne sensacyjne szczególiki 
z jego banalnego-niebanalnego życia. Twórczość 
Beksińskiego jest bardzo nierówna. Obok dzieł 
naprawdę wybitnych składa się na nią masa 
wytworów pośledniej jakości, kiczowatych, 
masa „chłamu”, można by rzec. Warto by od-
dzielić jedno od drugiego, pokazać, co zasługuje 
na pamięć i szacunek. Niegdyś sam wybrałem 
kilkanaście naprawdę wybitnych prac artysty do 
swojego filmu o fałdach, draperiach. Warto by-
łoby też przypomnieć co ciekawsze wypowiedzi 
Beksińskiego o sztuce, jak choćby tę z listu do 
Jarosława Markiewicza, która weszła do mojego 
filmu: (…) obraz „Rozstrzelani” Wróblewskiego 
widziałem jeszcze w Krakowie w czasie jego re-
trospektywnej wystawy pośmiertnej. Było tam 
kilka obrazów o tej tematyce, ale nie zauważy-
łem w ogóle tematyki, lecz fałdy u portek. (…) 
od bardzo dawna pasjonują mnie fałdy (…) To 
chyba żelazny punkt, gwóźdź programu mojej 
wyobraźni plastycznej. Nike z Samotraki przez 

Jan Vermeer - MleczarkaZdzisław Beksiński - Ciemne szkielety boczne 

to, że nie ma głowy. Inne rzeźby bez głowy, a 
fałdami ukrywającymi… Nie. Tu chodzi o fałdy 
rysujące ukryte ciało. Tu jest jakiś haczyk z czymś 
ukrytym w podświadomości…

Już ta wczesna wypowiedź ujawnia niechęć 
artysty do odkrywania warstw znaczeniowych 
dzieła sztuki. „Znaczenie nie ma dla mnie znacze-
nia” – zwykł mawiać. Potwierdzeniem tego jest 
sugestia wyrażona w jednym z późniejszych wy-
wiadów przesłanych Piotrowi Dmochowskiemu, 

swemu wieloletniemu marszandowi (Beksiński 
– Dmochowski, Listy 1999 -2003): (…) Na ob-
razie Vermeera, jednym z najlepszych w historii 
malarstwa, widzę kobietę nalewającą mleko, ona 
równie dobrze mogłaby nalewać coca colę albo 
czyścić rower. Jeśliby to było namalowane tak jak 
ten obraz, warstwa semantyczna nie ma żadnego 
znaczenia. 

No, nie wiem, czy nie ma… Coca cola niesie 
inne skojarzenia niż mleko. W nalewaniu mleka 

jest coś wieczystego, powszechnego. Czy kobieta 
czyszcząca rower zdolna byłaby ukazać „swoją 
boską, pierwotną nie-jaźń” (A. Huxley „Drzwi 
percepcji”), jak ta z obrazu Vermeera?

Nie można powiedzieć, że malarstwo Beksiń-
skiego pozbawione jest znaczeń. Jego najlepsze 
prace przenoszą znaczenia, czasem są one nawet 
bardzo czytelne. Tak więc deklaracje artysty nie 
zawsze pokrywały się z praktyką twórczą (częsty 
przypadek).

W czwartek 14 grudnia w Szkole Podstawowej 
w Komorowie została otworzona wystawa 

prac nagrodzonych w konkursie Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich. Celem konkursu było stworzenie 
koncepcji zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie. Wystawę można było oglądać co-
dziennie w dni powszednie do 21 grudnia w godzi-
nach od 8:00 do 18:00.

Konkurs na zagospodarowanie Alei Marii Dąbrow-
skiej zainicjowało Starostwo Powiatu Pruszkowskie-
go, a nagrody ufundował Urząd Gminy Michałowi-
ce. 

Przed posiedzeniem Sądu Konkursowego złożone-
go z sędziów Stowarzyszenia Architektów Polskich 
odbyły się wcześniejsze kosultacje z mieszkańcami 
Komorowa. 

Po zakończeniu konkursu Starosta Pruszkowski 
Maksym Gołoś powiedział: „Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom Komorowa, którzy brali udział w szere-
gu konsultacji społecznych, przedstawicielom orga-
nizacji pozarządowych, architektom i pracownikom 
Urzędu Gminy Michałowice i Starostwa. To ważne, 
aby tematy ważne dla mieszkańców były opracowy-
wane wspólnie. Teraz przed nami pozostaje realiza-
cja projektu. Oby jak najszybciej”.

Pokonkursowa wystawa koncepcji na rewitalizację 
Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
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W dniu 10 grudnia odbyła się 4. edycja nieco-
dziennego pokazu mody zimowej pt. „Zima 

mroźna nam niegroźna”. Ta charytatywna impreza 
ma na celu pozyskanie zimowych ubiorów dla dzie-
ci wychowywanych przez samotne matki, których 
nie stać na taki wydatek. 

W tym projekcie połączyliśmy pokaz mody 
damskiej prezentowany przez gwiazdy z pokazem 
ubrań dziecięcych. Każde dziecko występowało 
wspólnie z gwiazdą, co było dla nich dodatkowo 
wielką przygodą.

Dzieciaki otrzymały to wszystko, co prezentowały 
na wybiegu, oraz mnóstwo upominków – podarun-
ków od sponsorów. Dzieci wystąpiły w ubrankach 
ofiarowanych im przez firmę Besta Plus Retail, a 
także w dziecięcych kreacjach specjalnie zaprojek-
towanych dla nich na tę okazję przez polskich pro-
jektantów: OjTyTy, No Frames, EMMA. FP Leader, 
nasz partner, biorący udział od pierwszej edycji tej 
charytatywnej imprezy ofiarował gwiazdom i dzie-
ciom specjalnie dla nich uszyte kożuszki. Również 
Deichman ubrał w piękne buty dzieci i gwiazdy. 

Gwiazdy wystąpiły w kreacjach: Patrizia ARYTON, 
RISK Made In Warsaw, Adika Collection, PIN UP, 
MY Annie, ONLY oraz MAUA.

A gwiazdy, to prawdziwy firmament artystyczne-
go nieba: Magdalena Schejbal, Agnieszka Więdło-
cha, Elżbieta Romanowska, Olga Kalicka, Monika 
Zamachowska, Iwona Węgrowska, Aleksandra 
Kostka, Izabella Krzan, Eva Basta, Paulina Kozie-
jowska.

Naszymi partnerami, bez których pokaz nie od-
byłby się byli również BULDOG – jedyny w Polsce 
angielski pub, Grupa Wydawnicza FOKSAL, SANTE, 
Restauracja Elita.

Patronat medialny nad tym nieco-
dziennym pokazem mody sprawowa-
li: Magazyn VIP, gpr24.pl i Głos Pruszkowa. 
Więcej zdjęć na: http://www.gpr24.pl/2017/12/4
-edycja-niecodziennego-pokazu-mody-zimowej-
pt-zima-mrozna-nam-niegrozna-za-nami/

„Zima mroźna nam nie groźna”
Hanna Głowacka 
Foto - Tomasz Malczyk/Głos Pruszkowa

Przychodnia Rejonowa na ul. Drzymały w Pruszkowie

W Przychodni Rejonowej mieszczącej się 
przy ul. Drzymały w Pruszkowie w listo-

padzie i grudniu 2017 roku trwały prace moderni-
zacyjne pomieszczeń Działu Rehabilitacji i Fizyko-
terapii, sal przeznaczonych na Poradnię Zdrowia 
Psychicznego, Poradnię Leczenia Uzależnień oraz 
siedzibę Komisji Orzekającej o Niepełnospraw-
ności. 

Umowa na przekazanie dotacji Przychodni ze 
środków Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 
268.697,00 zł została podpisana pomiędzy Po-
wiatem Pruszkowskim a SPZ ZOZ w Pruszkowie 3 
listopada 2017 roku.

Wicestarosta Krzysztof Rymuza zapewnia, że 
nie ma zagrożenia dla prowadzenia zabiegów 
rehabilitacyjnych w Przychodni w 2018 roku: 
„Wbrew informacjom jakie rozprzestrzeniane są 
głównie w przestrzeni Internetu, placówka nadal 
i nieprzerwanie będzie realizowała świadczenia 
rehabilitacyjne. Prawdą jest, że NFZ nie przyznał 
przychodni kontraktu, ale będziemy realizowali 
nasze zobowiązania w stosunku do pacjentów. 
Lista zapisanych osób obejmuje działalność 
przychodzi do końca czerwca 2018 i wszystkie te 
świadczenia będą wykonane. Wiemy jak ważne 
są dla pacjentów i nie wyobrażamy sobie, aby 
rehabilitacja miała przestać działać, dlatego bę-
dziemy ją finansowali we własnym zakresie. Nie 

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

ma powodów do niepokoju”.
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Styczeń w Muzeum Dulag 121

W pierwszym w 2018 roku 
numerze „Głosu Pruszko-
wa” prezentujemy Pań-
stwu wspomnienia pana 
Andrzeja Uszyńskiego, 
który jako dziewięcioletni 
chłopiec trafił do obozu w 
Pruszkowie wraz ze swo-
ją ciocią Eugenią Praską. 
Jego wspomnienia obej-
mują okres okupacji nie-
mieckiej, czas Powstania 
Warszawskiego spędzony 
na Mokotowie, pobyt w 
obozie w Pruszkowie oraz 
dalsze losy aż do powrotu 
do Warszawy po zakończe-
niu II wojny światowej.

Wspomnienia z Powstania 
Warszawskiego 1944 
oraz wysiedlenia z Warszawy 
do obozu przejściowego 
w Pruszkowie

Urodziłem się w Warszawie 6 maja 1935 roku. 
Do czasu wybuchu wojny mieszkałem wraz z Ro-
dzicami i siostrą Zofią na Bielanach. Po śmierci 
Mamy, już w czasie wojny, mną i siostrą o dwa 
lata starszą ode mnie, zaopiekowała się rodzo-
na siostra naszej Mamy, ciocia Eugenia Praska. 
Zamieszkaliśmy na Dolnym Mokotowie przy ul. 
Podchorążych 99/6. Z tego okresu, do czasu wy-
buchu Powstania, utrwaliło mi się w pamięci kilka 
różnych epizodów.

Najbardziej tragicznym, który wywarł na mnie 
wielkie wrażenie to egzekucja Polaków na ul. Na-
bielaka. Okna naszego mieszkania z jednej strony 
wychodziły na Łazienki a z drugiej właśnie na ul. 
Nabielaka. Niemcy przywieźli skazanych na egze-
kucje Polaków z zakneblowanymi ustami i tam ich 
rozstrzelali.

Moja ciocia była wielką erudytką i patriotką. W 
czasie okupacji niemieckiej organizowała tajne 
komplety nauczania dla dzieci. Dzieci przycho-

dziły małymi grupami, a naukę z rożnych przed-
miotów prowadziły nauczycielki, koleżanki ciotki 
Eugenii. Ciotka pokazała nam pomnik Chopina w 
Parku Ujazdowskim, „Pomnik Lotnika” na Placu 
Unii Lubelskiej oraz napis na gmachu U.R.M.R.P. 
„Bóg Honor Ojczyzna”, tłumacząc, że w imię tego 
hasła walczyli i ginęli Polacy. Na porządku dzien-
nym było wspólne czytanie poezji Mickiewicza i 
Słowackiego, nauka pieśni patriotycznych i legio-
nowych Wojska Polskiego.

Wybuchło Powstanie Sierpień 1944. W tym 
okresie ciocia Eugenia wraz z dwiema zaprzyjaź-
nionymi paniami krawcowymi (jedna nazywała 
się Maria Jastrzębska, drugiej pani nazwiska nie 
pamiętam) szyły furażerki, opaski biało-czerwone 
oraz bluzy dla Powstańców. Materiały dostarcza-
li zaprzyjaźnieni ludzie. Paczki z gotowymi wyro-
bami odbierali Powstańcy. Widok uzbrojonych i 
uśmiechniętych młodych żołnierzy AK robił na 
mnie duże wrażenie. Muszę wspomnieć o pew-
nym epizodzie, którego finał był bardzo szczę-
śliwy dla nas i mieszkańców naszego domu. W 

jednym z pokojów mieszkania ciotki przed woj-
ną mieszkał Jej brat, Stanisław Praski. Miał On 
pokaźną kolekcję alkoholi pochodzącą z całego 
świata przechowywaną w szafie cioci mieszkania. 
Podczas Powstania odbywały się rewizje, które 
przeprowadzały bojówki SS. W czasie jednej z 
nich słychać było walenie do drzwi na niższych 
piętrach naszego domu, w wielkim pośpiechu 
udało się cioci schować rozłożone furażerki i opa-
ski do siedzeń foteli… SS-mani po wejściu rozpo-
częli rewizje i całe szczęście, że zaczęli od szafy 
z alkoholami. Usatysfakcjonowani taką okolicz-
nością znalezienia dobrych wódek, po ich zabra-
niu szybko wynieśli się. Gdyby znaleźli ukryte w 
pośpiechu rzeczy dla Powstańców los wszystkich 
mieszkańców byłby przesądzony.

Wkrótce ta sama ekipa SS-manów z bańkami 
z benzyną do podpalania mieszkań rozkazała 
nam natychmiast opuścić lokal. Przypuszczam, 
że ciotka była przygotowana na taką okoliczność, 
bo zdołała zabrać jakieś swoje oszczędności, wie-
dząc że idziemy na nieznaną tułaczkę… Zobaczy-
łem tłum ludzi wypędzonych z sąsiednich ulic. W 
dużym pochodzie dotarliśmy na Sadybę. Sadyba 
była wówczas w rękach Powstańców, ale to był 
krótki okres, w którym można było cieszyć się 
wolnością. Niedługo bowiem nastąpił potężny 
nalot bombowy połączony z atakiem wojska. Sa-
dyba została bardzo zniszczona i było wiele ofiar. 
Nasz budynek, w którym przebywaliśmy został 
również mocno uszkodzony. Mieliśmy szczę-
ście, że wyjście z piwnicy nie zostało zasypane. Z 
wielkim krzykiem Niemcy kazali nam wychodzić 
i dołączyć do cudem ocalonych wysiedleńców 
i mieszkańców Sadyby. Uformowany pochód 
eskortowany przez Niemców obrał kierunek na 
obóz w Pruszkowie.

Pamiętam, że szliśmy całą noc, a może i dłu-
żej, poganiani przez eskortujących. Pochód był 
olbrzymi, bo dołączali do niego wysiedleńcy z 
innych dzielnic Warszawy. Po dotarciu do obozu 
chcieliśmy znaleźć miejsce w jednej z zadaszo-
nych hal, nie wiedzieliśmy jak długo będziemy tu 
przebywać. Z braku miejsca zatrzymaliśmy się na 
wielkim placu, na którym koczowały tłumy. Nie 
przypominam sobie, jak długo tam byliśmy, może 
dzień lub dłużej bez jedzenia i picia.

Ciocia znała bardzo dobrze język niemiecki i do-
wiedziała się od Niemców, że wkrótce będą pod-
stawione wagony pociągu dla matek z dziećmi, 
którymi będą mogły wyjechać z obozu i szukać w 
Generalnej Guberni nowego miejsca egzystencji. 
Duże wrażenie wywarł na mnie leżący szereg roz-
strzelanych młodych ludzi, wokół których ludzie 
załatwiali swoje potrzeby najwidoczniej z braku 
odpowiedniego miejsca, sanitariatów nie było. 
To była gehenna. Ciocia określiła się jako nasza 
matka. W końcu jakiś niemiecki oficer mówiący 
po polsku powiedział, że pociąg dla matek z dzieć-
mi jest podstawiony, oczywiście były to wagony 
towarowe. Ale co to była za jazda!!!

W wagonie ścisk niesamowity, płacz dzieci za-
duch i ciągłe zatrzymywanie się pociągu. To miało 
nawet dobrą stronę, bo dobrzy ludzie przez otwo-
ry w górnej części wagonu wrzucali chleb i butelki 

z wodą. Później dowiedzieliśmy się, że w obozie 
pruszkowskim była selekcja podczas której mło-
dzi i nie tylko, zostali wysłani do prac w Niem-
czech. Inni mieli mniej szczęścia, bo wysłano ich 
do obozów koncentracyjnych. Dojechaliśmy do 
Częstochowy, pociąg odjechał, a my pozostaliśmy 
i mogliśmy odpocząć u znajomych cioci Eugenii.

Zbliżała się zima, opuściliśmy dobrych ludzi w 
Częstochowie i pojechaliśmy szukać szczęścia w 
Radomsku. W jednym z domów wynajęliśmy po-
mieszczenie kuchenne, bo pokoje były już wcze-
śniej zajęte przez wysiedleńców z Warszawy. 
Trzeba było jakoś żyć, opłacić kwaterę. Razem z 
ciotką robiliśmy wyroby garmażeryjne (pasztety) 
i sprzedawaliśmy do okolicznych restauracji. W 
Radomsku wyzwolonym przez Rosjan doczekali-
śmy się końca wojny. Byłem wówczas tam świad-
kiem egzekucji na jeńcach niemieckich.

Po powrocie do Warszawy zamieszkaliśmy w 
Górnym Mokotowie przy ulicy Szustra 22/5,  po-
nieważ nasze mieszkanie przy ulicy Podchorążych 
było spalone. Zacząłem uczęszczać do szkół, a 
po ich ukończeniu odbyłem służbę wojskową w 
Marynarce Wojennej. Po zakończeniu trzyletniej 
służby wojskowej związałem swoje losy z życiem 
na Wybrzeżu. Pracowałem w Stoczni Północnej 
wieczorowo ucząc się. Później podjąłem prace 
na statkach handlowych w Polskich Liniach Oce-
anicznych, a następnie jako starszy mechanik 
okrętowy pracowałem dla armatorów zagranicz-
nych. Obecnie jestem na emeryturze.

14.01. g. 15 – spotkanie z cyklu „Literatura i Hi-
storia” z Radosławem Romaniukiem dotyczące 
wojennych losów Stawiska i niesienia pomocy 
wypędzonym warszawiakom przez właścicieli 
majątku Annę i Jarosława Iwaszkiewiczów.

16.01., 17.01., 19.01., 22.01., 24.01., 26.01. - 
„Ferie zimowe z Muzeum Dulag 121”. Udział dzie-
ci bezpłatny. Obowiązują zapisy mailowe na adres 

dulag@dulag121.pl lub pod numerem telefonu 
(22) 758 86 63.

Więcej informacji na temat spotkań i zajęć pod-
czas ferii zimowych na stronie: www.dulag121.pl 
oraz pod numerem telefonu: (22) 758 86 63.

Muzeum Dulag 121 
ul. 3 Maja 8a
05-800 Pruszków

Nadpalony ryngraf – pamiątka Pierwszej 
Komunii Świętej - znaleziony przez autora w ru-
inach domu przy ul. Podchorążych w 1945 roku

Autor wspomnień w dniu Pierwszej 
Komunii Świętej w 1942 roku
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Drogi Mirku (58)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Kurdelebele!
Od kilku miesięcy myślałem, że 

chochlik drukarski na dobre wyniósł się z 
redakcji Głosu Pruszkowa. Złudne nadzie-
je. Ten wisus-szelma jedna-tylko się za-
czaił, by uderzyć w nas ze zdwojoną siłą. 
Zrobił to w Głosie Pruszkowa nr 12/2017. 
Wyciął nam niezły numer.

Dosłownie tuż przed oddaniem Głosu 
Pruszkowa do druku zamienił fotografię 
z pruszkowskiego fotoarchiwum na taką, 
która wcześniej była publikowana w Gło-
sie Pruszkowa nr 8/2013 i która została 
dokładnie opisana przeze mnie w nume-
rze następnym.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Proponuję rozwiązanie tamtej 
fotozagadki zamieścić w najbliższym nu-
merze Głosu Pruszkowa. Że dwa razy to 
samo? Nie szkodzi! Bardziej utrwali się w 
pamięci. Poza tym dużo młodych Czytel-
niczek i Czytelników mojego pisania prze-
czyta ją po raz pierwszy.

A oto fotozagadka, że użyję zwrotu z ele-
mentarza Mariana Falskiego:

Prawie całą fotozagadkę z GŁOSU PRUSZ-
KOWA NR 08/2013 rozwiązał Pan Marian 
Skwara w HISTORII PRUSZKOWA do roku 
1945. Na stronie 290. tej książki znajdu-
je się to samo zdjęcie, co opublikowane 
w GŁOSIE PRUSZKOWA z następującym 
podpisem: TOWARZYSTWO CYKLISTÓW. 
W pierwszym rzędzie po lewej, w melo-
niku, burmistrz Józef Cichecki (MSHM).

Prawie, a więc nie całą. W związku z tym 
i ja będę miał niewielkie pole do popisu.

Rokrocznie w Pruszkowie odbywały 
się liczne zawody rowerowe z tym, że 
najważniejsze imprezy z udziałem ofi-
cjeli odbywały się na wiosnę na otwar-
cie sezonu kolarskiego i jesienią na jego 
zamknięcie. Zawody wiosenne miały cha-
rakter promujący sport kolarski i wiązały 
się również z grupowym przejazdem uli-
cami miasta.

Zamknięcie sezonu jesienią prawie za-
wsze połączone było z wyścigiem druży-
nowym i indywidualnym, również z udzia-
łem zawodników z poza Pruszkowa.

Zdjęcie zamieszczone w GŁOSIE PRUSZ-
KOWA zrobione zostało tuż po takich 
zawodach po obdarowaniu zwycięzców 
kwiatami, wręczeniu pucharów i nagród 
rzeczowych, tuż przed bankietem dla 
zawodników, działaczy, oficjeli i sympa-

tyków TOWARZYSTWA CYKLISTÓW w 
Pruszkowie płci obojga. W dwudziesto-
leciu międzywojennym TOWARZYSTWO 
CYKLISTÓW pełniło również rolę klubu 
towarzyskiego. Stąd obecność na zdjęciu 
pań, wśród nich jednej z rozpiętą etolą 
(dekolt) i jednej z zapiętą. Kilka pań ma 
na głowach czapki klubowe. Może poży-
czyły je do fotografii od zawodników, po-
nieważ nie sądzę, by w TOWARZYSTWIE 
CYKLISTÓW w Pruszkowie istniała sekcja 
kobieca.

Również ubranka sfotografowanych 
osób przemawiają za jesienną porą wy-
konania tego zdjęcia.

Wykonano je w tym samym miejscu, co 
zdjęcie z fotozagadki (2) przedstawiające 
Drużynę Obrony Powietrznej i Przeciw-
gazowej Kraju, czyli na terenie Fabry-
ki Ołówków Stanisława Majewskiego. 
Taki sam detal architektoniczny na tych 
dwóch fotografiach. Takie okna miała w 
Pruszkowie tylko ta fabryka.

Obecność na zdjęcia burmistrza Józefa 
Cicheckiego świadczy o tym, że zrobione 
ono było nie później niż w 1934 roku, a 
gdyby było zrobione jesienią to nie póź-
niej, niż w 1933 roku (w 1934 roku bur-
mistrzem Pruszkowa został inż. Stanisław 
Gruszczyński).

W tym czasie TOWARZYSTWO CYKLI-
STÓW w Pruszkowie miało swoją siedzibę 
w budynku Nr 2 przy nigdy niewykorzysta-
nej (z powodu Utraty) ulicy Nadrzecznej. 
W tym samym budynku mieściła się łaźnia 
rodziny mojego kolegi Jacka Krupińskiego. 
Siedziba to może zbyt duże słowo. Była to 
tylko szatnia i adres pocztowy, żeby towa-
rzystwo mogło mieć osobowość prawną. 
W związku z tym imprezy towarzyskie i 
spotkania klubowe obywały się w sali wi-
dowiskowej budynku szwajcarni (proszę 
nie poprawiać) warsztatów kolejowych 
na ulicy 3-go Maja, w Pałacyku Sokoła i 
właśnie na terenie Fabryki Ołówków Sta-
nisława Majewskiego.

Kilka słów o osobach znajdujących się na 
fotografii. Jak zawsze w takich sytuacjach 
najważniejszy jest pierwszy rząd. O bur-
mistrzu Józefie Cicheckim w meloniku 
była już mowa. Siedząca przed nim dziew-
czynka (lub tylko oparta) to być może jego 
wnuczka (burmistrz miał wtedy 49-50 
lat). Dziewczynka siedząca na kolanach 
jego sąsiada trzyma chyba tacę z meda-
lami dla zawodników. Najpierw kwiaty a 
później medale?

Obok niej chyba w berecie i w golfie pod 
marynarką zawodnik z małym pucharem 
i dwoma kołami a może tylko z dętkami. 

Być może jest to zwycięzca w wyścigu in-
dywidualnym. Postać centralna w pum-
pach (hit dwudziestolecia międzywojen-
nego!) z dużym pucharem za zwycięstwo 
drużynowe naszych chłopaków to być 
może prezes Pruszkowskiego TOWARZY-
STWA CYKLISTÓW. Założycielem tego to-
warzystwa w 1927 roku był J. Kowalski. 
Może to on?

Trzech z kwiatami to najważniejsze 
osoby na tym zdjęciu. Zwycięzcy. Trochę 
niezręcznie wyszło, że wymieniam je na 
końcu w rozwiązaniu tej fotozagadki. Ale 
trudno. Stało się.

Wszystkim moim Drogim Czytelniczkom 
i Czytelnikom, Adresatowi tego listu-
artykułu, Przyjaciołom z redakcji Głosu 
Pruszkowa i nie tylko z niej – oczywiście 
płci obojga – życzę w Nowym 2018 Roku 
dużo uśmiechu, radości i słońca. Przy 
okazji i ja skorzystam.

P.S. Pozdrawiam chochlika drukarskie-
go. Bez jego psot życie byłoby nudne.

T.H.J.

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Dulag 121
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POD ZNAKIEM WALKI FORMATÓW HDR

W momencie, kiedy czytacie tę nieco spóźnioną 
drugą część relacji, w amerykańskim Las Vegas 

trwają zimowe pokrewne targi CES (Consumer Electro-
nic Show) rozpisane na 6 dni (niedziela 7 do piątku 12 
stycznia). Bywa tak, że producenci pokazują niemal to 
samo, co w Berlinie, ale bywa że właśnie tu odbywają 
się premiery – głównie paneli telewizyjnych. Dodajmy 
- CES ma ponadto odmienne wydanie letnie. 

EKRANY OLED CZY TRADYCYJNE LCD?

Pewna moja berlińska znajoma po wielu dniach py-
tań wybrała się na tegoroczne Targi IFA z zamiarem 

„wybrania” dobrego modelu TV do swego mieszkania. 
Odpytywana potem, zmieszana odparła, że po kilku 
godzinach krążenia po halach (uprzedzona przez mnie, 
co, gdzie i kiedy) zmęczona uciekła do domu. Bez doko-
nania wyboru! Wcale jej się nie dziwię, po prostu skala 
ilości – wybór przerosła jej wyobrażenia, nie wchodząc 
już w zagadnienia techniczne. Wartość światowej 
sprzedaży w ub. r. osiągnęła wg norymberskiej firmy 
GfK 100 mld euro; około 59% wszystkich telewizorów 
rozeszła się w ciągu pierwszych 6 miesięcy i były to urzą-
dzenia smart, przez co należy rozumieć ich współpracę z 
Internetem. Pionierem tego trendu są Chiny, gdzie ten 
wskaźnik sięgnął nawet 89%. Generalnie zarysowały 
się dwie tendencje: wzrost ilości modeli paneli UHD TV 
oferowanych przez niemal wszystkie firmy oraz przyrost 
ilości modeli z ekranami OLED*) – które są coraz więk-
sze, bo sięgające 65 cali. Oczywiście niemal wszystkie 
wyposażone w funkcję HDR*) - znaną nam ze smart-
fonów, o czym nawet nie wiemy lub rzadziej w WCG 
(Wilder Color Gamut). Jednak zarysowały się różnice w 
podejściu firm od samego wyposażenia odbiorników 
aż po stymulowanie produkcji contentu (zawartości-
programów) 4K. I tak Danny Tack odpowiedzialny w 
Philipsie za strategię produktu i planowanie podkreślił 
zastosowanie procesora P5 w Serii #9 - 65 calowych 
OLED-ach odpowiedzialnego za pięć elementów: per-
fekcję odbioru ze źródła, ostrość, kolor, kontrast i ele-
menty ruchu; dodał także, że firma w jasnych barwach 
widzi przyszłość OLED-u. Inne stanowisko w tej spra-
wie mają niektórzy pracownicy Samsunga – uważają 
ekrany te za nietrwałe, choć firma ma całą gamę tych 
odbiorników w swej ofercie. Inny koreański potentat 
LG nawiązał współpracę z ekspertami z Hollywood od 
Technicoloru by adaptować ich osiągnięcia (Technico-
lor Expert Mode) do swoich Super UHD telewizorów. 
Testowano seriale z Netflixu, natomiast podczas IFA na 
swoim stoisku LG demonstrowała content 4K od BBC 
w wersji broadcastingowej HLG (Hybrid Log Gamma), 
od Amazona w HDR10 oraz od Netflixa w wersji Dolby 
Vision. Jesienią ub. r. dostępnych było 100 tytułów w 
Dolby Vision, ponadto inni dostawcy klasy OTT (over-
the-top) dysponowali 125 godzinami nagrań tej klasy. I 
to w sytuacji, gdzie odbiorcy mieli dostęp do tego for-
matu tylko poprzez Ultra HD płyty Blu-ray. 

IFA 2017 - część II
Tekst & foto - Adam St. Trąbiński dziennikarz

JAKI FORMAT HDR ZWYCIĘŻY?

Sytuacja na IFA 2017 przypominała, – jeśli porówna-
nie trafne? - tę sprzed 40 laty, gdy na świecie trwała 

zaciekła walka o rynek odtwarzaczy kaset wideo –jaki 
format zwycięży. Jak wiemy, zwyciężyła znacznie gorszej 
jakości kaseta VHS. Jednak tutaj chodzi o „końcówkę” 
paneli telewizyjnych – wyposażoną w procesor 10 bi-
towy (dotychczasowe panele cyfrowe miały procesor 
8 bitowy) umożliwiającą odbiór UHD TV, czyli 4K (a „za 
chwilę” 8K). Okazuje się, że wprowadzenie wyrafino-
wanych paneli LCD, następnie przejście do paneli OLED, 
stwarza techniczne możliwości poprawy jakości odbie-
ranego obrazu, poprawy WIDOCZNEJ TZW. GOŁYM 
OKIEM. Poprawa jakości następuje na etapie oglądania 
programu dzięki wbudowanej aplikacji oraz dzięki stru-
mieniowi meta danych przesyłanych i zakodowanych w 
contencie przez nadawcę. W chwili obecnej trwa walka 
o prymat formatu, już nie samego HDR, ale HDR10 i 
czterech następnych będących faktycznie jego rozsze-
rzeniem: Dolby Vision, HDR10+, Technicolor i Philipsa 
5P. Pozostaje HLG – najprostszy wykorzystywany do 
transmisji TV na żywo. Bardzo uważnie, spokojnie oglą-
dając panele na stoiskach wiodących firm, oraz wczytu-
jąc się w dane udogodnień? – aplikacji można było ową 
walkę obserwować – jaki format zwycięży, taki będzie 
dyktował warunki oglądania na następną dekadę na 
wspomnianym rynku wartym 100 mld euro.   

PRODUKTY FIRM

Niektóre firmy pokazały panele TV o nieco szerszym 
zastosowaniu. Np. Philips pokazał 49 calowy mo-

del 49298 ultra panoramiczny, jaki może zastąpić dwa 
monitory. Ma on zakrzywiona matrycę DVA z przekątna 
49” w formacie 32:9 o rozdzielczości 3840x1080 pikseli, 
wykorzystano tu standard USB-C przydatny dla użytkow-
ników laptopów z Windowsem 10 oraz MacBook’ów, 
wyposażony w hub USB, który może być stacją dokują-
cą - do multiplikowania portów, przesyłania materiałów 
A/V. Licencjonowany partner Philipsa – MMD pokazał 
flagowy monitor z nowej linii Momentum 43 cale 4K 
z system HDR powodującym podświetlanie otoczenia 
(Philips Ambiglow). Druga na świecie firma (jaka swego 
czasu przejęła markę francuskiego Thompsona – m.in. 
montażownia w Żyrardowie) chiński TCL, zatrudniający 
75 tys. pracowników, mający 23 centra rozwojowe (R 
& D) i 23 fabryki produkuje panele w standardzie HDR 
(w tym HDR10), jak też w technicznie wyższym – Dolby 
Vision. Firma na tragach otrzymała nagrodę techniczną 
za serię paneli TCL XESS X3/X2/C2, a także certyfikat od 
Harman/Kardon, za rozwiązania audio w tych seriach. 
Philips, Samsung i Panasonic wspierają format HDR10+, 
jako bezpośredniego konkurenta Dolby Vision – Philips 
pokazał hi-endowego OLED-a POS9002f z ekranem 55” 
– 120 Hz z naprawdę dobrym efektem w zakresie pale-
ty barw, inne produkty są z ekranami LCD 65 caliowymi 
(bodaj najlepsze w tej klasie) pod Androidem – PUS8102 

i PUS7502. Wg opinii znawców panele Panasonica do-
brze się kalibrują, model 77 caliowy OLED EZ100 z 
funkcją 3D-LUT pozwala zaprogramować wewnętrzna 
tablicę kolorów, była to premiera targowa. Toshiba nie 
pozostaje w tyle, oprócz całej rodziny standardowych 
D-LED-ów, oraz dwu serii Ultra HD 6 i 7 pokazała 55. i 
65. caliowe panele OLED, wszystkie wymienione mają 
dźwięk DTS TruSurround HD – firma optuje za dwoma 
rozwiązaniami – HDR10 (optymalnie, lub w najwyższych 
modelach) i Dolby Vision. Toshiba oraz inny japoński 
producent Sharp nawiązali z niedocenianą dotychczas 
turecką firmą Vestel , mającą rozwiniętą sieć fabryk w 
Europie i dystrybucję, także zaplecze R&D (Vestel poka-
zał panel 8K) w zakresie produkcji i sprzedaży. Nie chodzi 
tylko o panele, ale o szeroką gamę wyrobów AGD, – w 
czym Sharp się specjalizuje.  

POKOLENIE NOMADÓW – SŁUCHAWKI

Dawno temu pionierem słuchania w terenie był 
walkman (Sony), następnie mini dysk z dobudo-

wanym potem radiem. Jednak prawdziwą rewolucję 
spowodowały małe procesory – i pojemne pamięci 
masowe. Rozwój telefonii komórkowej przyśpieszył ten 
proces i w tej chwili ilość ludzi ze słuchawkami i mobi-
lami sięga setek milionów. Np. sprzedaż słuchawek w l. 
2015-2020 sięgnie ponad 50 mld euro! Nikt nie przewi-
dywał takiego boomu na słuchawki, oprócz uznanych 
firm typu Sennheiser, Marshall, Beyerdynamic czy AKG 
ciągle przybywają nowe – przykładem francuska firma 
WIKO, mająca setki modeli smart fonów, słuchawek i 
zegarków dla uprawiających sport. Inną, amerykańską 
jest Skullcandy powstała w 2003 r. aż w Park City, w Utah. 
Jako jedna z niewielu na IFA oferowała nieliczną ofertę 
znakomitej jakości słuchawek dousznych i nagłownych 
bezprzewodowych (Bluetooth). Były one jednym z prze-
bojów targowych – wiadomo różne kabelki ograniczają! 
Wzorowo zorganizowane stoisko prowadziła Polka – 
Aleksandra Funka. Temat smart fonów jest tak rozległy, 
iż trzeba by mu poświecić osobny artykuł, niemniej bu-
dzi pomysłowość w wykorzystaniu: otóż Thompson TH-
D8-GR może służyć jako high-endowy projektor wideo! 
Olbrzymią ofertę słuchawek – także przetworników, ma 
uznana japońska firma Audio-Technica. W ten sposób 
przechodzimy do…

AUDIO NA IFA

Jeśli się dobrze rozejrzymy to wyroby <audio> są, i 
to mocno obecne na IFA. Co roku swoje wypasio-

ne wielofunkcyjne wzmacniacze wystawiają: Pioneer, 
Yamaha, Mashall, słuchawki i mikrofony Sennheiser i 
wielu innych. Bywają niespodzianki, jak np. amerykań-
ska firma Blue – przez lata produkująca legendarne 
mikrofony wielko membranowe do studiów – głównie 
radiowych. Niewielkie stoisko w ramach otwierającej 
imprezy Showstoppers obsługiwały mało zorientowa-
ne dziewczyny z Anglii. Gdyby autor niniejszego nie 

interesował się techniką radiową, nie zwróciłbym na to 
uwagi. Masywne mikrofony (także „butelkowe”) oraz 
słuchawki Blue służyły do nagrań całej palecie gwiazd 
amerykańskiej muzyki. Szokiem dla większości dzien-
nikarzy była konferencja w pawilonie Harman/Kardon, 
szokiem było logo Samsunga, który przejął to cale le-
gendarne dziedzictwo audio z rąk hinduskich. Byliśmy 
zaproszeni na seminarium „wracającej do gry” duńskiej 
firmy Bang & Olufsen, jaka pokazała nową kolumnę gło-
śnikową oraz designerskie rozwiązanie głośników na 
ścianie (wall music). Te ostatnie nie wzbudziło zachwy-
tu, natomiast kolumny nazwane The Beast (bestia) 
BeoLab 50 są typu aktywnego o mocy 2100 Wattów o 
jakości high-end – (61 kg) znakomite do domowych kin i 
salonów. Wspomniana Audio-Technica (55 lat na rynku, 
założyciel Hideo Matsushita) jest twórcą znakomitych 
wkładek adapterowych, o genialnej wprost konstrukcji 
i jakości. Firma opracowała wiele serii wkładek-prze-
tworników, a przede wszystkim jest twórcą końcówek – 
ostrza igły: typu conical, eliptycznego, micro-line i słyn-
nej Shibaty. Najwyższy model <special-line-contact-sty-
li> AT-Art1000 kosztuje 5200 euro! W katalogu widzimy 
serie słuchawek o różnym zastosowaniu, wzmacniaczy 
oraz adapterów z wyjściami analogowymi i cyfrowymi 
(USB). Dobrą wiadomością jest ta, że kult płyt winylo-
wych, adapterów i wzmacniaczy – wraca, potwierdza to 
stała wystawa sprzętu Technicsa w hali Panasonica.    

*) HDR – High Dynamic Range Image - obraz jasności 
porównywalny z tym jakie widzi oko, szeroki zakres to-
nalny, aby był widziany sygnał musi być zakodowany.

*) OLED – organic light-emitting diode – dioda ze 
związków organicznych.

Panel TCL serii XESS X2/X3/C2

Wnętrze kolumny BeoLab 50

Model Crushe firmy Skullcandey
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Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Początek roku rozpoczynamy pod znakiem piani-
stów z różnych półek. Nazwisko Piotra Orzechow-

skiego nie obce jest fanom jazzu i klasyki. 27-letni Kra-
kowianin (ur. 31 grudnia 1990) od dzieciństwa grał na 
fortepianie. Po latach już, jako doświadczony pianista, 
kompozytor i innowator został absolwentem prestiżo-
wej Berklee College of Music, choć przeglądając bogatą 
karierę nie można wyłowić momentu studiów na owej. 
Puryści muzyki klasycznej mogą się oburzać za zbyt 
swobodne poruszanie się na jej gruncie, na improwiza-
cje zacierające granice pomiędzy gatunkami, podobnie 
rasowi jazzmani mogą twierdzić, że Orzechowski, np. 
nie swinguje dostatecznie. Nagranych dotychczas pięć 
płyt oraz „eksperymenty” z muzyką Pendereckiego, 
folklorem – słynne studia nad oberkiem czy „Bukoli-
ki” (2015) wg Lutosławskiego grane z zespołem High 
Definition Quartet poszerzające typowy idiom jazzo-
wy (nagrodzony przez magazyn Jazz Forum jako płyta 
wszechczasów) powodują trudności w szufladkowaniu 
wykonawstwa artysty. Jednak dziesiątki nagród, wyróż-
nień czy stypendiów mówią za siebie. Wydany dopiero, 
co podwójny album „PIANOHOOLIGAN /24 PRELUDES 
& IMPROVISTIONS” (Decca/Universal – tylko na Polskę) 
zawiera po 46 i 49 min., – czyli 48 kompozycji Orze-
chowskiego i został zarejestrowany, czyli nagrany la-
tem 2016 r. w Studio PR im. Lutosławskiego. Według 
Jacka Hawryluka – autora dość szczegółowego opisu w 
książeczce wydawnictwa – pianista wszedł do studia z 
pomysłami ułożonymi tylko w głowie, bez żadnych no-
tatek. Dopiero po całkowitym nagraniu zaczął zwolna 
dokonywać transkrypcji. Płyta zawiera 24 preludia i na-
stępujące po improwizacje – w każdej tonacji durowej i 
molowej – ułożone w porządku chromatycznym. Zaczy-
namy od pary w C-dur (tu preludium C-dur rozpoczyna 
gama C-dur zagrana do góry), potem pojawia się para w 
c-moll. W kolejności: Des-dur i des-moll, D-dur i d-moll 
i tak dalej idąc po szczeblach tonacji. Ten zestaw przed-
stawia dwa rodzaje twórczości: – preludium, jako twór-
kompozycja podstawowa (wzorowana konstrukcyjnie 
na klasykach – organistach i klawesynistach – np. na 

Piotr Orzechowski - 
Benny Andersson - 
Czarno-Czarni

Bachu) oraz zbudowana na nim improwizacja (tu zapi-
sana – „zakonserwowana”). Ale Orzechowski stworzył 
ten zbiór nie stosując się do żadnych reguł, do żadnych 
wzorów – to był jego świat wyobraźni. Dopiero po fakcie 
nagrania zaczął je porządkować, układać i oczywiście 
wykonuje owe preludia na koncertach (nie wszystkie 
na raz!) i oczywiście – za każdym razem same impro-
wizacje są różne. Kompozycje zagrane były na koncer-
towym fortepianie Yamaha CFX, a realizatorem całości 
była Ewa Guziołek-Tubelewicz.   

Szwedzka grupa ABBA jest powszechnie znana i lu-
biana, szczególnie przez starsze generacje. Ale jej 

muzyk – ten brodaty i siedzący z reguły przy instrumen-
cie klawiszowym, współtwórca sukcesów – już znacznie 
mniej. To Benny Andersson, którego kariera nie zaczęła 
się od ABBY, lecz od zespołów rockowych ponad pół 
wieku temu. Z tej okazji ukazał się tzw. przekrojowy 
album pt. „PIANO” (DGG/Universal) sięgający (przy-
najmniej na foto) do malucha Benny’ego z olbrzymią 
harmonią na piersi. Zapominamy o dawnych czasach, 
kiedy uzdolniona (lub nie) młodzież sięgała najpierw po 
ten instrument ucząc się podstaw muzykowania. Wy-
dany przez DGG album nie otwiera wprawdzie pierw-
szy przebój kompozytora tj. „Sunny Girl”, także nagrań 
grupy Hep Stars, gdzie udzielał się ponad 3 lata, lecz 
jeden z pierwszych hitów ABBY – „I Let The Music Spe-
ak” (LP The Visitors). Po jej rozpadzie Benny rozpoczął 
pracę nad musicalem „Chess” – mamy tu aż 6 utworów 
z przedstawienia, jakie cieszyło się wielkim uznaniem 
w kulturowej strefie anglosaskiej. Słyszymy tutaj Ben-
ny’ego grającego na „wypasionym” fortepianie Fazioli 
– są w tych kompozycjach reminiscencje ukochanego 
Bacha. Inną miłością Benny’ego był folklor – stąd udział 
w grupie skrzypków Orsa Spelmän, potem BAO (Benny 
Andersson Orchestra) – mamy tu 7 kompozycji o ta-
necznym charakterze. Potem przyszły musicale „Kristi-
na från Duvemåla” i niemniej popularny „Choir” (2012). 
W sumie 21 kompozycji granych solo przez Anderssona 
na wspomnianym Fazioli i nagranych w Sztokholmie 
przez kompozytora i Linn Fijala. 

Lektury zimą 
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

PRUSZKOWSKI LICEALISTA W ŁAGRZE

Wiosną 1945 i później brali wszystkich. Dziesiątki 
„łapaczy” spod znaku NKWD oraz nasi kolabo-

ranci wygarniali za wygląd, donos sąsiada, za jednora-
zową gazetkę – jak w wypadku Tadeusza Bobrowskiego 
wracającego ze szkoły w Piastowie do domu przy ul. 
Drzymały. Potem przesłuchanie w wilii (w książce jest 
zdjęcie) na Klonowej (dziś Daszyńskiego), słynny drugi 
punkt Tow. Generała Sierowa (Iwanowa) we Włochach, 
obóz w Rembertowie i stąd prosto na Ural, do katorżni-
czej roboty. Siłą tej 160 str. książki jest realistyczny, nie-
mal pedantyczny opis wszystkiego, co się wydarzyło, i co 
widział w ciągu 2 lat młody Tadeusz. Wspomnieniowej 
literatury obozowo-łagiernej mamy dużo, ale ta ksią-
żeczka wyróżnia się na jej tle przymiotami, jakie wymie-
niłem. Tu wyjaśnijmy, że te uporządkowane wspomnie-
nia autor spisał dopiero w 1989 r., a więc na czytelnika 
czekały 27 lat! Dlaczego? Tajemnica, tak jak tajemnicą 
autora była wspólna niedola w łagrach, przyjaźń i opieka 
nad nim Walentego Gdanieckiego (gen. Emila Augusta 
Fieldorfa). Bobrowski – młody żołnierz podziemia z bra-
wurowymi akcjami w końcu 1944, mający zacięcie i pod-
stawowe wykształcenie techniczne a przede wszystkim 
znakomitą pamięć skoro po pół wieku odtworzył realia 
wywózki, daty, fakty – miejscowości, wymiary baraków 
łagrów, sposób funkcjonowania Archipelagu GUŁ-ag, a 
nade wszystko katorżniczą pracę przy wycince drzew i 
ich spławianiu w postaci 6 m ciężkich bali, zasługuje na 
wielkie uznanie. Ta niewielka książeczka mówi więcej i 
lepiej niż dziesiątki innych opracowań łagiernych, nawet 
z Sołżenicynem na czele. Nie wystarczy ją przeczytać – 
trzeba z uwagą PRZESTUDIOWAĆ liczne rysunki wyko-
nane ręką późniejszego inżyniera. 

Tadeusz Bobrowski PRUSZKOWIANIN W ŁAGRACH 
Wyd. Książnica Pruszkowska 2017; str. 160; oprawa 
twarda – liczne ilustracje; posłowie Zdzisława Zaborow-
skiego; do nabycia w sieci naszych bibliotek.   

CZYM BYŁA ZIMNA WOJNA?

To wyrażenie nieobce jest mojemu pokoleniu, choć 
z wolna i tu wkradają się wątpliwości, młodsi zaś 

<zimną wojnę> kojarzą bardziej z grami komputerowy-
mi – sorry, w większości durnowatymi. Zmarły w wieku 
84 lat w styczniu 2015 profesor Jerzy Stanisław HOLZER 
należał do niewielkiej w sumie grupy naukowców histo-
ryków-politologów, jacy swą energię i wiedzę poświęcili 
studiom i popularyzacji historii Polski i Europy – nie z 
pozycji doktryn marksistowsko-leninowskich. Prof. Hol-
zer, oprócz działalności opozycyjnej, był autorem wielu 
opracowań, m.in. „Solidarność 1980-1981. Geneza i 
historia”, historii Niemiec (w czym się specjalizował) 
oraz pomnikowego dzieła „Europa wojen 1914-1939”. 
Jak pisze we wstępie do „Europy zimnej wojny” jest 
ona kontynuacją poprzedniej, ale pisanej już z autop-
sji – autor wszak przeżył wszystko to, o czym pisze, był 
„świadkiem historii” owych 45 lat. W wielu analizach 
55 tematycznych rozdziałów, z jakich się składa ponad 
TYSIĄC stronicowa książka, autor sięga do lat poprzed-
nich. Uwzględnia ponadto Europę Środkową, Bałkany i 
Europę Wschodnią (Rosję europejską), czego nie czynią 
opracowania/publikacje niemieckie, francuskie, anglo-
języczne, z wyjątkiem rosyjskich, – z jakich korzystał. Do-
datkowo w „Zimnej wojnie” sięga obficie do jednej z pu-

blikacji czeskiej. Oczywiście, Holzer zaczyna od traumy 
jaką przechodziła Europa powojenna – zresztą różnej 
w wielu państwach, od strat demograficznych (mniej 
miejsca poświęcając ogromnym przepływom ludności 
w wyniku postanowień traktatowych) i potwornego 
zubożenia na olbrzymich terenach (np. Polska, Niemcy, 
czy też zachodnia część ówczesnego ZSRR). W związku 
z czym kontynent nasz, jaki liczył 11% ludności świata w 
1913r. (341 mln) w 1985 r. miał „tylko” 492 mln – czyli 
przyrost był znacznie wolniejszy niż na innych kontynen-
tach. Co gorsza, – Europa, która dyktowała porządek 
polityczny świata utraciła go na rzecz Chin, Rosji (ZSRR) 
czy głównie Ameryki, w czym podziela pogląd Z. Brze-
zińskiego. Dość trafnie analizuje porządek traktatowy w 
Europie (nie odnosząc się jednak do świata) jałtańsko-
poczdamski zapisany na papierze a realizowany z pozy-
cji siły przez Stalina. Wraca do tego analizując pozycję 
podzielonych Niemiec i Berlina – pisząc potem o tym  
mieście, na pół wieku synonimem podzielonej Europy. 
Holzer przypomina fascynujące momenty „przesunięć” 
terytorialnych wpływów (Austria, Finlandia) – szczegól-
nie po decyzjach Chruszczowa z 1955 r. Jednak po straj-
kach w Berlinie w 1953, powstaniu węgierskim jesienią 
1956 i przymrozku w Polsce po odwilży, a szczególnie po 
wybudowaniu muru dookoła Zach. Berlina (ca 180 km) 
stało się jasne, iż status quo będzie utrzymane długie 
lata. Interesujące są szkice o Niemcach okupowanych, 
budowaniu silnych, demokratycznych Niemiec Zachod-
nich, repliki na sowiecką modłę w Niemczech Wschod-
nich. Państwa strefy ZSRR były przyporządkowane 
gospodarce centralistycznej nastawionej na budowę 
silnego bloku militarnego, gdzie potrzeby mieszkańców 
były drugorzędne. Uwadze autora nie unikają problemy 
Europy Zach. – problemy z komunizmem – dyktatury 
i niepełne demokracje, także powszechny (czy też ste-
rowany?) antyamerykanizm. Np. rozluźnienie Francji z 
NATO, protesty przeciw broni nuklearnej w Niemczech 
i w Anglii. Profesor zwraca uwagę na skandynawski 
model gospodarki – budowę państwa opiekuńczego 
(welfare state) podchwycony daleko później przez RFN, 
Francję i inne demokracje. Porównuje te osiągnięcia 
z modelem krajów naszej strefy, zauważając istotne 
różnice pomiędzy Albanią, Rumunią (polityka pro-ro-
dzinna jako wynik ambicji przywódców), Polską a NRD. 
Cytuje przy każdym omawianym zagadnieniu-rozdziale 
opracowania nawet liczne statystyki (w dziale Europa 
zdrowia, starości i młodości, czy Życie rodzinne/eman-
cypacja kobiet, obyczajowość i rewolucja seksualna). 
Oczywiście, sam – jedyny autor nie jest w stanie omó-
wić różnic w rozwoju kultury na Zachodzie i Wschodzie, 
to najbardziej ubogie rozdziały książki. Dobrze wiemy, 
jaką dla szczególnie młodych ludzi miał transfer kultury, 
czy potem pop kultury pond granicami (np. literatura, 
film czy muzyka pop), no, ale pamiętajmy, iż „Zimną 
wojnę” pisał politolog a nie socjolog, jaki by zauwa-
żył kilometrowe kolejki po „Burdę” a wieczorami słu-
chał pan-europejskiej stacji z Luksemburga. Autor ze 
znawstwem omawia upadek komunizmu w Europie 
Środkowej, jako kryzys gospodarczy bloku sowieckiego 
– nieudana pierestrojka Gorbaczowa (nieudane spo-
tkanie genseka z Reaganem w Reykjaviku; zaprzesta-
nie zagłuszania radiostacji zachodnich) i niewydolność 
gospodarki państw komunistycznych, co szczególnie 
widać było w naszym kraju. Okazało, że socjalistyczna 
gospodarka centralistyczna jest niereformowalna (o 
czym dobrze widzieli władcy Kremla) – w związku kuda 
im było do reaganowskiego wyścigu „gwiezdnych wo-

jen”. Ale prof. Holzer nie wchodzi dalej w przemiany 
ustrojowe – swe analizy zatrzymuje na początku lat 
90. – na tzw. miękkim lądowaniu uwłaszczonych do-
tychczasowych elit. W ostatnim rozdziale zastanawia 
się nad Europą narodów pod kątem Europy wieloet-
nicznej i wielokulturowej, cytując w tym krótkim eseju 
wiele statystyki i opracowań. A zimna wojna na czym 
polegała? – spyta czytelnik. Najlepiej ilustruje to jedyne 
foto w tej opasłej publikacji, foto na okładce: dopiero, 
co wzniesiony niewysoki jeszcze mur wzdłuż berlińskiej 
Bernauer Strasse dzieli ją na dwie strefy – tam dalej na 
południe miasto – stolica NRD (z której nawiewało ty-
siące ludzi) tu, już po zachodniej stronie grupa gapiów, 
dwóch policjantów oraz facet w garniturze stojący na 
maleńkim samochodzie. Pozdrawiający tych po tamtej 
stronie. Były w tym mieście dwa takie symbole podziału 
miasta, kraju, Europy – 1,5 km Bernauer Strasse (mur 
rosnący z roku na rok, do zasieków włącznie) od płn. 
strony historycznego śródmieścia (Mitte) oraz od płd. 
przejścia Checkpoint Charlie.     

Jerzy Holzer EUROPA ZIMNEJ WOJNY Wyd. Znak/
Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2012; str. 
1090; mapy; liczne przypisy źródłowe; obszerna biblio-
grafia oprawa twarda; cena (wyjściowa 69,90 zł) do 
nabycia w dobrych księgarniach znacznie niżej.

Gdańska grupa Czarno-Czarni stylem nawiązuje do 
niegdysiejszych zespołów kolorowych, lecz bez 

tego pazura big-beatowego (rockowego). Muzyką i na-
prawdę fajnymi tekstami oraz udziałem Jarosława DOK-
TORA Janiszewskiego (wokal) przypomina Elektryczne 
Gitary. I dobrze, choć tu jest wokalistka Daria Zaradkie-
wicz świetna w interpretacji niby francuskich piosenek. 
Stąd i tytuł albumiku „FRANCUSKA MIŁOŚĆ” (wyt. Rock 
Revolution/Czarno-Czarni), jaki gorąco polecamy.
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Narodziny

Warszawa w XX stulecie wchodziła z bardzo po-
ważnym problemem, mianowicie trudną sytu-

acją demograficzną. Miasto zaludniało się w niezwykle 
szybkim tempie (w latach 1900-1914 liczba ludności 
wzrosła z 685 tys. do 885 tys.), przy nie powiększają-
cym się obszarze, co wynikało z istnienia na obrzeżach 
miasta systemu fortów obronnych uniemożliwiających 
budowę nowych osiedli. Z biegiem czasu, gdy forty te 
zaczęły tracić na znaczeniu, za ich linią (szczególnie w 
kierunku zachodnim) poczęły rozwijać się osiedla miesz-
kaniowe. Ich harmonijny rozwój i związanie z Warszawą 
odpowiednią komunikacją stało się wyzwaniem dla elit 
lokalnych i władz odradzającego się państwa polskiego.

5 grudnia 1918 r. powstało Zgrupowanie Elektryfika-
cyjne „Siła i Światło S.A.”, pierwsza w niepodległej Polsce 
spółka, stawiająca przed sobą ambitne zadania. Jednym 
z nich była elektryfikacja kraju. W 1919 r. wykupiono od 
niemieckiej spółki Gesfürel dwie elektrownie: wolską (w 
Warszawie) i pruszkowską, a następnie w 1920 r. powo-
łano spółkę „Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie” (od 
1930 r. „Elektrownia Okręgu Warszawskiego”) wraz z 
uzyskaniem koncesji na elektryfikację podwarszawskich 
gmin oraz przesył energii. Umożliwiło to przejście „Sile i 
Światłu” do realizacji kolejnego celu, jakim stało się stwo-
rzenie komunikacyjnej trakcji elektrycznej, co przełożyć 
się miało na powstanie linii kolejowych, m.in. Warszawa 
– Żyrardów (przez Grodzisk Mazowiecki). Utworzony w 
roku 1920 w ramach spółki Wydział Studiów Budowy 
Kolei Elektrycznych, na czele z inżynierem Tadeuszem 
Baniewiczem (elektrotechnikiem, twórcą tramwajowej 
komunikacji elektrycznej w Wilnie, dyrektorem w struk-
turach kolei rosyjskich), przystąpił do sporządzenia pla-
nów wspomnianej trasy. Potrzebna była spółka zajmu-
jąca się realizacją. I tak powstały w 1922 r. „Elektryczne 
Koleje Dojazdowe S.A.”. W skład zarządu weszli: Tadeusz 
Sułowski, Alfons Kühn, Tadeusz Baniewicz, Kazimierz 
Gayczak, Szymon Landau i Janusz Regulski.

Posiadane przez EKD środki finansowe (500 tys. zł) 
były niewystarczające, aby mogło dojść do wykonania 
zamierzonego projektu. Konieczne stało się „wejście” 
inwestora zagranicznego. Stali się nim Anglicy, obej-
mując udziały w „EKD S.A.” za kredyt 1 mln funtów na 
18 lat. Po uzyskaniu gwarancji państwowych na spłatę 
kredytu, dalej po otrzymaniu koncesji na budowę i eks-
ploatację linii Warszawa – Żyrardów, można było ruszyć 
z pracami. Pierwszą czynnością przy wytyczeniu trasy 
było ustalenie zasadniczych punktów, przez które winna 
ona przebiegać między Pruszkowem a Grodziskiem, ze 
względu na atrakcyjność, zaludnienie, czy perspektywy 
rozwojowe (Janusz Regulski „Blaski i cienie długiego 
życia”, Warszawa 1980, s. 281). Należało zatem poko-
nać wszelkie trudności związane z wykupem terenów. 
Właściciele ziemi, przez które miała przebiegać linia EKD, 
mieli różne podejście do transakcji. Oddawano ziemię 
za darmo bądź za symboliczną sumę. Najwięcej kom-
plikacji sprawiali ci „chytrzy”, którzy wyrażali zgodę, a 
później, kiedy została zawarta umowa z sąsiadami, wy-
cofywali się pod jakimś pretekstem, chcąc wyłudzić lep-
sze warunki (Janusz Regulski „Blaski i cienie…”, s. 281). 
Niewątpliwym przykładem pierwszej postawy był wła-
ściciel Komorowa, Józef Markowicz, czy Podkowy Leśnej 
Stanisław Lilpop. Drugiej zaś Ludwik Trylski, właściciel 
Reguł, współwłaściciel firmy narzędzi rolniczych „Trylski 
i Kowalski” w Warszawie, z którym Regulski prowadził 
żmudne rozmowy zakończone sukcesem. W ich trakcie 
Regulski użył argumentacji historycznej, przypominając 

Jakub Dyba, Daniel Wolborski - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie

Ja wolę, niż bulwarów blaski, na Nowo-
grodzkiej kurz warszawski. I nocą małe, 
srebrne gwiazdki nad dworcem EKD. 

To jedna ze zwrotek „Piosenki o 
dworcu EKD” Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego z roku 1949, w którym 
przypomina jedno z bardziej charakte-
rystycznych miejsc w przedwojennej i 
powojennej Warszawie. Tam zaczynała 
się trasa Elektrycznych Kolei Dojazdo-
wych łączących stolicę z Grodziskiem 
Mazowieckim – trasa będąca już od 90 
lat stałym elementem podwarszawskie-
go krajobrazu.

Czyli krótka historia EKD 1927-2017
Opowieść o pewnej dziewięćdziesięciolatce

Trylskiemu, że jego rodzina wywodzi się właśnie z Re-
guł, dając także do zrozumienia możliwość dochodze-
nia praw do tego obszaru. To jak i obietnica zbudowa-
nia prywatnej bocznicy do majątku regulskiego skłoniły 
Trylskiego do ugody. 

W 1925 r. rozpoczęto wytyczanie, a w maju 1926 r. bu-
dowę linii w Komorowie i prowadzono ją jednocześnie 
w dwóch kierunkach docelowych: do Warszawy oraz 
Grodziska Mazowieckiego.  Bazę w Komorowie połą-
czono łącznicą kolejową ze stacją PKP w Pruszkowie dla 
umożliwienia pełnowagonowych dostaw materiałów, 
niezbędnych do budowy linii. W związku z planowa-
ną rozbudową linii m.in. w kierunku Żyrardowa, Błoni 
i Mszczonowa lokomotywownię i warsztaty zaplecza 
technicznego usytuowano w Grodzisku Mazowieckim. 
W Warszawie punkt początkowy zlokalizowano przy 
ul. Nowogrodzkiej tuż przy skrzyżowaniu z ul. Marszał-
kowską. Od Warszawy do Podkowy Leśnej linię zbudo-
wano jako dwutorową (długości ok. 25 km), natomiast 
pozostały odcinek do Grodziska Mazowieckiego (ok. 7 
km) posiadał tylko jeden tor, mimo że budowniczowie 
planowali w późniejszym okresie dobudowanie drugiej 
nitki, rezerwując na ten cel niezbędny pas terenu. Ogól-
nie długość całej linii wyniosła 32 km. Ważnym novum 
zastosowanym podczas prac budowalnych był pierwszy 
w Polsce most o konstrukcji ramowej, umiejscowiony 
nad Utratą pod Pruszkowem.

Początki działalności

W niedzielę 11 grudnia 1927 r., o godz. 9:54, z gro-
dziskiej lokomotywowni wyruszył do Warszawy 

pierwszy pociąg służbowy. Uroczyste otwarcie nastąpiło 
na początkowym przystanku przy ul. Nowogrodzkiej w 
Warszawie, skąd, punktualnie o godzinie 11:05, odje-
chał do Grodziska Mazowieckiego pierwszy oficjalny 
pociąg pasażerski, złożony z trzech wagonów. Pociąg ten 
zainaugurował eksploatację linii Elektrycznych Kolei Do-
jazdowych. Kolejne pociągi, w składach jedno- lub dwu-
wagonowych, zapoczątkowały regularną komunikację 
pasażerską według rozkładu jazdy, przewidującego pier-
wotnie 6 par kursów dziennie (mimo, że zapowiadano 

kursowanie składów docelowo co 10 minut). Opłata za 
przejazd wynosiła 7 groszy za kilometr. Czas przejazdu 
całej trasy wynosił 66 minut.

Istotnie, rzeczywistość udowodniła, że budowa kolei 
elektrycznej i jej eksploatacja w terenie słabo zaludnio-
nym przekracza możliwości środków społecznych i może 
być realizowana jedynie przez państwo… Ale byliśmy za-
angażowani i pieniędzmi, i, do pewnego stopnia, ambi-
cjonalnie. Z tych też względów w 1934 r. (1932 r. – D.W.)
zrobiliśmy jeszcze jeden poważny wysiłek na rzecz EKD, 
a mianowicie „Siła i Światło” uzyskała w Belgii kredyt 
gotówkowy w sumie 800 000 złotych na rozszerzenie 
wpływów EKD przez wybudowanie rozgałęzień głównej 
linii kolejowej w trzech ważnych kierunkach, a więc ze 
Szczęśliwic do Włoch [uruchomienie w 1932 r. – D.W.], 
z Podkowy Leśnej do Milanówka [uruchomienie w 1936 
r. – D.W.] i wreszcie w Grodzisku przedłużono linię przez 
całe miasto aż do dworca PKP [uruchomienie w 1932 r. – 
D.W.]. Dało to niewątpliwie pozytywne rezultaty, jednak 
wybuch wojny nie pozwolił nam doczekać się wymarzo-
nej rentowności (Janusz Regulski „Blaski i cienie …”, s. 
380-381). Pociągi Elektrycznych Kolei Dojazdowych w 
ostatnich latach przed wojną (1938 – 1939) kursowały 
już w składzie trzech wagonów, z częstotliwością w go-
dzinach szczytowych – na linii z Warszawy w kierunku 
Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Podkowy Leśnej 
– co 10 minut, a na linii do Włoch – co 20 minut. W 1939 
r. pociągi EKD przewiozły ogółem 4,23 mln pasażerów. 
Ponadto planowano rozbudowę linii o kolejne odcinki: 
do Błoni, Mszczonowa, z Komorowa do Nadarzyna.

Okres wojny

Działania wojenne we wrześniu 1939 r. przynoszą 
duże zniszczenie taboru EKD. Pracownicy Kolei 

biorą udział w obronie linii Ochota-Wola. Ich upór i ofiar-
ność powodują, że już w listopadzie 1939 r. EKD kursuje 
na całej trasie.

Okupacja Warszawy powoduje, że wielu jej mieszkań-
ców przenosi się na tereny podmiejskie, położone wzdłuż 
linii EKD. Przekłada się to na znaczny wzrost pasażerów. 
Dzięki polskiemu kierownictwu zakłady kolejowe zatrud-

niają trzy razy więcej osób, niż to jest wymagane. W ten 
sposób udaje się pomóc osobom ukrywającym się przed 
władzami okupacyjnymi. Personel EKD stara się także 
chronić pasażerów, ostrzegając o działaniach strony nie-
mieckiej. Wśród pracowników tworzą się komórki organi-
zacyjne ruchu oporu, Armia Krajowa przerzuca broń. 

W trakcie Powstania Warszawskiego wagony kolej-
kowe stały się częścią barykad powstańczych. Dzięki 
wykonaniu zaprojektowanego przez zawiadowcę EKD, 
Czesława Szczypiora, połączenia kolejowych linii te-
lefonicznych z liniami telefonicznymi sieci pocztowej 
warszawskiej, pracownicy Kolei utrzymywali do końca 
sierpnia 1944 r. łączność z walczącą stolicą. Po upadku 
powstania zaczęły się wywózki ludności do obozu przej-
ściowego w Pruszkowie (Dulag 121). Pracownicy Kolei 
Dojazdowych ułatwiali wywożonym warszawiakom 
ucieczkę, dając im swoje mundury i czapki, jak i wyku-
pując całe transporty za pieniądze zebrane wśród nich 
lub od pasażerów.

Pod koniec 1944 r. wojska hitlerowskie zaczynają  
niszczenie urządzeń i wyposażenia kolejowego, chcąc 
wysadzić całą linię. Pracownicy „Ekadki” wynoszą, pod 
pozorem napraw, wiele rzeczy, co skutecznie udarem-
nia Niemcom wywóz majątku. Niestety, udaje im się  w 
styczniu 1945 r. wysadzić elektrownię w Pruszkowie, co 
w poważny sposób wpłynęło na kursowanie pociągów. 
Mimo tego udało się wznowić ruch, dzięki wykorzystaniu 
trzech parowozów. Taki stan trwał do 19 maja 1945 r., 
kiedy przywrócono na całej trasie energię elektryczną.

Czasy powojenne

Koniec wojny to czas powrotu ludności cywilnej do 
stolicy. Zapełniające się osiedla w samej Warsza-

wie, jak i wokół niej, wymagały sprawnego transportu. 
W celu sprostania tym wymogom spółka EKD urucho-
miła dodatkowo pomocniczą komunikację autobusową 
łączącą tereny podwarszawskie z miastem Warszawa. 
Nadzór nad nią objął Wydział Komunikacji Pomocniczej 
– „Wykop” na czele z Januszem Regulskim. Zajezdnię zlo-
kalizowano przy ulicy Złotej, zaś dworzec autobusowy 
przy Alejach Jerozolimskich. Regularny ruch autobusów 
rozpoczął się w marcu 1946 r. i obejmował połączenia 
z Pruszkowem, Nadarzynem, Mszczonowem, Błoniami, 
Sochaczewem i Grodziskiem Mazowieckim. Liczba pasa-
żerów pod koniec 1947 r. przekroczyła 5 milionów.

W październiku 1947 r. upaństwowiono EKD Warsza-
wa-Grodzisk Mazowiecki, włączając całą linię do nowo 
tworzonego Zarządu Warszawskich Kolei Dojazdowych. 
Z kolei w kwietniu 1951 r. zmieniono nazwę EKD na 
WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa). Kolejna zmiana 
nastąpiła w grudniu 1963 r., gdy skrócono linię, budu-
jąc nowy przystanek „Warszawa Ochota WKD” oraz 
likwidując stację położoną u zbiegu ulic: Nowogrodz-
kiej i Tarczyńskiej (pociągi będą kończyć swój bieg na 
przystanku „Warszawa Śródmieście WKD”). W 1966 
r. zlikwidowano odcinek miejski na terenie Grodziska 
Mazowieckiego, zaś w roku 1972 skrócono torowisko 
na terenie Milanówka.

Maszerowali w stronę kolejki. Przeładowane wagony 
mknęły w kierunku Warszawy. Te, które szły w przeciwną 
stronę, mniej były natłoczone, ale w Komorowie wraz z 
nimi wsiadło wiele bab z koszami, workami, jechały po 
zakupy na targ. W Nowej Wsi, a zwłaszcza w Podkowie, 
przybyło tych podróżniczek. Znały się one między sobą, 
witały, rozmawiały, wymieniały ceny produktów… Za 
Podkową na każdej stacyjce powiększało się ich gwarne 
grono, stopniowo w wagonie zrobiło się bardzo ciasno. 
Basta i Edek stali na przedniej platformie drugiego wa-
gonu… Tak dotoczyli się do Grodziska. Wagony stanęły 
i kupy bab wysypały się na zabłoconą ulicę (fragment 
opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza „Dziewczyna i 
gołębie” z 1960 r.).

Zwiększające się stale zapotrzebowanie na przewóz 
osób jak i rosnące koszty napraw wagonów, spowodo-
wały na początku lat sześćdziesiątych podjęcie decyzji o 
wymianie taboru. Pafawag Wrocław opracował doku-
mentację i wykonał prototyp dwuwagonowego i dwu-
kierunkowego pociągu. Pierwsza próbna jazda odbyła 
się w 1969 r. Łącznie do 1972 r. dostarczono 40 wagonów 
oznaczonych EN94. Dzięki temu zdolność przewozowa 
WKD wzrosła dwukrotnie. Pod koniec grudnia 1974 r. 
dokonano ostatniej, ale mającej znaczenie dla dalszego 
funkcjonowania, zmiany trasy WKD na terenie Warsza-
wy. Pociągi wycofano z ulicy Szczęśliwickiej, by za przy-
stankiem „Warszawa Raków” skierować je po nowo 
wybudowanym wiadukcie nad torami radomskiej linii 
PKP.

„Wukadka” to ciągle obecna w naszej „małej Ojczyź-
nie” wiekowa dama, będąca świadectwem historii wielu 
ludzi i miejscowości. Pojawiająca się na kartach wierszy 
i opowiadań. Pomimo „podeszłego” wieku stale się 
upiększająca, by zapewnić komfort swoim pasażerom.
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Rok 1985. Był piątek wie-
czór, zadzwonili do mnie z 
biura NBC z informacją, że na-
stępnego dnia mam lecieć do 
Rzymu i pracować przez cały 
tydzień dla porannego pro-
gramu „Today Show”. Miałem 
wziąć ze sobą garnitur i rano 
stawić się po odbiór Wielka-
nocnego koszyka, przezna-
czonego jako prezent dla Pa-
pieża. Szkopuł był w tym, że 
jedyny garnitur jaki kiedyś 
miałem sprzedałem zaraz po 
ślubie a tym, co mogło przy-
pominać odświętny strój była 
jeszcze nigdy nie założona 
przeze mnie niebieska mary-
narka i granatowe Wranglery, 
na szczęście ze zwykłej baweł-
ny a nie jeansowe. 

Maciej Bugajak - operator filmowy
Foto ze zbiorów autora

Następnego dnia zaprezentowano mi koszyk 
po czym rozmontowano go dla potrzeb 

transportu na pokładzie samolotu. Osobno bazie, 
osobno ciasta, osobno malowane jajka itd. Były 
też małe kurczaczki do zamontowania na wiklinie, 
z której zrobiono koszyk. 

Po przylocie do Rzymu dowiedziałem się, że to 
był pomysł wiceprezydenta NBC, niestety już te-
raz nieżyjącego Tima Russerta, który chciał, żeby 
polski pracownik NBC nie dość, że przyjechał z 
prezentem ale aby poprosił Jana Pawła II w cza-
sie audiencji, żeby zaśpiewał po polsku z chórem 
z Filadelfii, który miał być drugim uczestnikiem 
wydarzenia obok grupy z NBC. No tak po prostu, 
hej Ojcze Święty, zaśpiewaj z nimi! 

Wiedziałem, że mam przechlapane. Dzień póź-
niej, w wigilię naszej prywatnej mszy i audiencji 
z Papieżem mój kolega spotkał dawno niewidzia-
nego operatora z konkurencyjnej telewizji, który 
sporo czasu spędzał w ogarniętym walkami Li-
banie. Zaprosiłem obydwu na kieliszek Poloneza 
do mojego pokoju. Kiedy w końcu mnie opuścili 
około 4. nad ranem, po opróżnieniu dwóch bute-
lek (sic!) uświadomiłem sobie, że za dwie godziny 
muszę być gotowy do wyjazdu a koszyk w polu! 
Natychmiast zabrałem się za złożenie prezentu 
zgodnie ze wskazówkami moich przyjaciół z war-
szawskiego biura. Nie było to łatwe, ciasta od 

Bliklego przemoczyły papier, w które były zapa-
kowane, jedno jajko mi upadło i lekko się stłukło 
więc obróciłem je na drugą stronę, najgorsze były 
małe kurczaczki. Ich druciane nóżki łamały się przy 
każdej próbie zagięcia na wiklinowych gałązkach! 
Śmiałem się na głos z siebie, myśląc o sytuacji, w 
której ktoś mógłby mnie zobaczyć. Lekko podpity 
facet przygotowuje koszyk dla Papieża! 

Już dwie godziny później stałem dwa metry od 
Niego, przygotowując się do prośby o wspólny 
śpiew. Próbowałem sobie powiedzieć, że to tylko 
starszy pan, którego mogłem spotkać w kolejce po 
mięso. I opieprzyć, że się przepycha. Ale nie dało 
się, była jakaś niesamowita aura, bijąca od Papieża, 
taka, że nawet ja, niezbyt wierzący miał ściśnięte 
gardło. Po mszy udaliśmy się na audiencję, chór 
śpiewał a ja nadal nie mogłem wymyślić sposobu 
na odezwanie się do Jana Pawła II. W pewnym mo-
mencie główny prowadzący „Today Show”, czar-
noskóry Bryant Gumbel zaprezentował Papieżowi 
„mój” koszyk mówiąc, że to dla Niego z Polski. Na 
to Papież spytał, czy to on go przywiózł. Bryant od-
powiedział, że to NBC. Wtedy poczułem, że to moja 
kolej i w momencie, kiedy sekretarz Papieża już go 
kierował do wyjścia krzyknąłem: Ojcze Święty, to ja 
przywiozłem go z Polski! Na co Jan Paweł II odwrócił 
się do mnie i powiedział: Ach to Pan przywiózł, i dał 
znak krzyża.

Nie jestem pewien, czy pozwolili mu konsu-
mować skądinąd przepyszne ciasta, ale misję 
wypełniłem. Wiceprezydent NBC był cały w 
skowronkach bo właśnie o to mu chodziło, o 
wymianę zdań po polsku pomiędzy Papieżem 
a członkiem ekipy. Później musiałem nawet 
udzielić paru amerykańskim gazetom wywia-
dów, w których pominąłem oczywiście okolicz-
ności związane z szykowaniem koszyka. Reszta 
tygodnia upłynęła na przygotowaniach do po-
rannego programu na żywo, dużo ciężkiej pracy 
a jedynymi posiłkami w ciągu dnia były ham-
burgery z McDonalda albo Pizza Hut. Na szczę-
ście nadszedł dzień, w którym wszyscy mieli 
wolny wieczór a dodatkową okazją do wspólnej 
i z pewnością przepysznej kolacji były urodziny 
naszej kolumbijskiej montażystki Marii. Ponie-
waż chwaliła się swoją znajomością włoskiego, 
wszyscy korzystali z jej pomocy przy wyborze 
dań. Ja poprosiłem o największy możliwy stek 
wołowy. Kiedy mój sąsiad z przeciwka dostał 
swoje danie ucieszyłem się bardzo, bo na ta-
lerzu miał co najmniej 400. gramowy kawał 
grillowanego mięsa. Jednak kiedy pojawiło się 
moje danie ogarnęła mnie rozpacz. Okazało się, 
że Maria popełniła błąd i zamiast oczekiwane-
go steka dostałem gotowany plaster wątróbki, 
polanej jakimś nieokreślonego koloru sosem! 

Na szczęście Alvaro, nasz drugi montażysta, po-
chodzący z mariażu Urugwajczyka z Włoszką a 
będący w swoich gabarytach połową mnie, po-
dzielił się swoją porcją. Niebo w gębie! Teraz już 
usatysfakcjonowany zamówiłem, niestety rów-
nież z pomocą Marii jak największą możliwą 
kawę. Co mogło pójść nie tak? Okazało się, że 
każdy dostał swoją większą czy mniejszą a ja na 
końcu najmniejszą kawę na świecie! W filiżance 
z domku Barbie… Wszyscy mieli sporo ubawu, 
ja może trochę mniej i obiecałem sobie więcej 
nie korzystać z lingwistycznych usług Marii. 

A teraz przeskoczę w czasie do pamiętnej 
nocy sylwestrowej roku 2000. Wszyscy bali się 
problemów z komputerami itd. Syndrom 2000. 
Byłem wtedy w Moskwie i zostałem wysłany 
razem z moim rosyjskim przyjacielem z biura 
ABC News na zdjęcia na stacji metra. Miałem 
filmować moment, kiedy zegar przekracza go-
dzinę 12. i metro staje! Nic takiego oczywiście 
się nie zdarzyło ale był to jeden z nielicznych 
Sylwestrów, kiedy wypiłem toast nie szampa-
nem a Coca Colą z puszki, w towarzystwie An-
drieja, na peronie stacji metra w Moskwie. Na 
koniec troszkę spóźnione życzenia Noworoczne 
i jak najmniej toastów oranżadą dla wszystkich 
szanownych Czytelników moich wypocin! Wasz 
korespondent nie zawsze wojenny.

REKLAMA

Z pamięci najemnika (8) - Rzym´85 
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Zachariusz Boczek - część III 
FISZER

Podjechała dorożka pod samiuśkie wrota.
Szkapie na dalszą jazdę przeszła już ochota,
I rada z postoju o bruk kopytem skrobie,
Straciwszy absolutnie ufność ku osobie,
Która to osoba, oj wcale nie tak mała,
Dryndę starą na Mazowieckiej zatrzymała.
Wysiadł z niej, z wielkim trudem, mąż ogromny, 
wielki.
Surdut w szwach mu pękał, spodnie trzymały szelki.
Nos miał potężny, wydatny, a nawet obfity.
Brodę rudą, rozwianą, na twarzy wykwity.
Widać, że od szklanicy w swym życiu nie stronił.
Życie w miejscu stanęło, a on je przegonił.
Czy to Zeus gromowładny na Ziemię przybył,
Olimp pusty zostawił, jak stał tak wybył?
Może to ponownie Gigantów nastał czas?
Trza zbierać manatki i umykać w las.
Oj nie, już poznaję to Onufry Zagłoba.
A skądże, to  Franc Fiszer, Ziemiańskiej ozdoba.
Filozof, erudyta, birbant nad birbanty.
Bohater anegdot, a także frant nad franty.
Niewielu takich w Polsce było, ech niewielu!
Ucz się o nim i słuchaj drogi przyjacielu.

(Z.P.)

Suchar odpękał te swoje trzy miechy i już za 
tydzień wychodził na świeże powietrze. W 

pudle miewał różniste wizyty, a i owszem, ksiądz 
jegomość się pojawiał, czasem jakiś kumpel oraz 
pani Zofia. Tak pani Zofia, osoba delikatna, subtel-
na, pełna wdzięku, mająca w dużej klatce piersio-
wej, olbrzymie, czułe serce. Traktowała osadzo-
nych jak własne dzieci. Suchar  żałował nawet, 
że go nie kąpała i nie całowała na dobranoc. No 
cóż nie można mieć wszystkiego. Pani Zofia Kę-
pińska była oddelegowana do pracy z więźniami 
z Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności 
i ze swoich obowiązków wywiązywała się znako-
micie. Swoimi czasem nudnymi gadkami starała 
się pomóc Sucharowi, aby po wyjściu ostał się po-
rządnym człowiekiem. Miał wejść na nową życio-
wą drogę, pełną dobrych uczynków, uczciwości 
i szlachetnego postępowania. Zachariasz zgadzał 
się z rozmówczynią w całej rozciągłości, a nawet 
jędrności. Nie patrząc jej prosto w oczy, jeno ze 
trzydzieści centymetrów niżej. Kiedyś na kolejnej 
wizycie pani Zofia spytała Suchara.

- Panie Zachariaszu, a jakież to książki szczegól-
nie lubisz pan czytać?

- Jeśli miałbym być szczery to żadne łaskawa 
pani. Szkoda czasu i atłasu.

- Ależ drogi panie! - żachnęła się kobieta.
- No dobra- odpowiedział Suchar pojednawczo- 

mogą być cienkie i z obrazkami, najlepiej z gołymi 
babami w samej rzeczy, jakby nie było.

Niestety drodzy czytelnicy, pani Zofia nie znie-
chęciła się. Przeciwnie drążyła temat dalej wier-
cąc Zacharowi przysłowiową dziurę w brzuchu. 

- A co by pan powiedział na jakieś książki z 
wierszami, lubi pan poezję? Na przykład modne 
aktualnie tomiki  poetów Skamandra. Grupa tych 
młodych twórców przybrała swoją nazwę od rzeki 
opływającej mityczną Troję, ale co ja będę sobie 
język strzępiła, przecież pan na pewno to wie!

- Wierszyki pani Zosiu to ja i owszem. Taki jeden 
to pamiętam jeszcze z dzieciństwa.

Poszła Magda za chałupę,
Pokazała chłopcom d…ę,
Śmiały się chłopaki w głosy,
Bo na d…e rosły włosy.
Rechot Suchara toczył się po więziennym kory-

tarzu niczym piłka po trawie. Pani Zosi nie drgnął 
ani jeden mięsień na twarzy. Poczekała aż Suchar 
przestał rechotać i kontynuowała.

- Mam dla pana dwie dobre książeczki, mogę 
pożyczyć na kilka dni jeśli pan sobie życzy.

Suchar sobie nie życzył, ale jak spojrzał w dekolt 
pani Zosi to już sobie życzył. Pierwszą wziął do 
ręki książkę Tuwima pt. Sokrates Tańczący.

- Za przeproszeniem ten Sokrates, to jakiś tan-
cerz, czy baletmistrz albo cóś?

– Panie Zachariaszu to grecki filozof i nie jest on 
głównym bohaterem tego zbioru.

- Mój kumpel Bocian (ma taką ksywę), to on też 
często struga greka, szczególnie jak zrobi jakąś 
nawalankę. A ta druga to o czym?

- To zbiorek Lechonia, bardzo dobra poezja, 
gwarantuje panu.

- Srebrne i Czarne – przeczytał tytuł. O właśnie 
mam koleżkę na Srebrnej, a na nazwisko Czarny, 
w mordę to o nim? Ale zbiegowisko. Ja kroch-
malę.

- Na pewno nie, z całą pewnością nie o nim – 
odparła pani Zofia.

Widzenie skończone zakomunikował klawisz. 
Suchar podziękował swojej dobrodziejce za 

wizytę i udał się do celi odsiedzieć jeszcze ty-
dzień. Siedział jak na szpilkach. Aż go siedzenie 
bolało. Siedział i czytał. Czytał i siedział. Czasem 
też wstawał i chodził, ale czytał.

Minął tydzień.
Wracając do domu z porannych zakupów niósł 

w ręku bańkę z mlekiem, bochenek chleba i 
wczorajszy Kurier  Warszawski, który ktoś zosta-
wił na przystanku tramwajowym.

Siadł przy śniadanku w swoim mieszkanku (no 
proszę, ale mi się rymnęło) i wyczytał w gaze-
cie, że Skamandryci spotykają się w kawiarni 
Mała Ziemiańska przy ulicy Mazowieckiej pod 
numerem dwunastym. Wziął gazetę i udał się 
do sławojki znajdującej się w rogu podwórka. 
W pewnym momencie od lektury oderwały go 
głośne krzyki:

– Suuchaarr! Otwieraj. Kurde, kolegi nie chcesz 
wpuścić czy jak? O rzesz ty w mordę, z garunku 

wyszedł i kumpla nie poznaje, otwieraj mordo 
zapyziała.

Suchar pośpiesznie zakończył czynności i opu-
ścił wygódkę.

– Czego się wydzierasz idioto, nie widzisz, że 
byłem tam gdzie „król piechotą chodzi”.

W tym momencie lokatorka znad bramy krzyk-
nęła do Bociana:

– Jak będziesz gnoju wydzierał te japę, to ci 
mój stary ją otłucze, jak kwaśne jabłko! Dopie-
ro co rano wrócił z roboty, a tu jakiś hycel japę 
wydziera!

– Przepraszam pani Wiśniewska, koleżka do-
piero co mowę odzyskał, jęzor mu kołkiem sta-
nął i tak trzy dni go trzymało – szybko wepchnął 
Bociana do mieszkania, żadna draka nie była 
mu potrzebna. Koledzy wypili ćwiartkę, którą 
przyniósł Bocian, a Suchar wyłuszczył mu swój 
nowy plan.

– Będziemy obrabiać literatów, rozumiesz. Oni 

muszą mieć kupę forsy z tych książek. Balują cią-
gle w jednej knajpie, na Mazowieckiej i my tam 
też pourzędujemy, tylko ubierz się przyzwoicie, 
bo cię nie wpuszczą, kumasz? Kumał. Masz - wci-
sną koledze dwie książki - przeczytaj bo będzie-
my dla picu  głośno dyskutować o poezji.

– O czym? – zapytał zdumiony Bocian- w tym 
pudle to cię zupełnie pogięło, zupełnie. Suchar 
walnij się w łeb! No kurde, ja i poezja! Dobre 
sobie.

– Jutro o osiemnastej róg Mazowieckiej i  Świę-
tokrzyskiej, tylko nie spóźnij się bo nogi z d…y 
powyrywam! Zrozumiano? No to wypierdatki.

Dzień dłużył  się Sucharowi jak jasna cholera. 
O siedemnastej wyleciał z domu jak z procy, za 
dwadzieścia szósta był na miejscu. Po pięciu 
minutach pojawił się Bocian w czarnym wełnia-
nym płaszczu i czarnym pilśniaku. Wyglądał dość 
przyzwoicie.

– Komu zginęło odzienie zapytał Suchar.
– Nie wiem, nie znam gościa, kimał, zalany, w 

parku na Starynkiewicza i chyba poczuł, że musi 
się rozebrać. Styczniowa noc, a tu gorąc jak cho-
lera! Koledzy zarechotali jak stare żaby. Śmiech 
to zdrowie. W kilka minut byli w Ziemiańskiej. 
Prawie wszystkie stoliki zajęte. Jeden wolny był 
w końcu sali. Rozebrawszy się uprzednio siedli i 
zamówili (no jak myślicie co, a nie prawda) za-
mówili dwie małe czarne. Na dole gwar klien-
tów był raczej stłumiony, bo wszyscy wsłuchiwali 
się w głośne rozmowy dochodzące z antresoli, 
gdzie urzędowali literaci. Z góry dochodziły gło-
śne śmiechy i prawie całe rozmowy. Wcale nie o 
literaturze czy poezji. Wręcz przeciwnie. Były to 
rozmowy o życiu.

Cienki głos – … u pani Dąbrowskiej w piątek 
jadłem na kolacje pyszne śledzie.

Głos tubalny – a jak myślicie panowie, do jakiej 
rodziny należą śledzie- cisza.

Głos tubalny – śledzie należą do rodziny zaką-
sek!! Ha, ha, ha!

Głośne śmiechy i oklaski towarzyszyły tubal-
nemu.

Tym razem dał się słyszeć głos bardziej nosowy 
– czytałem w gazecie, że dwaj młodzi oficero-
wie gdzieś w Rembertowie pojedynkowali się o 
kobietę.

Inny głos – przecież to i niemodne i niedozwo-
lone. Nasi dziadowie to i owszem ale teraz? W 
dzisiejszych czasach?

Głos tubalny – A czy wiecie panowie na jakie 
kategorie dzielą się kobiety? Kobiety dzielą się 
na dwie kategorie: damy i nie damy! Ha, ha, 
ha. Tubalny śmiech tego gościa i jego dowcip-
ne gadki zaintrygowały Suchara, ale właśnie do 
stolika obok, któren się właśnie zwolnił zasiadło 
dwóch podchmielonych gości, prawdopodobnie 
z prowincji, gdyż obok kawiarni znajdowało się 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i tam zała-
twiali pewnie swoje ziemskie czy nieziemskie 
sprawy. Widać  załatwili pozytywnie, gdyż gęby 
mieli bardzo ucieszone lecz nie uciszone. Gło-
śno się sprzeczali o to, co zamawiają i kto kogo 
zaprasza.  Byli przy forsie, co ucieszyło naszych 
kompanów.

Z góry ponownie przebił się tubalny głos – 
panowie, jak się zapatrujecie na ten bałagan 
w sejmie i te ciągła manifestacje? – dalej było 
słychać jakieś strzępki zdań i pojedyncze urwane 
wypowiedzi. Nad nimi zapanował ten wodogrz-
mot czyli tubalny.

Głos tubalny – nie będzie porządku w Polsce 
jeśli się nie rozstrzela siedmiuset pięćdziesięciu 
tysięcy szubrawców.

- A jeśli się tylu nie znajdzie? – zapytał jakiś 
cienki i piszczący.

-  Nic nie szkodzi- odpowiedział tubalny- w razie 
czego dobierzemy z tych uczciwych! Ha, ha, ha!

I dało się słyszeć ogólną radość i wesołość  z 
antresoli literatów, a na dole panowie ziem-
scy szykowali się do płacenia. Jeden i drugi 
sięgnęli do kieszeni. Wyciągając pieniądze nie 
dostrzegli że po kilka banknotów wypadło im 
na ziemię. Suchar prędziutko poleciał do bu-
fetu i kupił dwa ciastka  z kremem. Powiedział, 
że sam przyniesie i  nie będzie fatygował kel-
nera. Wysmarował sobie podeszwy kremem 
i przeszedł się po banknotach. W tym czasie 
Bocian pożyczał od panów zapałki i przypalał 
sobie papierosa. Zapłacili przy bufecie po-
śpiesznie opuszczając lokal. Już na odchodnym 
nasz główny bohater zapytał się  kelnera, do 
kogo należy ów tubalny głos? Głos ów należał 
do Franca Fiszera, wprawdzie nie literata, ale 
przyjaciela wszystkich literatów.

W domu u Suchara przeliczyli już na spokojnie 
łup, czyli ziemiańską forsę.  Było tego, coś sześć-
set pięćdziesiąt złotych, oj nie mało, nie mało. 
Wprost nieziemska suma. Można się dorobić 
czytając poezję? Można.

Pozdrawiam Państwa Serdecznie, 
Zbyszek Poręcki.
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Grudzień przeszedł jesiennie. Może dlatego, że 
wołanie o białą zimę jest zbyt rasistowskie i 

najwyraźniej nawet aura ugięła się pod naporem 
poprawności politycznej. Zidiocenie sięgnęło nieba. 
Tak jak można snuć różne dywagacje czy anioły to 
kobiety czy mężczyźni, to w niektórych zachodnich 
gremiach pojawiają się głosy, że sam Bóg nie może 
być obciążony jednostronną płcią. Zatem, aby nie 
dyskryminować żadnej z płci, musi mieć płeć obo-
jętną. Nie jestem pewny, czy to też nie będzie dys-
kryminacyjne wobec płci żeńskiej i męskiej. Tym 
bardziej, że istnieje ruch takich osobników, którzy 
deklarują płeć… nieokreśloną? Nijaką? Czyli co? 
Dziecięcą? A jeśli to dziecięca płeć, to by oznaczało, 
ze dorosły człowiek, tzn. dorosły osobnik, jest na po-
ziomie małego dziecka, czyli ma ciężki niedorozwój 
umysłowy. Trochę się zagalopowałem, bo trzeba 
uświadomić tych wszystkich cwaniaczków od płci, 
że w języku polskim jest, co prawda rodzaj nijaki, 
jednak płcie są tylko dwie. Określone już od samego 
początku tzn. od narodzin a nawet wcześniej, jeśli 
lekarz badający ciąże jest w stanie to stwierdzić. A 
nieee – powiedzą wszyscy – tu chodzi o naszą płcio-
wą tożsamość, czyli o to, co zasadza się w naszych 
umysłach. A według niektórych psychologów tychże 
płci jest 12 a nawet więcej. Jeśli to jest w umysłach, 
to… rzeczywiście choroby umysłowe są ciężkie do 
zwalczenia. Szczególnie, kiedy pacjent jest przeko-
nany, ze jest zdrowy i nie chce współpracować przy 
leczeniu. Wracając do tematu, wydaje się, że aby 
zadowolić wszystkie płcie i żadnej nie dyskrymino-
wać Bóg powinien być multipłciowy, co przy Jego 
boskiej naturze dałoby się zrobić. W końcu już jest 
w trzech osobach, więc może też być w 12 płciach 
a może nawet więcej. 

Określenie boskiej płci to nie jedyny problem, jaki 
widzą postępowcy. Ciągle przecież nie wiemy, jaki 
kolor skóry ma Bóg. A czy w ogóle ma skórę? Oczy-
wiście, że ma, przecież my jesteśmy zrobieni na Jego 
obraz i podobieństwo. I tu zaczynają się schody. Nie 
wiemy czy odzwierciedleniem boskiego oblicza są 
biali ludzie, czy czarni, czy może skośnoocy o żółtej 
karnacji, czy czerwoni o garbatych nosach. Nie może 
być przecież tak, że wszyscy jesteśmy na Jego obraz 
i podobieństwo, bo już na pierwszy rzut oka widać 
znaczące – w wyglądzie – różnice. I teraz pytanie: 
Adam, pierwszy człowiek na ziemi i potem Ewa, co 

Postanowienie 
z jego żebra powstała, jakiej był rasy? Białej, czarnej, 
żółtej czy czerwonej? To fundamentalne pytanie. Je-
żeli będziemy wiedzieli, jaki był Adam to tym samym 
będziemy wiedzieli, jaki kolor skóry ma Bóg. A może 
był w kratkę, paski jak zebra lub łatki, taki czteroko-

lorowy. Można by przypuszczać, że taka odpowiedź 
zadowoliłaby wszystkich gdyby nie to, że od razu 
pojawią się pytania: jakiego koloru łaty (kratki lub 
paski) pojawią się na poszczególnych częściach ciała. 
Bo jeśli biała łata (pasek, kratka) pojawi się na gło-
wie… a na przykład czarna między nogami a brzu-
chem…? W tych wszystkich wywodach, nie zauwa-
żyli nawet Państwo, że w samym akcie tworzenia 
(lepienia) człowieka, zasadziła się ohydna dyskry-
minacja kobiet. Adam przecież został ulepiony, jako 
pierwszy a dopiero później z jego żebra powstała 
kobieta. Temat pierwszeństwa jest już tak oklepany, 
że sobie darujmy. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że 
Adam został ulepiony z życiodajnej gliny zaś kobieta, 
ledwie z małej części Adama, bo z jego żebra. Czy to 

czasem nie dyskryminuje kobiet? Albo mężczyzn, 
bo już zaczynam się w tym wszystkim gubić. 

To jeszcze nie koniec. Temat jeszcze bardziej kom-
plikuje sprawa seksualności pierwszych ludzi. Jeśli 
chodzi o preferencje seksualne Boga, to ten pro-

blem mamy już za sobą, bowiem Jego seksualność 
będzie determinować Jego płeć. Ale jeśli chodzi o 
pierwszych ludzi, to rzecz nie jest już taka prosta. No 
jakżeż nieprosta – ktoś powie – wiadomo, facet i bab-
ka mają się ku sobie, bo przecież spłodzili dzieci, więc 
preferencje seksualne łatwo określić. No właśnie a 
czy to czasem nie dyskryminuje kochających inaczej, 
tzn. gejów i lesbijki? No jak najbardziej. Adam, nawet 
gdyby chciał być gejem to i tak nie ma na to żadnych 
szans, bo drugim osobnikiem ludzkiego rodzaju jest 
kobieta i przez sam ten fakt został brutalnie zmuszo-
ny do bycia hetero. Jego partnerka Ewa również. Dys-
kryminacja ze względu na preferencje seksualne jest 
aż nadto widoczna. Z drugiej strony, można przypusz-
czać, że Bóg zrobił to celowo. Gdyby stworzył dwóch 

Adamów lub tylko dwie Ewy, to raczej rodzaj ludzki 
by się nie rozmnożył. Nie zmienia to jednak faktu, że 
jest to niezwykle dyskryminujące. 

Rozmyślając nad tym wszystkim, siedziałem na 
murku pod sklepem i popijałem piwo. Przyszedł 
Staś i w milczeniu usiadł obok mnie. Jakoś nie chcia-
ło mi się go wciągać w teologiczno-egzystencjonal-
ne problemy, więc pozdrowiłem go tylko lekkim 
kiwnięciem głowy i milczałem dalej, popijając piwo 
oczywiście. Staś też kiwnął głową i być może, na znak 
solidarności ze mną, też milczał, ale nie miał piwa. W 
torbie miałem i dla niego piwo, ale czekałem aż nie 
wytrzyma i się o nie upomni. Ale się nie upomniał. 
Twardziel – pomyślałem – czeka aż ja zaproponuję. 
Nic jednak się nie działo. Dalej siedzieliśmy w mil-
czeniu. Z tym, ze ja popijałem piwo. Zacząłem na-
wet siorbać, żeby zwrócić Stasia uwagę i zrobić mu 
smaku. Staś zerknął tylko na mnie z pogardą i nadal 
milczał. 

– No, co jest Staś? – nie wytrzymałem – Piwa nie 
chcesz?

– Chcę – odpowiedział.
– No – ucieszyłem się wyjmując dla niego piwo z 

torby – To trzymaj.
Jednak Staś ku mojemu zdziwieniu nie wziął ode 

mnie piwa. Powiedział tylko:
– Nie mogę.
– A co? Chory jesteś? – spojrzałem na niego z nie-

dowierzaniem.
– Zdrowy – jęknął Staś i widząc, że nic nie rozu-

miem dodał z ociąganiem – Postanowienie mam 
noworoczne.

– Jakie?!
– Że piwa nie będę pił.
– W ogóle? – nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę.
– Przez miesiąc.
– Aaaa to takie rzeczy… Miesiąc męczarni – poki-

wałem głową ze zrozumieniem.
– Słowo się rzekło – skwitował Staś.
Poszperałem w swojej torbie i wyciągnąłem dwie 

małe szklaneczki zwane dawniej literatkami, potem 
małą półlitrówkę czystej i polałem.

Staś zrobił wielkie oczy. Spojrzał na mnie pytająco.
– Postanowiłeś nie pić piwa – odezwałem się uno-

sząc swoją literatkę.
Na twarzy Stasia pojawił się uśmiech a w jego 

oczach błysnęła radość. 
– A popitka? – niepewnie spytał Staś, ale i na to 

miałem odpowiedź: podałem mu kanapkę.
Stuknęliśmy się szkłem a ja już wiedziałem, że sta-

siowe postanowienie będzie dotrzymane.

W ostatni czwartek miesiąca, 4 stycznia na ulicy Regulskiej w Regu-
łach został przywrócony ruchu pieszy, rowerowy oraz samochodo-

wy. Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego oraz gminy Michałowice, mogą 
już swobodnie chodzić i jeździć ulicą. Przebudowę zakończono przed cza-
sem.

„Bardzo się cieszymy, że dziś udało się otworzyć dla ruchu ulicę Regulską 
w jej odcinku pomiędzy koleją WKD a Alejami Jerozolimskimi. Była to od-
ważna inwestycja, ponieważ prowadziliśmy prace zimą. Z przymrużeniem 
oka mogę powiedzieć, że kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Mieszanka 
sprzyjających warunków pogodowych i dobrej pracy drogowców sprawiły, 
że droga jest otwarta przed czasem” – komentuje Starosta Maksym Gołoś.

Przebudowa drogi trwała od 7 listopada 2017 roku. Zakres prac obejmował 
budowę chodnika, drogi pieszo-rowerowej, odwodnienia oraz przebudowę 
jezdni. Inwestycja o wartości 3 229 980 zł, została sfinansowana po połowie 
przez powiat pruszkowski i gminę Michałowice.

„Liczę na to, że kolejne inwestycje też będą przebiegały w tak znakomitym 
tempie. Myślę, że przejściowe niedogodności dla mieszkańców w związku z 
zamknięciem tego odcinka się opłaciły” – dodaje Starosta Maksym Gołoś.

Ulica Regulska w Regułach już otwarta
Tekst & foto - Adam St. Trąbiński - dziennikarz
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Akumulacja rzeczna

Akumulacja rzeczna, czyli osadzanie materia-
łów niesionych przez rzekę, następuje wtedy, 

gdy obciążenie rzeki przekracza jej zdolność trans-
portową. Wówczas transportowany materiał zo-
staje zakumulowany i nazywany jest aluwiami. W 
korycie rzecznym gromadzący się materiał (najczę-
ściej żwirowo-piaszczysty) tworzy rozmaite formy 
akumulacyjne. Należą do nich np. długie nasypy 
ukierunkowane zgodnie z nurtem – tzw. mielizny 
korytowe. Przy niskich stanach wody wystają one 
ponad poziom rzeki tworząc wyspy aluwialne. W 
rzekach meandrujących (o krętym przebiegu) po-
wstają mielizny i wały odsypowe na wewnętrznych 
stronach meandrów (zakoli rzeki). 

W czasie wysokich stanów wody (wezbrania) rze-
ka może transportować grubszy materiał, który po 
opadnięcia wezbrania osadza się w postaci bruku 
rzecznego w korycie rzeki. Natomiast na obszarach 
zalewowych (terasach) podczas wezbrań i ich opa-
dania zachodzi transport, a następnie osadzanie się 
drobnoziarnistych aluwiów (ił, muł, drobnoziarni-
sty piasek, substancja/materiał organiczny). W ten 
sposób na obszarach zalewowych tworzą się żyzne 
gleby - mady. 

Akumulacja w zróżnicowanej ilości następuje na 
całej długości biegu rzeki, ale największa jest w miej-
scu, gdzie następuje nagły spadek zdolności trans-
portowej rzeki, np. w miejscu, gdzie rzeka opuszcza 
wąską dolinę górską i wpływa na obszar płaski (Fot. 
1). Również gdy do rzeki głównej wpada jej dopływ, 
którego spadek jest większy od spadku rzeki głów-
nej, zachodzi osadzanie materiału u ujścia dopły-
wu. Zakumulowany w ten sposób materiał skalny 
tworzy stożki napływowe, zbudowane z reguły ze 
stosunkowo słabo wysortowanego materiału. Duże 
ilości materiału skalnego mogą gromadzić się także 
poniżej załomów skalnych, u podnóży wodospa-
dów, w obszarach katarakt. Największa jednak ilość 
transportowanego materiału osadzana jest przy uj-
ściu rzeki do morza lub jeziora. Tworzą się tam roz-
ległe stożki piaszczyste o wachlarzowatym kształcie, 
wkraczające w głąb zbiornika. Ich wielkość w miarę 
postępującej akumulacji rośnie, a poszczególne ła-
wice/stożki często łączą się ze sobą - powstaje piasz-
czysta równina zwana deltą. Może ona być pocięta 
licznymi korytami uchodzącej do morza/jeziora 
rzeki. Określenia tego użył po raz pierwszy w sta-
rożytności Herodot, który zauważył podobieństwo 
równiny przy ujściu rzeki do greckiej litery – delta 
(Δ). Część delty wystaje ponad poziom morza, ale 
większość znajduje się pod wodą. Na wybrzeżach 
o wyrównanej linii brzegowej powstają delty wysu-
nięte - np.: delta Dunaju, Missisipi. Delty włożone 
powstają w zatokach i stopniowo je zasypują - np.: 
delta Wisły (Ryc. 1). 

W poprzednim felietonie 
rozpoczęliśmy omawiać 
tematykę wodną. Opisa-
liśmy Utratę w kontekście 
historyczno-regionalnym 
oraz omówiliśmy erozję 
i transport rzeczny na jej 
przykładzie. Dziś skupimy 
się na akumulacji rzecz-
nej oraz zastanowimy się, 
dlaczego w okolicy Prusz-
kowa nie ma jezior. 

Dr hab. geomorfologii Maria Górska-Zabielska
Dr geologii Ryszard Zabielski

Woda w mieście
Część 2

 Delty największych rzek świata mogą mieć do 
kilkudziesięciu tys. km2 powierzchni np.: Ama-
zonka 100 tys. km2, Ganges i Brahmaputra 85 tys. 
km2, Eufrat i Tygrys 50 tys. km2, Lena 45 tys. km2, 
Missisipi 32 tys. km2, Wisła 3,6 tys. km2.

Ryc. 1. Żuławy i Zalew Wiślany około 1300r. 
Różnica w przebiegu linii brzegowej Zalewu 

Wiślanego, w stosunku do 2017r., wynika 
z ilości transportowanych aluwiów (ok. 2 mln. 
m3 rocznie), gruntownej regulacji delty Wisły, 

polegającej na zbudowaniu Przekopu Wisły 
pod Świbnem (1885), odcięcia śluzami Martwej 
Wisły (w Przegalinie) oraz Szkarpawy (w Gdań-

skiej Głowie), a tym samym skierowaniu całej 
masy wód wiślanych bezpośrednio do morza. 

www.kulinski.navsim.pl

Fot. 1. Stożek napływowy powstaje w miejscu, 
gdzie następuje nagła zmiana spadku rzeki, 

z dużego na mniejszy, np. w miejscu, gdzie rzeka 
opuszcza wąską dolinę górską i wpływa 

na obszar płaski. 

Brak jezior

Strefę nizin polskich cechuje brak jezior natu-
ralnych. O ich obecnościach świadczą osady 

oraz zarys ich den/mis, widoczny w przekrojach 
geologicznych. Były one zatem obecne na tere-
nie np. Mazowsza. Nasuwa się pytanie: co się z 
nimi stało? Dlaczego dziś nie widać ich w rzeźbie 
terenu?

W przyrodzie nic nie jest trwałe. Widoczne 
formy rzeźby terenu stale podlegają rozmaitym 
procesom geologicznym, w wyniku których ule-
gają przeobrażeniu/ewolucji. Cechą naturalną 
każdego zbiornika wodnego ze stojącą wodą jest 
zarastanie roślinnością. Jeziora mazowieckie mo-
gły po prostu zarosnąć. To jedna z przyczyn. Do 
drugiej przyczynił się lądolód skandynawski, któ-
ry, jak wiemy z poprzednich naszych felietonów, 
kilkakrotnie pokrył teren Polski. Z topniejącego, 

wycofującego się lądolodu, mieszanina błota 
pośniegowego i osadów mineralnych wypełniały 
każdą zaklęsłość terenową, prowadząc do zasy-
pania mis jeziornych.

Brak naturalnego jeziora w najbliższej okolicy 
jest rekompensowany oddanym do użytku w 
2014r., miejskim letnim kąpieliskiem w Parku 
Kultury i Wypoczynku Mazowsze w pn. części 
Pruszkowa. Popularna nazwa „glin(ia)nki hra-
biego” świadczy o wydobywanych tu wcześniej 
iłach plioceńskich, potocznie zwanych gliną. Po 
przeprowadzonej w ostatnich latach moderni-
zacji, Park stanowi idealne miejsce rekreacji dla 
pruszkowian i mieszkańców okolic.

Po drugiej stronie miasta znajduje się inny 
zbiornik wody - Zalew Komorowski. Zalew po-
wstał poprzez spiętrzenie wód Utraty między Ko-
morowem-Wsią a Pęcicami i jest dziś zbiornikiem 
retencyjnym tej rzeki. Przekształcone sztucznie 
przez człowieka naturalne zasoby wodne w Prusz-
kowie i najbliższej okolicy są niewątpliwym walo-
rem geoturystycznym (Fot. 2), docenianym przez 
mieszkańców Pruszkowa i okolic, którzy chętnie 
wybierają się tam na spacer. Zalew doceniają 

także wędkarze. Nowo wybudowany plac zabaw 
dla dzieci po północnej stronie Zalewu, stanowi 
dodatkową atrakcję dla całych rodzin. 

Wędkarze z okolicy mają do dyspozycji jeszcze 
jeden obiekt wody – niewielki staw w Nowej 
Wsi. 

Woda pojawia się w usytuowanych wzdłuż 
doliny Utraty zabytkowych układach hydrotech-
nicznych funkcjonujących w dawnych stawach 
rybnych Potulickich, w stawach majątku Pęcice 
i Tworkowskich (Skwara 2002; Lewin, Korzeń 
2008; Jakubowski 2009) oraz we wspomnianych 
wcześniej „gliniankach hrabiego”. Najbardziej 
reprezentacyjne stawy to oczywiście te, znaj-
dujące się w Parku Potulickich (Fot. 3), których 
walor krajobrazowy wraz z pałacem został dość 
wcześnie doceniony i objęty już w 1963 r. ochro-
ną konserwatorską poprzez wpisanie do Rejestru 
Zabytków. Wszystkie te obiekty powstały dzięki 
zaadoptowaniu starorzeczy Utraty i wyrobisk po-
cegielnianych (Bielawski 2009). 

Za miesiąc napiszemy o tzw. wodzie oligoceń-
skiej i zwrócimy uwagę na ważne zagadnienie 
ochrony wód. 

Fot. 3. Reprezentacyjny staw w Parku Potulickich w centrum Pruszkowa znajduje się pod ochroną 
w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Fot. M. Górska-Zabielska, 2012

Fot. 2. Zalew Komorowski. powstał poprzez spiętrzenie wód Utraty między Komorowem-Wsią 
a Pęcicami i jest dziś zbiornikiem retencyjnym tej rzeki. Fot. M. Górska-Zabielska, 2012



18                                                                                                                                                                            GŁOS PRUSZKOWA NR 01/2018                                                                                  

Stanisław Sygnarski - autor powieści „W klinczu”,
zbioru czterech sztuk teatralnych pt. „Komedie”,
bloger: sygnarski.wordpress.com

www.gpr24.pl      Publicystyka  Stanisław Sygnarski

Nasza nadzieja - Eskobar!

Co za czasy nastały... Na-
gle - ni z tego ni z owego - 
wszyscy u nas zaczęli trąbić, 
że nasz kraj, potężny kraj w 
środku Europy stracił przy-
jaciół... I to nie tylko na kon-
tynencie, ale i daleko dalej 
- na świecie nawet!
Za długo ja żyję, by dać się 

nabrać na takie gadanie - 
pomyślałem. I wtedy - traf 
chciał - dostaję w prezencie 
globus. Z radością czytam 
wielki napis na pudełku: 
„limitowana seria tysiąca 
globusów” i myślę sobie - 
wreszcie zadam kłam tym 
wszystkim oszczercom. 
Wyjmuję globus, patrzę... 
Patrzę i przecieram oczy... 
Bo widzę jakąś nieznaną mi 
Polskę... Ogrooomną Pol-
skę! Ogromną jak... Ogrom-
ną - jak Europa!  Ogromną 
jak cała kula ziemska! Kraj 
mój widzę potężny. A do-
okoła nieprzebrane wody 
oceanów... Tylko wody!  
Ani skrawka innego lądu. 
Co to znaczy? - myślę sobie. 
I wtedy znajduję naklejkę z 
zieloną wysepką „Eskobar”. 
„Naklej gdzie chcesz” - czy-
tam. No i... Zaczynam rozu-
mieć! 

A to żartownisie jedne - mruczę pod nosem. Raz 
nasz pan minister się był przejęzyczył i od razu 

takie kpiny i z pana ministra, i z Polski? Eee nieład-
nie - myślę sobie. Teraz to ja osobiście wezmę się za 
sprawę. Po mojemu i w sposób, na który ona zasłu-
guje - postanawiam. Nie pozwolę na żadne żarty, na 
żadne wygłupy z naszej - otoczonej przecież przyja-
ciółmi - ojczyzny.

Prędko nabyłem drugi globus. Duuuży. Najwięk-
szy jaki był. Nie dlatego,  że niedowidzę. Nie dlatego 
również, że kraj nasz na większym globusie zapewne 
będzie wydawał się mniejszy niż na globusie z Esko-
barem, ale dlatego, że jak już oglądać świat - to w 
dużych wymiarach. A jak patrzeć na nas - na Polskę 
- to, żeby nie tylko nie mieć kompleksów, ale i - obaw!  
Wiem, że przy takiej fali rządowych deklaracji jak to 
teraz z nami dobrze jest, wychodzę na malkontenta, 
ale - przyznaję - miałem przez chwilę pewne wąt-
pliwości. Wątpliwości co do naszej mocarstwowej 
przyszłości. Tak - to nie przejęzyczenie - mocarstwo-
wej! Ale zaraz stwierdzam, że moje wątpliwości nie 
są słuszne, bo przypominam sobie choćby pierwszy z 
brzegu przykład, czego to nie zawdzięczają nam nasi 

europejscy przyjaciele. Przecież nie kto inny lecz my 
właśnie - choć z jednej strony długo nie przepadali-
śmy za myciem - to jednak nauczyliśmy Francuzów 
jeść widelcami. Nieee... Jednak tylko taka przyszłość 
nas interesuje i tylko taka nam się należy!

Na moment myśli moje odfruwają gdzie indziej - 
rozprasza mnie gęsty, zbity, brzęczący pszczeli rój. 
Odruchowo zadzieram głowę, a tam - w górze - klucz 
ptaków... Spoglądam w dół i widzę w rzece ogromną 
ławicę ryb. Odwracam się, a tam - hen pod lasem - 
wataha psów... Hmmm... Myślę sobie - o ile łatwiej 
przeżyć w grupie. O ile łatwiej w stadzie o pożywie-
nie, o rozwój... A o ile bezpieczniej!

Znowu spoglądam na globus. Przecież my też je-
steśmy w grupie - pocieszam się. Jesteśmy w Unii! 
Owszem mamy swe regionalne  - co ja mówię, jakie 
regionalne - mamy swe kontynentalne ambicje - ale 
to chyba nie jest złe. Tylko zdrowy organizm przecież 
domaga się swego. Fakt, że choć na obrzeżach ławi-
cy, ale przecież jesteśmy bezpieczni. Żyjemy sobie w 
otoczeniu przyjaciół, a  dodatkowo - wiadomo, że to 
tylko w razie co - ale jednak od wschodu osłania nas 
łan państw - buforów.

W tej sielskiej pełnej przyjaciół rzeczywistości ja-
koś nachalnie, same z siebie pchają się do mojej 
głowy głębsze refleksje i rodzą się wielkie pytania. 
Czy, dajmy na to, nasi wielcy poprzednicy daremnie 
walczyli w wojnach i powstaniach, pracowali u pod-
staw, ginęli na Syberii? Nie! Bo teraz żyjemy w kra-
ju, o którym oni marzyli. W wolnym, bezpiecznym i 
bogatym kraju. 

Ziściło się marzenie Piastów - ciesząc się patrzyłem 
na globus - bo przecież mamy Pomorze, Jagiellonów, 
bo koncepcja międzymorza leży nie tylko w strate-
gicznych planach rządu, ale i głęboko na sercu Pana 
prezydenta. No i - na dodatek - nasz Pan minister od 
spraw zagranicznych coraz mocniej umacnia naszą 
moc na łonie europejskiej rodziny narodów.

Żyć nie umierać - chciałoby się powiedzieć.
Ale... Czy aby na pewno? Zaczyna dręczyć mnie ko-

lejna wątpliwość... Rodzina dzieli się na bliższą i dal-
szą. Pal licho dalszą - myślę sobie. Ważne, by ta bliż-
sza była do rany przyłóż. Zerkam na mój poprawny 
pod względem geograficznym  globus i widzę naszą 
błękitną planetę, a na niej - przyklejoną do południo-
wych brzegów Bałtyku dużą, piękną, zieloną wyspę. 
To jest mój kraj - myślę dumnie. Mój wspaniały kraj 
otoczony wianuszkiem przyjaznych sąsiadów. Po-
woli wodzę palcem wzdłuż naszych granic. A cóż to! 

Nie.. Ten skrawek wrogiej ziemi z Królewcem na cze-
le przecież się nie liczy. My mamy... My zasługujemy 
- na lepszych, na prawdziwych przyjaciół!  Dalej - Li-
twa. Ale czy na nich jeszcze można liczyć? Tyle nam 
zawdzięczają, a... Nawet - bez żadnych skrupułów - 
naszego Wieszcza nam zabierają! Te ich kompleksy... 
Może kiedyś dorosną, ale do tego czasu... Warto by 
pamiętali: „znaj proporcjum mocium panie”! A poza 
tym - euro - zdrajcy wprowadzili.

Łukaszenkę - pomińmy. Co prawda nasz przeni-
kliwy minister od zagranicy stawiał był w naszej 
zagranicznej polityce głównie na ten kierunek, ale 
- niestety - znów się okazało to, co można było od 
razu przewidzieć - klops. Bo ta nasza nadzieja, ten 
nasz faworyt w grze na wschodniej flance - zdraj-
cą się okazał... I poszedł tam, gdzie chadza od lat 
- sprzedawczyk.

Cóż mamy dalej? Ukraina... O nie! Dopóki oni nas 
nie przeproszą, to mowy nie ma! A jak przeproszą, 
no to zobaczymy co będzie... I pomyśleć, że tylu z nas 
na majdanie własną pierś na grad kul wystawiało...

Jak to dobrze, że już się skończyła ta okropna 
wschodnia ściana. Teraz wreszcie napotkam na 
prawdziwych przyjaciół. Bratysława? Brr... Hm... Też 
euro mają. A nielojalni jak i Czesi. Nam mówią tak, 
Niemcom inaczej. Jak z takimi się przyjaźnić? Zresztą 
- z południa - poza Dobrawą, Szwejkiem i piwem to 
nigdy nic dobrego do nas nie przyszło. No - chyba - 
że z Węgier. Madziarzy mają naprawdę dobry tokaj. 
A to już coś! Choć jak przychodzi do głosowania, to 
sami jak ten palec zostajemy, a Węgier z Putinem 
siedzi przy węgrzynie.

Za to na zachodzie wreszcie napotykam na rów-
nego nam partnera. Z tym partnerem to można by 
się układać. Ale najpierw - reparacje niech zapłacą! 
Co prawda pan Cejrowski powiedział, że mogą sobie 
Szczecin z powrotem zabrać, ale - wydaje mi się, choć 
nie jestem już pewien, bo trudno powiedzieć kto tak 
dokładnie u nas rządzi - ten pan to chyba nie ma jed-
nak nic do powiedzenia. A my i nasza dzielna armia 
razem z N B L (nowoczesne bataliony  ludowe) nie 
tylko Szczecina nie oddamy, ale i guzika od koszuli za-
brać nikomu nie pozwolimy. I... I niech Angela uważa, 
bo Niemcy już dwie wojny przegrali... A my przecież 
mamy takich przyjaciół, że hej! 

Ooo... Już Bałtyk! To my nie mamy więcej sąsia-
dów? Jaka szkoda. Na szczęście jest jeszcze dalsza 
rodzina... Włochy. I papieża im daliśmy, i Bońka. I 
gdyby tylko nie ci imigranci... Ale nasz minister Błasz-

czak ma rację! Z małego Syryjczyka wyrośnie duży. A 
przecież wiadomo: małe dzieci, mały kłopot... Niech 
sobie Włosi sami z tym problemem radzą.

Z dalszej rodziny jeszcze Francja. Wolność, rów-
ność, braterstwo i - caracale. Co za pech! Gdyby nie 
feralne śmigłowce to wreszcie znalazłbym prawdzi-
wego naszego przyjaciela. Ale my warunków sobie 
stawiać nie pozwolimy! My bez śmigłowców jeszcze 
wiele lat sobie poradzimy.  My teraz w każdej gminie 
- co tam - w każdym polskim siole wdrażamy N B L. A 
oni latać nie muszą - nogi chyba mają - nie?

Niemożliwe! Przejechałem palcem po globusie 
przez cały nasz europejski kontynent i nie znalazłem 
ani jednego przyjaznego nam kraju?! No to jedy-
na nadzieja na wyspach. Brytyjczycy zawsze nam 
sprzyjali. No może poza Jałtą, ale to należy zrozu-
mieć. Gdybyśmy my byli imperialnym mocarstwem 
to też mielibyśmy imperialne interesy. I taką Anglię 
moglibyśmy dać komukolwiek na pożarcie. Tylko 
czy chłodny z natury, flegmatyczny angielski naród 
może być przyjacielem pełnokrwistego  środkowo-
europejskiego ludu? Wątpię. Zanim oni się namyślą 
i choćby wydrukują jakieś ulotki, to rosyjskie czołgi 
będą już nad Wisłą. Nie ma co ryzykować. 

Za to Ameryka! To nic, że daleko... Że za oceanem... 
Ale za to jak naszą historię znają. Jak pan Trump - tu 
u nas - w Warszawie, wspominał naszą przeszłość, 
wymieniał naszych bohaterów - Kościuszkę, Puła-
skiego - jak mówił o barykadzie na Jerozolimskich 
w czasie Powstania, to łzy same strumieniami mi 
się lały. Zdawało mi się, że on - pan Trump - jest tak 
nasz, jak  każden nasz obywatel, dajmy na to spod 
Grójca albo i skąd. Szkoda tylko, że pan Trump nie 
potwierdził, że w razie co Ameryka zastosuje art. 5 
natowskiego traktatu. Ale nie ma co się dziwić. Za tę 
zasadę, że jeden za wszystkich - wszyscy za jednego, 
to tylko trzej muszkieterowie byli gotowi zginąć.

Odsunąłem z niechęcią globus od siebie. Niby 
duży. Niby największy jaki był... A tu ani jednego 
prawdziwego przyjaciela na nim nie znalazłem. I z 
czułością przytuliłem ten żartobliwy prezent, ten 
globus z Eskobarem. I pomyślałem, że może i jeste-
śmy na nim sami, otoczeni zewsząd zimnymi morski-
mi wodami, ale przynajmniej nie ma na nim nikogo 
ko by nas zdradził. 

No bo kto jak kto, ale obywatele Eskobaru nam 
tego nie zrobią!

Stanisław Sygnarski
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W niedzielę 17 grudnia Hala Sportowo - Wi-
dowiskowa ZNICZ w Pruszkowie wypełniła 

się niemal „po brzegi” uczestnikami WIELKIEJ GALI 
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZNICZ” Prusz-
ków - podsumowującą dorobek sekcji piłki nożnej i 
piłki ręcznej kobiet w mijającym roku 2017. Ponad 
1000 osobową reprezentację członków Akademii 
Piłkarskiej Znicza Pruszków, grupę seniorów, piłkarek 
ręcznych, trenerów, sponsorów, partnerów, przyja-
ciół, rodziców i opiekunów zaszczycili swa obecno-
ścią: prezydent miasta Pruszkowa - Jan STARZYŃSKI, 
przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa - Krzysztof 
BISKUPSKII, wiceprezydent - Michał LANDOWSKI, 
proboszcz parafii świętego Edwarda, ksiądz Robert 
KAMIŃSKI oraz wybitni reprezentanci Polski w piłce 
nożnej: Michał  ŻEWŁAKOW - rekordzista gier w bar-
wach reprezentacji narodowej, Marek SAGANOW-
SKI - wielokrotny reprezentant Polski, zawodnik 
ŁKS Łódź, Hamburger SV, FEYENOORD Rotterdam, 
LEGII Warszawa i Piotr WŁODARCZYK reprezen-
tant Polski i zawodnik: AUXERRE, wrocławskiego 
ŚLĄSKA i warszawskiej LEGII. Po wstępie Roberta 
KOCHAŃSKIEGO - dyrektora sportowego klubu, ofi-
cjalnego otwarcia dokonał Jacek OCHMAN - prezes 
MKS ZNICZ Pruszków. Następnie głos zabierali: Jan 
STARZYŃSKI i  Michał ZEWŁAKOW . Artur  KOLA-
TOR, trener - koordynator dokonał podsumowania 
osiągnięć Akademii Piłkarskiej Znicza Pruszków po 
czym Zarząd Klubu w dowód szacunku i wdzięczno-
ści wręczył pamiątkowe statuetki przedstawicielom 
władz miejskich oraz sponsorom, partnerom i przy-
jaciołom. Organizatorzy przygotowali  nie codzienny 
przerywnik w którym Adrian DUSZAK Mistrz Polski 
i Europy w freestyle’u pokazał zebranym co można 
zrobić z futbolówką. Po niecodziennym widowisku 
nastąpił pokaz umiejętności zespołów reprezentu-
jących: rodziców, trenerów, I zespołu oraz Akade-
mii Piłkarskiej. Do finału awansowała młodzież, ale 
nim doszło do tego wydarzenia ponownie pojawił 
się mistrz Adrian DUSZAK, który przeprowadził mini 
warsztaty z udziałem trójki pruszkowskich szczęśliw-
ców. W meczu finałowym młodzież - kontra I zespół 
ZNICZA, ci pierwsi udowodnili iż będą godnymi na-
stępcami swych sławnych kolegów. Tego dnia byli 
bowiem bezkonkurencyjni. Po emocjach sporto-
wych rozpoczął się punkt kulminacyjny tego święta. 
Po prezentacji  najlepszych z najlepszych w poszcze-
gólnych rocznikach, prezydent Jan STARZYŃSKI, wy-
bitni reprezentanci Polski oraz  członkowie zarządu 
klubu bardzo pracowicie wręczali ogromną ilość 
wyróżnień. W każdej kategorii wiekowej futboliści 
oraz piłkarki ręczne,  najlepsi  zawodnicy mijającego 
roku, zawodnicy, którzy uczynili największe postępy 
i najlepsi bramkarze otrzymali pamiątkowe statu-
etki . Ponadto  każdy  zawodnik otrzymał zestaw 
upominków  sportowych  i słodycze. Oraz, a może 
przede wszystkim wszyscy obecni członkowie MKS 
ZNICZ Pruszków zostali obdarowani upominkami i 
okolicznościowymi szalikami klubowymi. Wielką 
Galę Miejskiego Klubu Sportowego „ZNICZ” Prusz-
ków zakończyła  wspólna fotografia pamiątkowa 
wszystkich obecnych na tym szczególnym wyda-
rzeniu oraz życzenia  świąteczno – noworoczne w 
nadchodzącym 2018 roku. Wyjątkowo szczególnym 
bowiem jubileuszowym z okazji obchodów 95. rocz-
nicy pruszkowskiego Znicza. 

WIELKA GALA MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ZNICZ PRUSZKÓW
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasza Malczyka

Przyszłe gwiazdy żółto – czerwonych

Od lewej: Marcin ŻEWŁAKOW, Piotr WŁODARCZYK, Marek SAGANOWSKI, Jan STARZYŃSKI, Marcin GRUBEK i Jacek OCHMAN 
wśród członków Akademii Piłkarskiej Znicza
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VII Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych 
o Puchar Starosty Powiatu Pruszkowskiego
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Marta Laudy

We wtorek 5 grud-
nia 2017 Spe-

cjalny Ośrodek  Szkolno 
- Wychowawczy w Prusz-
kowie oraz Miejska Kryta 
Pływalnia KAPRY zorga-
nizowały szczególne za-
wody dla dzieci niepełno-
sprawnych. Blisko 60  za-
wodniczek i zawodników 
reprezentujących szkoły 
i ośrodki na Mazowszu 
rywalizowało o prestiż, 
puchary, dyplomy, me-
dale i nagrody. Zawody 
składały się z 9 kategorii 
biorąc pod uwagę wiek, 
płeć i stopień niepełno-

sprawności. Wszyscy zawodnicy mieli do pokonania 
dystans 25 metrów i startowali z wody. Sędziowała 
oraz czuwała nad bezpiecznym przebiegiem rywali-
zacji jak zawsze grupa  reprezentująca kadrę trener-
sko - ratowniczą Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY w 
Pruszkowie. W tych zawodach nie było przegranych 
bowiem zwycięzcami byli wszyscy, którzy startowali, 
ale jak to w sporcie bywa na najwyższym podium 
stanęli: Wojciech W. Niepubliczna Szkoła Podsta-

W dniu 10 
g r u d n i a 

2017 r. w godzi-
nach 15:00 - 18:00 
na Pływalni KAPRY 
odbyły się już po 
raz 12 Mikołajkowe 
Zawody Pływackie 
pod honorowym 
patronatem Prezy-
denta Pruszkowa 
Jana Starzyńskie-
go i patronatem 
medialnym Głosu 

Pruszkowa oraz TEL - KAB Pruszków. W tym roku 
w zawodach uczestniczyła rekordowa liczba dzieci 
bo około 100, a także imponująca liczba rodziców 
na czele ze wspaniałą aktorką Małgorzatą SOCHĄ. 
Zawody zostały podzielone na dwie części. W pierw-
szej z nich uczestnicy, to jest dzieci w wieku do lat 
6, wzięły udział w konkurencjach i zabawach, takich 
jak przepłynięcie 25m stylem dowolnym, „pływa-
nie z przeszkodami” oraz w niezwykle ekscytującej 
rozgrywce polegającej na „wyławianiu skarbów”. W 
drugiej części zawodów dzieci konkurowały ze sobą 
w wyścigach na dystansie 25m stylem dowolnym w 
każdej  kategorii wiekowej, następnie wzięli udział 
w konkurencji polegającej na pływaniu z przeszko-
dami. Radość  dzieci uczestniczących we wspania-
łej zabawie  łączącej przyjemne z pożytecznym była 
priorytetem, ale  dzięki grupie przyjaciół:  Miejskiej 
Krytej Pływalni „KAPRY”, Towarzystwu „KOMORO-
WIANIE” ”,Stowarzyszeniu Trenerów Kajakarstwa, 
firmie WEENDING SHOP – automaty,  Klubowi 
Sportowemu „ULISSES” Pruszków, Klubowi Pły-
wackiemu „S-Line”, Klubowi Nurkowemu „DIVING  
EXTREME i Szkółce Pływackiej „ROKEL” pierwsza 
trójka w poszczególnych kategoriach wiekowych i 
konkurencjach otrzymała medale i dyplomy, a wszy-
scy uczestnicy zostali obdarowani upominkami. w 

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa

Pływackie Zawody Mikołajkowe dla Dzieci 

wowa dla dzieci ze spektrum autyzmu „Przylądek” 
Pruszków, Bartłomiej T. Szkoła Podstawowa nr 8 z 
oddziałami integracyjnymi, Pruszków, Aleksandra W. 
Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi 
Pruszków, Marek C. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy  Pruszków, Marysia S. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Pruszków, Aleksander J. Nie-
publiczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Brwinów, 
Michał S. Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego  
Grodzisk Mazowiecki, Paweł K.  Zespół Szkół im. Hipo-
lita Szczerkowskiego Grodzisk Mazowiecki i Szymon 
K. Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego Grodzisk 
Mazowiecki Pierwsza  trójka w każdej kategorii otrzy-
mała puchary. Natomiast wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami 
oraz  obdarowani  okolicznościowymi zestawami upo-
minkowymi ufundowanymi przez grono wspaniałych 
przyjaciół - sponsorów i partnerów: Towarzystwo Po-
mocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze Specjal-
nego Ośrodka   Szkolno - Wychowawczego w Prusz-
kowie, Decathlon Okęcie,  Piekarnia Rogalik, AVON, 
Hotel Comfort Biznes w Pruszkowie, Hotel  Victor 
Pruszków by DeSilva, Kwiaciarnia Sekret, Hurtownia 
BOBOMIO  Pruszków, Firma INTERSYS - P. Krajewski i 
Księgarnia - Małgorzata Zielińska.. Nagrody i upominki 
wręczali: Małgorzata PIECHOCKA – KWIATEK, dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Pruszkowie, Jacek ELŻANOWSKI - dyrektor Miejskiej 
Krytej Pływalni KAPRY oraz niezawodna  grupa wolon-
tariuszy - uczniów Zespołu Szkół Zawodowych NR 1 
im. Stanisława STASZICA w Pruszkowie. 

Od prawej stoją: Katarzyna Surmak nauczyciel WF - opiekunka grupy wolontariuszy,
Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś i grupa wolontariuszy z ZS nr 1 im S. Staszica w Pruszkowie

Miła niespodziankę przygotowała Telewizja 
Kablowa Pruszków, przekazując Specjalne-
mu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w 
Pruszkowie piłkę i fotkę z autografem Roberta 
LEWANDOWSKIEGO oraz fotki z autografami 

Dominki GRABOWSKIEJ i Radosława MAJEW-
SKIEWGO - najwybitniejszych wychowanków 
pruszkowskiego Znicza. Nad całością czuwał 
niezastąpiony  Paweł PODGÓRNY - nauczy-
ciel. 

Radość  dzieci uczestniczących we wspaniałej zabawie  łączącej przyjemne z pożytecznym była priorytetem

postaci sprzętu sportowego i drobnych upomin-
ków. Nagrody wręczali: dyrektor Jacek ELŻANOW-
SKI, prezes Stowarzyszenia „KOMOROWIANIE” i 
prezes Stowarzyszenia Trenerów Kajakarstwa. O 
każdy szczegół imprezy co jest już tradycją profe-
sjonalnie zadbali wspaniała kadra dydaktyczno - 
ratownicza Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy 
ogromnym wsparciu grupy sponsorów, partnerów 
i przyjaciół.

Gość specjalny Małgorzata SOCHA i prowa-
dzący imprezę redaktor Wiesław POŚPIECH  
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Dominika Grabowska w Piastowskiej Akademii Piłkarskiej
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasza Malczyka Głos Pruszkowa

Konkurs z pożółkłych kart historii
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

Ws p a n i a ł ą  
n i e s p o -

dziankę przygo-
towało kierow-
nictwo Piastow-
skiej Akademii 
Piłkarskiej swym 
n a j m ł o d s z y m 
podopiecznym 
We wtorek 19 

grudnia , podczas ostatniego treningu zawod-
niczek roczników 2004 – 2007 mijającego roku  
pojawiła się Dominika GRABOWSKA - najmłod-
sza,  jedna z najbardziej utalentowanych zawod-
niczek reprezentacji Polski w piłce nożnej. Mając 
niespełna 7 lat Dominika rozpoczęła przygodę z 
futbolem w pruszkowskim ZNICZU. Prowadzący 
zajęcia trener Łukasz MILANKIEWICZ pozwolił 
uczestniczyć w zajęciach filigranowej blondy-
neczce, która przez kilka sezonów broniła z po-
wodzeniem barw żółto - czerwonych. Następnie 
przeszła do  MUKS PRAGA  Warszawa , gdzie gra-
ła już z dziewczętami. Szybko nadeszły pierwsze 
sukcesy i powołanie do kadry U -11.( taki rocznik 
kadry był wówczas)  W roku 2014 zadebiutowa-
ła w AZS Wrocław – zespole ekstraklasy kobiet. 
Mając zaledwie lat 15  dostąpiła zaszczytu wy-
stępu w narodowej reprezentacji Polski, a kilka 
miesięcy później zdobyła pierwszego gola dla 
biało - czerwonych barw, będąc najmłodszą  za-
wodniczką w historii seniorskiej reprezentacji 

Dominika (nr 14) wśród najmłodszych piłkarek PIASTOVII 

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 95 
lecia Znicza Pruszków w każdym wy-

daniu GŁOSU PRUSZKOWA począwszy od 
stycznia 2018 roku będziemy zamieszczać 

Polski. Grała we wszystkich kategoriach wieko-
wych do U 19, gdzie była kapitanem. Wywalczyła 
stałe miejsce w reprezentacji narodowej, gdzie 
zdobywa wspaniałe gole i marzy o udziale w ME 
lub mistrzostwach świata. Aktualnie  w barwach 
GÓRNIKA Łęczna walczy o tytuł mistrzyni Polski. 
Po serdecznym powitaniu nie codzienny gość 

uczestniczył w treningu i  krótkiej „gierce” z naj-
młodszymi. . Następnie obsypywana ogromną 
ilością pytań młodszych koleżanek starała się 
zaspokoić  ich ciekawość. Zmęczona, ale szczęśli-
wa obdarowała wszystkie  zawodniczki fotkami z 
autografem, który także złożyła na pamiątkowej 
„futbolówce”. Piastowskie futbolistki przekazały 

Dominice pamiątkowy szalik klubowy i zaprosze-
nie do kolejnej wizyty w gościnnej Piastowskiej 
Akademii  Piłkarskiej. Wspólna fotka zakończyła 
pełen nie zapomnianych wrażeń dzień w gościn-
nej hali sportowo – widowiskowej im Tadeusza 
ŚLUSARSKIEGO, SP Nr.2 im. Marii SKŁODOW-
SKIEJ - CURIE w Piastowie.

fotkę przedstawiającą grupę zawodników 
reprezentujących dyscyplinę uprawianą na 
przestrzeni minionych lat w Klubie Sporto-
wym ZNICZ Pruszków. Wśród czytelników, 
którzy poprawnie opiszą prezentowaną 
fotkę (jaka to drużyna( lub wydarzenie)-  
imiona oraz nazwiska osób)  rozlosuje-

my nagrody w postaci zestawu książek 
związanych z naszym miastem wydanych 
i  ufundowanych   przez Książnicę Prusz-
kowską. Odpowiedzi  należy przesyłać na 
adres repsport@wp.pl lub telefonicznie 
604 426 337  z podaniem nazwiska, ad-
resu i telefonu kontaktowego do ostatnie-

go dnia każdego 
miesiąca. Serdecz-
nie zapraszam do 
wspólnej zabawy i 
sentymentalnego 
powrotu do  wspo-
mnień.



jak żaden inny znak zodiaku – pedantyczne i 
dokładne w tym, co robią, jednak przykładają 
wagę zwłaszcza do drobiazgów, poświęcają się 
sprawom mniej istotnym, nie zauważając przy 
tym tego, co naprawdę ważne.

WAGA 
(23.09 – 22.10)
Waga to znak zo-
diaku należący do 
żywiołu powie-
trza, pozostający 
pod silnym wpły-
wem planety We-
nus, która nadaje 
osobom urodzo-
nym pomiędzy 23 

września a 22 października dużą uczuciowość 
i potrzebę miłości, a także pragnienie osią-
gnięcia maksymalnej popularności. Zodiakal-
ne Wagi są także pewne swojej atrakcyjności, 
dążą do spełnienia we wszystkich aspektach 
swojego życia i – co trzeba przyznać – całkiem 
nieźle im to wychodzi.
Jako osoby obiektywne i pełne rozwagi, stano-
wią świetny materiał na mediatorów. Zawsze 
dążą do sprawiedliwości, często prosi się je o 
pomoc w rozwiązywaniu konfliktów czy trud-
nych spraw, gdyż potrafią obiektywnie spoj-
rzeć na każdą sytuację i znaleźć najbardziej 
trafne, sprawiedliwe rozwiązanie. Ale to nie 
wszystko!

SKORPION 
(23.10 – 22.11)
Skorpion jest zna-
kiem wodnym, 
p o d l e ga j ą c y m 
wpływowi Mar-
sa, a także – co 
stwierdzają zgod-
nie współcześni 
badacze – także 
Plutona. Osoba 

urodzona w tym znaku cechuje się więc siłą 
i odwagą (wpływ Marsa), a równocześnie ma 
nieco tajemnicze, skomplikowane wnętrze, 
jest bardzo emocjonalna i uwielbia magię 
oraz mistycyzm.
Uważa się, iż Skorpion ujawnia nocną naturę 
Marsa – planety, która Baranowi daje siłę i od-
wagę, natomiast Skorpionowi także potrzebę 
życia w ciągłym napięciu, konfliktach, które 
często sam inicjuje.

STRZELEC 
(23.11 – 21.12)
Osoby urodzone 
w znaku Strzel-
ca posiadają 
w sobie wiele 
energii oraz ży-
ciowego entu-
zjazmu. Cechuje 
je także wielki 
temperament. 

Dzięki życzliwości i energiczności udaje 
im się utrzymywać bardzo dobre kontakty 
z otoczeniem, są ciągle ciekawe nowych 
osób, nowych faktów, w związku z tym bar-
dzo interesują się wszystkim tym, co dzieje 
się dookoła nich. 

Strzelce to także osoby ruchliwe i niezależ-
ne, uważające, iż stale trzeba iść naprzód, a 
równocześnie pomagać innym. Można więc 
o nich powiedzieć, że są wielkimi społecz-
nikami.

KOZIOROŻEC 
(22.12 – 20.01)
Osoby spod zna-
ku Koziorożca 
podlegają wpły-
wowi Saturna, 
który sprawia, że 
są one poważne, 
a zarazem ostroż-
ne i bardzo gor-
liwe w tym, co 

robią. To jedne z najbardziej praktycznych 
i pracowitych znaków zodiaku, stale działa-
jące i posuwające się do przodu, niezwykle 
wytrwałe i ambitne.
Przejawiają też spore talenty organizacyjne, 
zawsze starając się osiągnąć to, do czego 
dążą, mimo iż czasami muszą pokonać sporo 
trudów i niepowodzeń.

WODNIK 
(21.01 – 18.02)
Osoby spod 
znaku Wodnika 
związane są z ży-
wiołem powie-
trza, a ich pla-
netą opiekuńczą 
jest Uran, który 
daje im niezwy-
kłą oryginalność, 

a także wizjonerstwo. W związku z tym Wod-
niki ukierunkowane są na dobrobyt społe-
czeństwa, uwielbiają komunikowanie się z 
ludźmi w sposób nieszablonowy, np. telepa-
tycznie, charakteryzują się także zamiłowa-
niem do szukania pionierskich, innowacyj-
nych rozwiązań. 
Są zwolennikami szukania szalonych, nieod-
krytych jeszcze idei, które często stanowią 
klucz do poznania i stworzenia czegoś zupeł-
nie nowego.

RYBY 
(19.02 – 20.03)
Ryby to znak 
zodiaku podle-
gły żywiołowy 
Wody, na któ-
ry szczególny 
wpływ mają 
dwie planety 
– Neptun oraz 
Jowisz. Planety 

te sprawiają, iż osoby spod tego znaku to 
prawdziwi cierpiętnicy, którzy uwielbiają 
wszystkich dookoła, ale nie potrafią doce-
nić siebie.
Wrażliwe na ludzkie nieszczęście, pomagają 
wszystkim dookoła, starają się być radosne i ko-
chające, nie ma sytuacji, obok której przeszłyby 
obojętnie. To także osoby bardzo twórcze. Do 
jednej z najistotniejszych cech zodiakalnych Ryb 
należy ich ogromne niezdecydowanie i życie we 
własnym świecie, który jest miejscem, gdzie 
mogą schronić się przed rzeczywistością. 

dzić się w ich towarzystwie. Są pełne nowych 
pomysłów, najczęściej wesołe, bardzo ener-
getyczne i rozbiegane, równocześnie jednak 
zdarza się im zbyt chaotyczne, niedokładne 
postępowanie i roztargnienie.

RAK 
(21.06 – 22.07)
Rak to znak zo-
diaku, który jest 
s y m b o l i c z n i e 
związany z Księ-
życem – właśnie 
Księżycowi pod-
legają wszystkie 
wody, obok któ-
rych osoby spod 

urodzone pomiędzy 22 czerwca a 22 lipca 
najchętniej mieszkają i nad którymi najchęt-
niej spędzają urlopy.
Rak jest osobą o bardzo zmiennych nastrojach. 
Jeżeli przebywa w gronie osób, które nie od-
powiadają jego oczekiwaniom i charakterowi, 
staje się mrukliwy, zgryźliwy i zamknięty w 
sobie. Osoby urodzone pod tym znakiem mie-
wają skłonności do hipochondrii, a przyszłość 
widzą w czarnych kolorach. Rak ceni dobre 
wychowanie, grzeczność i takt. Nie wolno być 
wobec niego szorstkim. Nie znosi arogancji, 
oschłości serca i brutalności.

LEW 
(23.07 – 23.08)
Lew to znak zo-
diaku, podlega-
jący żywiołowi 
ognia, na który 
szczególny wpływ 
ma Słońce. Mówi 
się, że to jeden 
z najszczęśliw-
szych znaków zo-

diaku, a osoby urodzone wtedy, kiedy panuje, 
zawsze chodzą z podniesioną głową.
Zodiakalne Lwy są pełne godności, dumy, a 
także honoru, są bardzo energiczne i pełne ży-
cia, mają dominującą, silną osobowość. Nie są 
nudne, to urodzeni aktorzy, grający przez całe 
swoje życie, o niezależnych charakterach, peł-
ne ambicji, narzucające swoją wolę otoczeniu 
i czerpiące z tego wymierne korzyści.

PANNA 
(23.08 – 22.09)
Panna to znak zo-
diaku, ściśle zwią-
zany z żywiołem, 
jakim jest ziemia, 
podlegający sil-
nemu wpływowi 
Merkurego. W 
związku z tym 
osoby urodzone 

pomiędzy 24 sierpnia a 23 września są oso-
bami bardzo stałymi, stabilnymi i obowiązko-
wymi, świadomymi swoich mocnych stron, a 
równocześnie uwielbiającymi wytykać innym 
ich błędy.
Cechuje je także spory konserwatyzm, jeżeli 
chodzi o poglądy, mają logiczny, jasny umysł 
i doskonałą pamięć, posiadają zdolność do 
szybkiego i precyzyjnego myślenia. Bywają – 

BARAN 
(23.03-18-04)
Osoby urodzone 
pod znakiem Ba-
rana charaktery-
zują się szeroko 
pojętą odwagą i 
szybkością działa-
nia. Często reagu-
ją zbyt impulsyw-
nie na różne roz-

grywające się dookoła nich wydarzenia i nie 
rozmyślają zbyt dokładnie nad konsekwen-
cjami swojego postępowania, a w rezultacie 
muszą się potem zmagać z problemami, które 
rezultatami ich nieprzemyślanych działań.
Właśnie ta impulsywność rzuca się w oczy 
najbardziej wszystkim tym, którzy z Baranami 
miewają do czynienia, jednak zawsze trzeba 
mieć na uwadze to, iż osoby te nie działają 
impulsywnie czy bardzo gwałtownie z preme-
dytacją – emocjonalne wyrażanie uczuć czy 
podejmowanie decyzji pod wpływem chwili 
to niezwykle silna wrodzona cecha ich charak-
teru, nad którą ciężko im zapanować. Jako że 
Barany nie są zbyt rozważne, powinny nauczyć 
się porządnego przemyślenia każdej swojej de-
cyzji – naprawdę wyjdzie im to na zdrowie!

BYK 
(19.04 – 20.05)
Byk to znak podle-
gający żywiołowi 
ziemi, pozostają-
cy pod szczegól-
ną opieką plane-
ty Wenus. Osoby 
spod tego znaku 
są niezwykle zde-
te r m i n o wa n e , 

dobrze wiedzą, czego chcą od życia, pragną 
osiągać sukcesy i potrafią do nich dążyć. Mają 
z reguły jasne cele, wiedzą, w jaki sposób je 
osiągać, a dzięki niezwykłej cierpliwości, ty-
powej dla osób właśnie spod tego znaku, za-
zwyczaj osiągają swoje zamierzenia.
Trzeba również podkreślić kolejną istotną ce-
chę związaną z Bykami – rzadko kiedy popeł-
niają one błędy. Wynika to ze wspomnianej już 
ich niezwykłej cierpliwości, a także zaangażo-
wania i rozwagi. Dzięki temu można na nich 
także polegać właściwie zawsze – jeżeli posta-
nowią sobie, że nie zawiodą w jakiejś sprawie 
– tak właśnie będzie.

BLIŹNIĘTA 
(21.05 – 20.06)
Bliźnięta to znak 
zodiaku podle-
gający żywiołowi 
powietrza. Pozo-
staje pod szcze-
gólnym wpły-
wem Merkurego, 
który daje oso-
bom urodzonym 

pomiędzy 21 maja a 21 czerwca lotny i otwar-
ty umysł, a także chęć podążania za nowymi 
wrażeniami, połączoną ze wzmożoną aktyw-
nością i ogromną niechęcią do rutyny.
W związku z tym osoby spod znaku Bliźniąt sły-
ną z tego, że są bardzo towarzyskie i ciężko nu-
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

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

ul. Traktorowa 6 w Pruszkowie

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

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oferuje pełen zakres usług księgowych

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający

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

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

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

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

Ogłoszenie

Poszukujemy osób na stanowisko Pracownika Działu Kontroli Towaru. 
Miejsce pracy - Centrum Dystrybucyjne HEBE w Pruszkowie ul. Przejazdowa 58 
ZAPEWNIAMY:  
• Transport ze stacji kolejowej (SKM, KM) w Pruszkowie 
• Pełny etat 
• Typ umowy: umowa o pracę

WYMAGANIA:
• chęci do pracy
• niekaralność
• dyspozycyjność
• sumienność i zaangażowanie
• umiejętność pracy w zespole
• zdyscyplinowanie

STAWKA: 13 zł/h netto + premia uznaniowa. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 693 021 944

1. Bukieciarz/florysta - mile widziany staż pracy, kreatywność, zdolności manualne oraz plastyczne, praca w Pruszkowie. Oferta nr 3507.
2. Specjalista ds. Nadzoru Inwestorskiego w Specjalności Robót Budowlanych - wykształcenie średnie kierunkowe - budownictwo ogólne, minimum 3 lata stażu pracy, uprawnienia budowlane, przynależ-
ność do Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa, pozwolenie od lekarza Medycyny Pracy na prace powyżej 3 m., znajomość zagadnień w robotach remontowych, praca w Piastowie. Oferta nr 3551.
3. Kierownik instalacji sanitarno-mechanicznych - wykształcenie wyższe, minimum 5 lata stażu pracy w zawodzie, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych oraz wentylacyjnych, komunikatywna znajomość języka angielskiego, praca w Pruszkowie. Oferta nr 3560.
4. Spawacz - wykształcenie zawodowe, 2 lata stażu pracy w zawodzie, uprawnienia spawalnicze MIG/MAG, umiejętność czytania rysunku technicznego, praca w Pruszkowie. Oferta nr 3579.
5. Pracownik ochrony - niekaralność, praca w Jankach. Oferta nr 3608.
6. Magazynier/ka - wykształcenie minimum zawodowe, praca w Pruszkowie. Oferta nr 3611.
7. Specjalista ds. administracji, sprzedaży i rozliczeń - wykształcenie średnie, dwa lata stażu pracy, biegła obsługa komputera oraz internetu, praca w Regułach. Oferta nr 3622.
8. Kontroler jakości - wykształcenie minimum średnie techniczne lub chemiczne, minimum rok stażu pracy na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi komputera, praca w Raszynie. Oferta nr 3655.
9. Operator wózka widłowego - mile widziane doświadczenie, uprawnienia na wózki widłowe, praca w Pruszkowie. Oferta nr 3668.
10. Fakturzysta/tka w dziale eksportu - wykształcenie średnie lub wyższe, minimum rok doświadczenia w pracy biurowej, umiejętność obsługi komputera, komunikatywna znajomość języka angiel-
skiego, praca w Jankach. Oferta nr 3696.
11. Operator CNC - wykształcenie techniczne (mechanik, elektryk, automatyk), minimum rok stażu pracy, uprawnienia CNC oraz SEP do 1 kV, praca w Piastowie. Oferta nr 3727.
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